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Digitalizácia vzdelávania a inovatívne metódy
vo vzdelávacom procese ZŠ v Jovse.
Základná škola v Jovse zaèala realizova projekt nazvaný Digitalizácia vzdelávania a inovatívne
metódy vo vzdelávacom procese ZŠ v Jovse. Cie¾om projektu v rámci Operaèného programu
Vzdelávanie je príprava podmienok pre prípravu absolventov základnej školy s k¾úèovými
kompetenciami potrebnými pre ïalšie stupne vzdelávania a celoživotné vzdelávanie smerujúce k
jeho uplatneniu na trhu práce v rámci vedomostnej spoloènosti.
Projekt bude realizovaný v troch rovinách. V prvom rade bude prebieha vzdelávanie, rozšírenie
poèítaèových zruèností a motivácia pedagógov pre zavádzanie zmien potrebných na premenu
tradiènej školy na školu modernú. Vybrané predmety budú vyuèované inovatívnymi metódami s
využitím informaènej a komunikaènej techniky. Ïalšou rovinou bude skvalitnenie výstupov
vzdelávania vybraných povinných predmetov. Budú vypracované nové študijné materiály, pracovné
listy a uèebné pomôcky potrebné pre výuèbu. K¾úèovým cie¾om bude inovácia obsahu štúdia a
metód vzdelávacieho procesu posilnením digitalizácie vzdelávania. Treou rovinou projektu je
vytvorenie technickej infraštruktúry, ktorá umožní digitalizáciu vzdelávania a zároveò
zmodernizuje a rozšíri komunikáciu medzi žiakmi, rodièmi a školou.
Pre naplnenie tretej roviny t. j. posilnenie digitalizácie a vytvorenie technickej infraštruktúry
vedenie školy vytvorilo novú uèebòu prepojením kabinetu a èasti jednej triedy. Nová uèebòa bude
slúži pre úèely jazykového laboratória, ktoré bude vybavené z finanèných prostriedkov
realizovaného projektu. Na realizácii projektu sa zúèastní 9 pedagogických zamestnancov a 103
žiakov školy pod vedením PeadDr. Kataríny Kereštanovej, riadite¾ky školy, ktorá prevzala na svoje
plecia aj zodpovednos za realizáciu projektu ako jeho projektová manažérka.
Projekt je financovaný na základe zmluvy è. 109/2012/1.1/OPV o poskytnutí nenávratného
finanèného príspevku v rámci opatrenia 1.1.: Premena tradiènej školy na modernú zo zdrojov
Európskej únie - Európsky sociálny fond prispeje 85 % rozpoètu, štátny rozpoèet financuje 10 %
projektu a spolufinancovaním v hodnote 5 % prispieva zriaïovate¾ - obec Jovsa. Predpokladané
ukonèenie projektu je v máji 2014. Výsledkom projektu bude kvalitnejšie uplatnenie absolventa
ZŠ na trhu práce v rámci vedomostnej spoloènosti.

