Aktivity projektu
ESŠ LM - OP Vzdelávanie – Opatrenie 1.1. - Premena tradičnej školy na modernú
Predkladateľ projektu: organizačná zložka Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského
Názov projektu: „Kontinuita aplikovania nových foriem a metód vzdelávania
pre potreby trhu práce.“
Realizácia projektu: 05/2014 – 10/2015

Špecifiká Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského:
Integrita – Integrity
Program 5-ročného bilingválneho štúdia ponúka žiakovi všestranný rozvoj jeho osobnosti v prostredí
dvojjazyčného prístupu vo výchovno – vyučovacom procese.
Otvorenosť a sloboda – Openness and Freedom
Program podčiarknutý integráciou tradičných kresťanských hodnôt a ducha komunity ponúka žiakovi
rozšírenie a rast vlastnej identity a uplatnenia sa v spoločnosti ako komplexne rozvinutá osobnosť so
schopnosťou reflexie a sebavyjadrenia.
Jedinečnosť – Uniqueness
Intenzívnou jazykovou prípravou počas prvého ročníka má žiak možnosť zmaximalizovať svoj
komunikačný potenciál v anglickom jazyku a v ďalších rokoch nadobudnúť schopnosť uplatniť ho vo
všetkých oblastiach programu v predmetoch, ktoré ho najviac zaujímajú a svojím jedinečným
spôsobom.
Akademické napredovanie – Academic Achievement
S povzbudením a podporou kvalifikovaných pedagógov má žiak možnosť prevziať na seba
zodpovednosť za vlastné vzdelávanie a akademické napredovanie. Bilingválny princíp vzdelávania
zabezpečí, že sa počas štúdia predmetov v anglickom jazyku vo vyšších ročníkoch a v rámci širokej
ponuky voliteľných predmetov bude profilovať ako akademicky aktívny študent s rozvinutou
schopnosťou prenosu zručností a kompetencií získaných počas štúdia do univerzitného štúdia na
vysokých školách doma, ako aj v zahraničí v podnetnom a náročnom svete práce 21.storočia.

Hlavné aktivity projektu sú:
1.1 Inovácia vybraných predmetov 8-ročného a 5-ročného štúdia gymnázia
Účelom aktivity je rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov reflektujúce aktuálne potreby trhu práce a
vedomostnej spoločnosti, a to prostredníctvom inovácie vybraných prírodovedných predmetov s
využitím moderných informačno-komunikačných prostriedkov, a tým nadviazať na už prebiehajúcu
modernizáciu a inováciu predmetov školy.
Realizáciou aktivity dôjde k zatraktívneniu vyučovania prírodovedných predmetov, zvýši sa využitie
IKT vo vyučovacom procese, zabezpečí sa vyššia názornosť vyučovania s obsahom interaktivity, čo
prispeje k produkcii kvalitnejších absolventov spĺňajúcich požiadavky zamestnávateľov, ako aj pre
nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania.
2.1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Ďalšou z aktivít projektu je vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy. Kurzy budú zamerané na
rozvoj ich kompetencií a zručností pri využívaní progresívnych metód vyučovania, moderných
didaktických prostriedkov a IKT vo vyučovacom procese. Rozvoj týchto kompetencií pedagogických
zamestnancov je predpokladom intenzívnejšieho uplatňovania inovačných trendov vo vzdelávaní.

Modernizovaním vyučovacieho procesu prostredníctvom implementácie progresívnych metód a
foriem vyučovania, modernizovaním učebných textov a materiálov, ako aj didaktických prostriedkov,
prispôsobíme metódy a formy vzdelávania potrebám a požiadavkám pracovného trhu a vedomostnej
spoločnosti a spolu so vzdelávaním pedagogických zamestnancov školy sa dosiahne skvalitnenie
formálneho vzdelávania žiakov, výstupov vzdelávania a stanú sa atraktívnymi aj pre širokú verejnosť.
Absolventi školy tak budú disponovať potrebnými vedomosťami a zručnosťami pre potreby trhu
práce, prípadne pre ďalšie vzdelávanie.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

