
 

Projekt „Nová škola“  

  Tento projekt sa začal realizovať na Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove  od augusta  2009 a  potrvá do 

júla 2011. Projekt   bol  v  rámci  výzvy  OP  Vzdelávanie  2008/1.1/04-SORO  podporený  vo  výške 190 

868,70  EUR, ktoré sa využijú predovšetkým na nákup učebných pomôcok a technického vybavenia školy. 

   Cieľovou skupinou projektu sú všetci žiaci strednej školy /cca 1200/ postupne vchádzajúci do reformy 

vzdelávania- 1. 2. 3. ročník,  taktiež  príma,  sekunda,  tercia  a  v  závere  projektu aj  kvarta 8- ročného 

gymnázia.  Ďalšou cieľovou skupinou sú pedagogickí pracovníci, pre ktorých je pripravené vzdelávanie zamerané 

na nové formy vyučovania.          

   Projekt je nastavený na šesť vyučovacích predmetov SJL, ANJ, GEO, NOS, BIO, FYZ. 

Primárne umožňuje zvyšovať úroveň vyučovania prostredníctvom nových  učebných  materiálov a pomôcok 

a zároveň vyberá a obstaráva didaktickú techniku potrebnú pre zaradenie nových metód výučby. 

Aby  nebol  projekt „Nová škola“  samoúčelný, 

druhá  časť  projektu  je  zameraná  na  implementáciu  a  overovanie  obstaraných a vytvorených materiálov vo 

vyučovacom procese. Materiály sú súčasťou širokého portfólia,  ktoré  sa  stane  výborným východiskom pre 

všetkých učiteľov  vybraných vyučovacích  predmetov.  Projekt „Nová škola“ 

bude  monitorovaný  pod  dohľadom  odborného g aranta formou  prieskumu 

názorov  žiakov,  rodičov,  zamestnávateľov   na   obsahovú  reformu  na   úrovni  školského  vzdelávacieho  prog

ramu,  ktorý zodpovedá ich potrebám a požiadavkám. 

                Už samotný názov projektu naznačuje, že sa stane dôležitou súčasťou inovácie školského 

vzdelávacieho programu, pozitívneho motivovania žiakov, ich tvorivého myslenia a sebahodnotenia. 

Projekt sa realizuje v rámci výzvy Operačného programu Vzdelávanie a je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej 

únie a Štátneho rozpočtu SR. Začal sa realizovať na Gymnázium A. Bernoláka v Námestove od augusta 2009 

a potrvá do júla 2011. 

  

Cieľom nášho projektu je: 

 profilácia školského vzdelávacieho programu 

 implementácia obsahovej prestavby vzdelávania na SŠ 

 inovácia obsahu a zavádzanie moderných metód vzdelávania 

 ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 posilnenie aktivizujúcich foriem vzdelávania k rozvíjaniu tvorivosti žiakov a schopnosti 

samostatne sa rozhodovať 

  

Aktivity, prostredníctvom ktorých sa tieto ciele naplnia sú: 



 tvorba a inovácia vzdelávacieho programu školy 

 monitoring potrieb vzdelávania 

 realizácia školení a kurzov pedagogických zamestnancov 

 tvorba pedagogicko-didaktických materiálov, teoretická a praktická výučba 

 zavádzanie prierezových tém ako Mediálna výchova,  Prezentačné zručnosti, nové formy 

vyučovania, teoretická a praktická výučba  

  

Cieľovou skupinou projektu sú : 

všetci žiaci strednej školy /cca 1200/ postupne vchádzajúci do reformy vzdelávania- 1. 2. 3. ročník, 

taktiež príma, sekunda, tercia a v závere projektu aj kvarta 8- ročného gymnázia. 

  

Do aktivít projektu sa zapojí najmenej 30 učiteľov hlavne vyučovacích predmetov: slovenský jazyk, anglický jazyk, 

fyzika, biológia, geografia, náuka o spoločnosti, 60 učiteľov  absolvuje vzdelávanie formou školení a kurzov, ktoré 

budú zamerané hlavne na nové formy a metódy vzdelávania. 

Dúfame, že tento projekt prinesie želaný výsledok v rámci formovania kreativity učiteľa a žiaka vo výchovno-

vyučovacom procese školy 21. storočia.   

 

 


