Súkromné gymnázium
Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec
realizuje projekt

Moderná škola – inovácia obsahu
a metód vzdelávania
na Súkromnom gymnáziu Lučenec
Dopytovo - orientovaný projekt
Projekt je súčasťou:
Operačného programu – Vzdelávanie
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Trvanie projektu : 02/2014 – 07/2015

Strategický cieľ projektu:
Inovovať obsah vzdelávania prírodovedných predmetov a rozšíriť
kľúčové kompetencie učiteľov a žiakov pre dosiahnutie inovácie.
Súvis cieľa s globálnym cieľom:
Globálnym cieľom Operačného programu Vzdelávanie je „Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom
prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej
spoločnosti“.
Zavedením nových metód do vyučovania, inováciou obsahu
vzdelávania a zvýšením prípravy pedagogických zamestnancov sa
vzdelávanie na súkromnom gymnáziu stane moderným motivujúcim
pre žiakov a pedagógov. Prispeje k zvýšeniu prípravy pre trh práce
a tým k zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenska a naplneniu
potrieb vedomostnej spoločnosti.
Špecifické ciele projektu:
1. Inovácia vzdelávacieho procesu s prioritou na prírodovedné
predmety so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií
žiakov, ich čitateľskej a funkčnej gramotnosti.
2. Návrh a realizácia vyučovacích stratégií , experimentov a projektov
z oblasti prírodných vied.
Väzba špecifických cieľov na strategický cieľ projektu:
Strategickým cieľom projektu je Inovovať obsah vzdelávania
prírodovedných predmetov a rozšíriť kľúčové kompetencie učiteľov
pre dosiahnutie inovácie. Zaviesť inovatívne metódy do vyučovania
s využitím IKT.
Špecifické ciele prispievajú k jeho naplneniu nasledovne:
Inováciou obsahu a metód výchovno-vzdelávacieho procesu
sa zavedú nové metódy, ktoré povedú k rozvoju kľúčových
kompetencií žiaka.
Vybudovaním školského vedeckého pracoviska sa aplikujú nové
metódy vzdelávania praktickými úlohami.
Cieľové skupiny:
1. Pedagogickí zamestnanci Súkromného gymnázia
2. Žiaci Súkromného gymnázia

AKTIVITY PROJEKTU:
Aktivita 1.1.:
Aplikácia interaktívnych metód s využitím IKT do prírodovedných
predmetov
Cieľom aktivity je zaviesť interaktívne metódy do vyučovacieho procesu
za účelom skvalitniť vyučovanie v prírodovedných predmetoch tvoriť
a inovovať učebné texty a materiály s dôrazom na využívanie IKT.
Trvanie aktivity: 02/2014 – 07/2015
Výstupy aktivity:
• Inovovaný obsah školského vzdelávacieho programu
		 so zameraním na žiakov so ŠVVP
		 (žiaci so všeobecným intelektovým nadaním)
• E-learningové cvičebnice z prírodovedných predmetov
Aktivita 2.1.:
Zriadenie vedeckého pracoviska a návrh experimentov a projektov
z oblasti vedy a techniky
Cieľom aktivity je skvalitniť a rozšíriť priestory pre realizáciu
experimentov a prípravu študentov na stredoškolskú odbornú
činnosť. Starať sa o rozvoj čitateľskej a funkčnej gramotnosti žiakov
skvalitniť výchovno-vzdelávací proces, pomáhať žiakom pri štúdiu
a príprave na vyučovanie prírodovedných predmetov. Aktivovať
žiakov k vedeckej práci a dať im priestor na vyjadrenie vlastných
prístupov a inovácií
Trvanie aktivity: 02/2014 – 07/2015
Výstupy aktivity:
• Školské vedecké pracovisko ako priestor na moderné
		 vyučovanie prírodovedných predmetov
		 na 8-ročnom a 4-ročnom Súkromnom gymnáziu
• Stredoškolský vedecký časopis pre publikovanie prác žiakov
		 s oblasti prírodných vied
• Zborník projektov a experimentov realizovaných
		 v školskom vedeckom pracovisku

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

