
 

 

 

 

 

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

dopytovo-orientovaný projekt 

Koľko stojí vzdelávanie 

Rodičom, odbornej verejnosti Spišskej Novej Vsi nie je projekt 7DEM s,r,o neznámy. Od svojho 

rozbehnutia sa uskutočnili vzdelávacie aktivity pre vyučujúcich, manaţment škôl, vznikli 

metodické materiály. Vyvrcholením a prezentáciou výsledkov sa stala pedagogická konferencia 

30. 5.  -  31. 5.2011. Pozvanie prijali pedagógovia z druţobných miest Nitra a Havlíčkov Brod, 

pedagógovia  zo škôl mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, riaditelia stredných škôl. 30.mája 

odzneli v koncertnej sále Reduty referáty týkajúce sa inovácií vo vzdelávaní. So svojím 

príspevkom  vystúpil   generálny riaditeľ Metodicko – pedagogického centra Bratislava , 

PaedDr. Ivan Pavlov, PhD., vysokoškolský pedagóg Univerzity J.Selyeho Dr. h.c.doc.Ing. 

Sándor  Albert, CsC. , PaedDr. Lenka Holíková . Hosť z Havlíčkovho  Brodu  Marek 

Topolovský prezentoval projekt integrácie ţiakov – cudzincov. Správu  a skúsenosti s projektom 

7DEM s,r,o predniesla projektová manaţerka  PhDr.Ľubica Šefčíková,o prínose projektu 

hovorila riaditeľka ZŠ Lipová Mgr.Zlatuša Habasová. Problematiku vzdelávania ukončil 

zástupca primátora mesta PhDr,Miroslav Semeš PhD., ktorý svoj príspevok zameral na 

komplexné hodnotenie stavu a perspektív vzdelávania  v meste Spišská Nová Ves. Nasledujúci 

deň bol venovaný otvoreným hodinám. Pedagógovia z projektových tímov predstavili svojím 

kolegom inovačné metódy a formy vyučovania. V diskusiách sa hovorilo konkrétne, vecne, 

odborne. A hlavne so zaujatím  o práci učiteľa, očakávaniach, metodike, ţiakoch, 

rodičoch....Organizátorom aj  predstaviteľom mesta Spišská Nová Ves. sa dostalo pochvaly 

a vyjadrenie obdivu. Za podporu vzdelávania a vzdelania, za pozornosť venovanú nielen 

zlepšovaniu výzoru škôl. Lebo...takéto projekty sú ojedinelé a obdivuhodné aj tým , ţe 

iniciátorom zmien bol zriaďovateľ, ţe školy pochopili potrebu spolupráce, ţe pedagógovia 

a projektové tímy prekonali pochybnosti, ţe sa chceli vzdelávať bez nároku na kredity, ţe 

prezentovali svoje skúsenosti ostatným. Ţe namiesto výhovoriek o nedostatku peňazí sa hľadal 

zdroj financií . Tí, ktorí sa projektu  zúčastnili, vedia, koľko času obetovali jeho príprave, 

spracovaniu materiálov, samoštúdiu, učeniu sa, učeniu iných.  Koľko energie museli vynaloţiť, 

aby sa mohlo dospieť do fázy, keď sa mohlo vystúpiť a povedať o výsledkoch, To, ţe projekt  

bol spolufinancovaný zo zdrojov ES v spolupráci s ASFEÚ v rámci operačného programu 

Vzdelávanie v celkovej sume 165 969,59 € s prispením zo zdrojov ţiadateľa 8 298,48€ je 

informácia administratívneho charakteru. 
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