Základné informácie a ciele 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

Prioritná téma projektu
Návrh, zavádzanie a vykonávanie reforiem v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom
rozvíjať zamestnateľnosť pri súčasnom zvyšovaní dôležitosti základného a odborného vzdelávania
a prípravy na trh práce a pri priebežnom obnovovaní schopností školiaceho personálu smerom
k inovácii a znalostnej ekonomike.
Strategický cieľ projektu
Inovovať formy a metódy výučby pre aktuálne a perspektívne potreby trhu práce vo vedomostnej
spoločnosti a zároveň zvyšovať zručnosti pedagogických zamestnancov školy.
Strategický cieľ projektu úzko súvisí s globálnym cieľom Operačného programu Vzdelávanie:
„Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho
systému potrebám vedomostnej spoločnosti“.
Prestavbou obsahu, foriem a metód výučby, ktorá bude viesť k inovácii vzdelávacieho procesu, a to
prostredníctvom využitia progresívnych metód a foriem vyučovania aktivizujúcimi rozvoj kľúčových
kompetencií žiakov – implementáciou prierezových tém – Čítanie s porozumením, Logika, Projekt a
prezentačné zručnosti, ako aj zlepšením materiálno-technickej základne školy a zapojením
moderných technológií do vyučovania a zároveň prípravou učiteľov na aktívnu realizáciu školskej
reformy, prispôsobíme vzdelávací systém školy a nášho absolventa potrebám vedomostnej
spoločnosti. Dôjde k zefektívneniu vzdelávacieho procesu a tým k zlepšeniu jeho výstupov, čo
podporí rozvoj vzdelanostnej spoločnosti. Mladí ľudia pripravení aktívne sa podieľať na trhu práce sú
základom dlhodobej konkurencieschopnosti SR.

Väzba na strategický cieľ
Príprava personálnej a materiálnej základne na projekt pripraví pôdu pre inováciu obsahu, metód a
foriem vzdelávania. Implementácia týchto výstupov do vzdelávacieho programu školy zabezpečí
využitie výstupov projektu pre všetkých, aj budúcich študentov školy a ich následne uplatnenie na
trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.
Špecifické ciele projektu:
1. Inovovať vzdelávanie s využitím progresívnych prostriedkov, foriem a metód výučby v súlade
s aktuálnymi požiadavkami trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.
2. Vzdelávať pedagogických zamestnancov za účelom zvládnutia úlohy modernizácie výučby a jej
skvalitnenia.
Postupným naplnením špecifických cieľov sa naplní strategický cieľ projektu.

Väzba na príslušné ciele projektu
Cieľom opatrenia 1.1 je „uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a SŠ a s využitím
inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby
vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho
vzdelávania“.
Špecifickými cieľmi opatrenia, na ktoré sa výzva viaže, sú:
1. Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej
spoločnosti.
2. Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj
kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú.

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

