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Rozvíjanie záujmovej orientácie žiakov vďaka národnému projektu
Národný projekt „Škola otvorená všetkým“ uţ od februára minulého roku motivuje ţiakov
nielen zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) k zmysluplnému tráveniu voľného
času. Hlavným nástrojom sú aktivizujúce pedagogické metódy vyuţívané v rámci
celodenného výchovného systému (CVS). Ţiaci tak majú moţnosť rozvíjať svoju záujmovú
orientáciu záţitkovou formou aj v popoludňajších hodinách.
Jednou z možností ako motivovať žiakov k rozvoju špecifických schopností, zručností
a záujmov v čase mimo vyučovania sú aj rôzne tematické súťaže. Preto už po druhýkrát sa
žiaci zo 130 základných škôl mohli zapojiť do súťaže, ktorej témou bolo ponúknuť pohľad do
života žiakov a ich učiteľov práve počas práce a tvorby v záujmových útvaroch. Tentokrát
mali vytvoriť komiks, jeden zo žánrov, ktorý v sebe spája výtvarnú i slohovú zložku a našiel si
svojich čitateľov asi medzi všetkými vekovými skupinami. Výtvarnými prácami mohli prispieť
aj deti z 50 zapojených materských škôl.
„Ţiaci ani tentokrát nesklamali a prejavili nielen nápaditosť, ale aj zmysel pre humor. Či uţ to
bol učiteľ - Superman, vďaka ktorému si ţiak zlepšil školské výsledky, Malý Princ, ktorý
pomohol obyčajnému chlapcovi k uvedomeniu, ţe môţe byť obyčajne neobyčajný
v kaţdodenných skutkoch alebo nenápadný slimáčik, ktorý svojou vytrvalosťou dokázal veľké
veci,“ priblížil témy víťazných prác odborný garant aktivity 2 v prostredí ZŠ Pavol Kočiš.
V každej kategórii (I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, MŠ) boli vybraté 3 víťazné práce bez určenia
poradia a všetkým oceneným žiakom budú v priebehu mesiaca február doručené aj vecné
ceny. Zoznam víťazov je zverejnený na webovej stránke projektu http://npsov.mpc-edu.sk/.
Celkovo bolo v minulom roku v rámci projektu vytvorených 1142 záujmových útvarov.
Koncom januára tohto roku ich už bolo 2140. Národný projekt v súčasnosti vyhlásil novú
súťaž, v rámci ktorej môžu zapojené školy zasielať fotografie z činnosti v záujmových
útvaroch a to do 19.marca 2018.
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