
 

 

Z TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODERNÚ 

 

Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo v rámci operačného programu Vzdelávanie 

rozbieha projekt pod názvom „Z tradičnej formy vzdelávania do 21. storočia“. Projekt zachytáva 

posledné trendy vo vzdelávaní a orientuje sa na oblasti, ktoré pomôžu žiakom získať 

kompetencie pre prax.  

Testovanie PISA dlhodobo dokazuje pokles čitateľskej gramotnosti a logického myslenia 

žiakov na Slovensku. Na základe týchto zistení sme sa rozhodli zvýšiť kvalitu vyučovania 

prostredníctvom implementácie prierezovej témy čítanie s porozumením v predmete slovenský 

jazyk a literatúra a prierezovej témy logika v predmete matematika. V rámci týchto predmetov 

učitelia vytvoria učebné texty a metodické príručky určené na rozvoj spomenutých kľúčových 

kompetencií. 

Na trhu práce v posledných rokoch zaznamenávame dopyt po absolventoch prírodných 

vied, na čo sa snaží aktívne reflektovať aj naša škola. V oblasti prírodovedných predmetov sa 

projekt zameriava na inováciu laboratórií pre chémiu, biológiu a fyziku s využitím moderných 

informačno-komunikačných technológií. Zároveň sa zlepšia podmienky na vyučovanie vďaka 

tvorbe učebných textov a metodických príručiek pre tieto predmety. 

Zmeny na trhu práce kladú v súčasnosti vysoké nároky na absolventov škôl. Vzhľadom 

na skutočnosť, že žiaci gymnázia nie sú jednoznačne vyprofilovaní, je potrebné sprostredkovať 

žiakom relevantné informácie a pomôcť im orientovať sa na trhu práce. Snažíme sa to dosiahnuť 

dvoma cestami. Kariérne poradenstvo bude prebiehať prostredníctvom prednášok, besied 

a exkurzií napríklad k potenciálnym budúcim zamestnávateľom študentov. Zároveň budú 

prebiehať skupinové aktivity na zistenie možností a záujmov jednotlivých študentov a ich ďalšie 

záujmy a profesijné alebo kariérne zamerania.  



Keďže naším cieľom je zabezpečiť kontinuitu moderného vzdelávania aj po skončení 

projektu, je nevyhnutné vyškoliť pedagógov, ktorí budú kompetentní a erudovaní v spomínaných 

oblastiach. Preto je ďalšou z aktivít projektu vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy. 

Kurzy budú zamerané na rozvoj ich kompetencií a zručností pri rozvíjaní kľúčových 

kompetencií žiakov v rámci prierezových tém logika a čítanie s porozumením. Rovnako tak budú 

vyškolení učitelia, ktorí budú žiakom poskytovať kariérne poradenstvo. Rozvoj týchto 

kompetencií pedagogických zamestnancov je predpokladom intenzívnejšieho uplatňovania 

inovačných trendov vo vzdelávaní. 

Projekt sa bude realizovať od 1. apríla 2014 do 30. júna 2015 a zapojí sa do neho 700 

študentov a 60 pedagógov našej školy. Na účely projektu boli z operačného programu 

Vzdelávanie vyčlenené celkové prostriedky v hodnote 208 032,14 eur. 


