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Rozširovanie skúseností najlepších učiteľov – EduArt
Príklady dobrej praxe vychádzajú zo skúseností a zistení školských inšpektorov, ktoré
získali počas výkonu školských inšpekcií realizovaných v školskom roku 2017/2018.

Základné školy
Základná škola, Markovce 31 - učiteľky školy pod vedením riaditeľky Mgr. Vaľovskej sa
dlhodobo a systematicky zameriavali na zlepšenie spolupráce so zákonnými zástupcami
svojich žiakov, nakoľko väčšina z nich (98,92 %) pochádzala z rómskeho prostredia.
Výsledkom ich činnosti bola skutočnosť, že rodičia sa postupne začali aktivizovať. Využívali
zverejnené konzultačné hodiny, o vzdelávacie výsledky žiakov sa zaujímali i napriek tomu, že
s ohľadom na ich nedostatočné vzdelanie im často s prípravou na vyučovanie nedokázali
pomôcť. Zapojili sa do prác pri výstavbe modulovej školy i úpravy jej okolia. V minulom
školskom roku sa pedagógom prvýkrát podarilo presvedčiť ich o význame organizovania
školy v prírode pre skvalitnenie života a podporu zdravia ich detí. Zúčastňovali sa
aj na kultúrnych vystúpeniach a školskom projekte Oci, mami, čítaj s nami, kde čítali žiakom
z rozprávkových kníh. Dlhodobú tradíciu malo na škole aj organizovanie Dňa Rómov.
Pozitívnym prvkom práce učiteľov vo vzťahu k žiakom bola podpora ich kultúrnej identity
udržiavaním a rozvíjaním rómskych tradícií, nakoľko tí rozprávali väčšinou miestnym
nárečím. Zapojili ich do súťaží v prednese rómskej poézie a prózy, speve rómskych piesní
a v rómskych tancoch.
Stredné školy
Gymnázium sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov, organizačná zložka Katolíckej
spojenej školy sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov - RNDr. Miriam Feretová, učiteľka
biológie a geografie - pod jej vedením žiaci dlhodobo dosahujú výnimočné výsledky na
rôznych medzinárodných aj národných prírodovedne orientovaných súťažiach. Uvedená
učiteľka sa venuje študentským vedeckým projektom, ktoré sú zamerané environmentálne
(ochrana a tvorba životného prostredia, ochrana a liečba chorôb ľudského tela), pričom pri
tejto činnosti spolupracuje s viacerými vedeckými a vzdelávacími inštitúciami (napr.
univerzity, SAV). Projekty žiakov, ktorých viedla, boli ocenené na rôznych olympiádach a
súťažiach, napr. 7-krát v USA, v Číne a v rôznych ďalších štátoch v Európe a v Ázii. Za svoje
vynikajúce výsledky v popularizácii vedy a príprave študentov na stredoškolské vedecké
súťaže bola v januári 2017 ocenená Pamätnou plaketou Slovenskej akadémie vied.

