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Milí čitatelia,
v programovom období 2007 – 2013 sa mnohé základné, stredné a vysoké školy
stali modernejšími a pre žiakov a študentov zaujímavejšími. So zámerom zvýšiť
informovanosť a povedomie o prínose eurofondov z operačného programu
Vzdelávanie vám v informačnom bulletine predstavíme úspešné projekty
podporené prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. V úvodnom čísle sa môžete dočítať o našich
aktivitách posledného obdobia. V rámci nich sme sa stretli nielen s našimi prijímateľmi, ale aj napríklad so žiakmi
základných škôl, víťazmi súťaže vyhlásenej ASFEU Vitaj v našom regióne!. Pripomenieme vám aj vydané metodické
materiály a usmernenia, ktoré vám môžu pomôcť pri realizácii projektov. Verím, že v bulletine Vzdelávanie
v eurofondoch nájdete veľa užitočných a zaujímavých informácií. Prípadné námety do ďalších vydaní nám môžete
posielať na opv@asfeu.sk. Príjemné čítanie!
Marián Kostolányi, generálny riaditeľ ASFEU

Eurofondy pomáhajú školám
Regionálne a vysoké školstvo získalo za posledných sedem rokov nemalé finančné prostriedky zo štrukturálnych
fondov Európskej únie. Možnosťou ako sa o ne uchádzať boli výzvy určené na realizáciu dopytovo orientovaných
projektov. Vďaka eurofondom sme za celé obdobie podporili 1007 projektov našich úspešných prijímateľov. Školy
získali nové učebné materiály, využívajú najnovšie informačné technológie, zaviedli sa moderné metódy výučby
cudzích jazykov, inovovali sa strediská odbornej praxe či laboratóriá. Aj vďaka europrojektom môžeme povedať, že
naše školy sú modernejšie a pre žiakov a študentov atraktívnejšie.
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Najvyššiu úspešnosť v získavaní nenávratných finančných
príspevkov (NFP) zo štrukturálnych fondov EÚ mali školy
v Prešovskom kraji, kde je podporených 221 projektov a v Košickom
kraji - 188 projektov. V Banskobystrickom kraji je realizovaných
153 projektov, v Žilinskom kraji 148 projektov, v Nitrianskom kraji
98 projektov, v Trenčianskom kraji 71 projektov a v Trnavskom kraji
61 projektov. 29 projektov prebiehalo vo viacerých krajoch
zároveň. V rámci Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý ako
jediný nespadá do cieľa Konvergencia, bolo podporených 38 projektov.

Udialo sa v ASFEU ...
Víťazi súťaže „Vitaj v našom regióne!“ navštívili Bratislavu
V priestoroch ASFEU sa 25. marca 2014 zišli kolektívy najúspešnejších tried ôsmych ročníkov základných škôl spolu
s ich pedagógmi. Víťazi súťaže „Vitaj v našom regióne!“ si prevzali ocenenie priamo od ministra školstva, vedy,
výskumu a športu SR Dušana
Čaploviča. Žiaci nás previedli
svojimi regiónmi, ktoré nám
predstavili
v pútavých
prezentáciách
v anglickom
a francúzskom
jazyku.
Vypočuli sme si miestami aj
vtipné rozprávanie o tom, ako
tieto diela vznikali. Odmenou Fotografia č. 2:
Fotografia č. 1: Welcome to Slovakia
za skvelú prácu kolektívov boli 1. miesto ZŠ pri Podlužianke Levice
poukážky na nákup študijných pomôcok. ASFEU im na revanš pripravila prehliadku historického centra Bratislavy.
O súťaživosti, vedomostiach a kreativite žiakov ôsmych ročníkov základných škôl svedčí aj počet prác – zapojilo sa
až 123 kolektívov tried. Konkurencia bola teda veľká a my všetkým ďakujeme za zaujímavé a nápadité prezentácie.
Prezentácie sú zverejnené na našej webovej stránke - http://www.asfeu.sk/operacny-programvzdelavanie/aktuality/clanok/minister-skolstva-ocenil-vitazov-v-sutazi-vitaj-v-nasom-regione/ a je možné ich použiť
ako učebnú pomôcku či už počas vyučovania cudzieho jazyka, alebo geografie (vlastivedy).
Výsledky súťaže:
1. miesto ZŠ pri Podlužianke Levice – Welcome to Slovakia
2. miesto ZŠ Postupimská Košice – Welcome to our region Abov! - Willkommen in unserer Region ABOV!
3. miesto ZŠ Staničná Košice - Bienvenu à Košice et ses alentours!
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Trio úspešných škôl...
Tvorivá škola

Fotografia č. 3: Moderná trieda v Leviciach

Víťaz súťaže „Vitaj v našom regióne!“ - Základná škola Pri Podlužianke
v Leviciach získala na projekt NFP vo výške 117-tisíc eur. Pod názvom
Tvorivá škola bolo realizovaných päť hlavných aktivít. Tie smerovali
k tvorbe a implementácii školského vzdelávacieho programu s dôrazom
na podporu vzdelávania, a tiež k príprave nových učebných materiálov
použitých vo výučbe. Cieľovou skupinou boli žiaci aj pedagógovia školy.
V rámci projektu pribudli na škole dva voliteľné predmety – regionálna
výchova a anglický jazyk v prírodných vedách. Žiaci sa tak stretávajú
s cudzím jazykom vo viacerých oblastiach vzdelávania, čo využili aj
v samotnej súťaži. K novým voliteľným predmetom učitelia vytvorili
učebné osnovy a tiež učebnice, pracovné zošity a testy.

Inovácia vzdelávacieho programu košických ZŠ
Základná škola na Postupimskej ulici v Košiciach bola jednou z piatich košických škôl zapojených do projektu mesta
Košice. Projekt Inovácia vzdelávacieho programu košických ZŠ tvorilo štrnásť hlavných aktivít, ktoré sledovali
inovovanie metód, foriem a obsahu štyroch predmetov 1. a 5. ročníka s využitím IKT, s dôrazom na vnímanie
regionálneho a globálneho priestoru a tiež rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov. Projekt bol zameraný
na využitie IKT vo výtvarnej výchove, v prírodovedných predmetoch ako sú matematika a prírodoveda, resp.
prírodopis, v spoločenskovednej oblasti a tiež vo výučbe anglického a nemeckého jazyka. Celková výška NFP
predstavovala 151-tisíc eur.
Modernizácia vzdelávania prostredníctvom tvorivého učiteľa a aktívneho žiaka
Základná škola Staničná 13 v Košiciach sa vo svojom projekte, podobne ako predchádzajúce dve školy, zamerala na
žiakov a učiteľov. Cieľom aktivít bolo pripraviť a overiť inovatívne formy,
metódy a didaktické prostriedky priamo vo výučbe. V rámci projektu bol
okrem iného modernizovaný kabinet informatiky vybavený didaktickou
technikou, ako sú napr. hlasovacie zariadenia, fotoaparáty, tlačiareň,
notebooky, dataprojektory a výučbový softvér. Práci s nimi predchádzalo
školenie pedagógov. Vďaka využitiu informačno-komunikačných technológií
na hodinách, sa samotné vyučovanie stalo pre žiakov oveľa atraktívnejšie.
Okrem inovácie študijných materiálov si škola zakúpila aj knihy do školskej
Fotografia č. 4: Projektové vyučovanie

knižnice. Výška NFP predstavovala 156-tisíc eur.
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Súťaž Nauč ma rozumieť vede bola tentokrát výzvou pre vysokoškolákov ako vysvetliť žiakom základných škôl
princípy vedy. Kreatívnymi videami vytvorili originálne študijné pomôcky v predmetoch ako sú fyzika, chémia či
biológia. Najlepšie videá – Kmeňové bunky, Mitóza, Trenie, Ako vzniká dúha a Var je možné použiť ako doplnkovú
učebnú pomôcku v rámci prírodovedných predmetov základných škôl. Učitelia si ich môžu stiahnuť z webovej
stránky agentúry - http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktuality/clanok/sutaz-nauc-marozumiet-vede-ma-vitazov/.

Fotografia č.5: Ukážky z ocenených prác súťaže Nauč ma rozumieť vede v poradí: Delenie buniek, Trenie, Kmeňové bunky

Generálny riaditeľ ASFEU odovzdal ceny Spišiakom
Generálny riaditeľ ASFEU Marián Kostolányi ako predseda
hodnotiacej komisie odovzdal v rámci podujatia Komenium prix
ocenenia dvom školám za projekty, na ktoré získali NFP v rámci
operačného programu Vzdelávanie. Cenu v kategórii „Úspešná
realizácia projektov“ za rok 2013 si prevzal Stanislav Pitoňák,
riaditeľ Základnej školy na Štefánikovej ulici v Spišskej Belej za
projekt
zameraný
na
úspešný
prechod
žiakov
z marginalizovaných
rómskych
komunít
do
nižšieho
sekundárneho vzdelania. V kategórii stredných škôl si cenu
prevzal Vasiľ Kolesár, riaditeľ Strednej odbornej školy na
Markušovskej ceste zo Spišskej Novej Vsi za projekt Implementácia operačného programu vzdelávania žiakov
v prostredí strednej odbornej školy. „Som rád, že na podujatiach, kde sa oceňujú manažérske úspechy riaditeľov
škôl, je priestor aj pre kategóriu europrojektov, ktoré významne prispievajú k skvalitneniu vzdelávania. Úsmevný bol
nielen termín podujatia, 1. apríl, na ktorom tento rok náhodou bodovali len Spišiaci, ale aj ich úprimná radosť
z ocenenia. Takéto osobné stretnutia spojené s výmenou skúseností z praxe sú preto vždy vítané,“ uviedol
Kostolányi.

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

Zástupcovia ASFEU vycestovali za prijímateľmi do regiónov
V priebehu marca a apríla 2014 ASFEU zrealizovala sériu pracovných stretnutí v Bratislave, v Banskej Bystrici
a v Košiciach. Stretnutia boli určené prijímateľom NFP konkrétnych výziev, v rámci ktorých boli prijímatelia
oboznámení s vybranými systémovými dokumentmi, platnými pravidlami zákona o verejnom obstarávaní a tiež
zisteniami auditov a certifikačných overovaní na dopytovo orientovaných projektoch. Prezentácie z podujatí sú
zverejnené aj na webovom sídle www.asfeu.sk v časti Informačné semináre a konferencie.

Nové usmernenia, dôležité oznamy a informácie pre prijímateľov NFP
28. 2. 2014 nadobudla účinnosť Aktualizácia č. 1 k dokumentu Usmernenie pre Prijímateľov vo veci zúčtovania
minimálne 50% z poskytnutej zálohovej platby do 6 mesiacov a 100% z poskytnutej zálohovej platby do 12
mesiacov.
6. 3. 2014 nadobudlo účinnosť Usmernenie poskytovateľa č. 8 za účelom aktualizovania Všeobecných zmluvných
podmienok k zmluvám o poskytnutí NFP (t.j. prílohy č. 1 Zmluvy o NFP) pre vybrané výzvy.
18. 3. 2014 bol zverejnený Oznam pre Prijímateľov NFP k medializácii projektov, v rámci ktorého Odbor
informovania a publicity vyzval Prijímateľov k spolupráci na propagácii dosiahnutých výsledkov pri implementácii
ich projektov.
7. 5. 2014 nadobudla účinnosť Aktualizácia č. 1 k Usmerneniu č. 02/2014 k dokumentu Usmernenie pre
Prijímateľov k výkonu Ex-ante kontroly verejných obstarávaní.
28. 5. 2014 nadobudla účinnosť Príručka pre prijímateľov, operačný program Vzdelávanie, verzia 8.0.
04. 06. 2014 nadobudlo účinnosť Usmernenie č. 3/2014 pre prijímateľov NFP OPV k správnemu postupu pri
určovaní predpokladanej hodnoty zákazky.
Bližšie informácie k vydaným usmerneniam vám radi poskytnú aj projektoví manažéri ASFEU.

Pripravujeme....
Koncom augusta plánujeme vydať ďalšie číslo Informačného bulletinu ASFEU, v ktorom vám predstavíme sériu
úspešných projektov realizovaných v rámci operačného programu Vzdelávanie z Košického a Prešovského kraja.
Prípadné tipy a námety k tejto téme radi uvítame na opv@asfeu.sk.
Pekné leto želá
tím ASFEU
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