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Seminár Solidarnošč – EZA v Krakove

V dňoch 24. a 25. októbra 201 3 sa konal v Krakove v Poľsku
seminár EZA, ktorý organizovala poľská odborová organizácia
Solidarnošč. Seminár bol zameraný na sociálny dialóg a na využívanie
elektronických zariadení vo vzdelávaní. Za NKOS sa ho zúčastnila Agáta
Kubinová
a Ľuboš Martinák.
Hlavná téma bola prezentovaná pod názvom: Elektronické prostriedky v modernom vyučovaní
a zmena úlohy učiteľa: identifikácia v hlavných oblastiach používania v infraštruktúre, v
ľudských zdrojoch a vo vyučovacích programoch.
Z tejto témy vyberáme:

V našom živote rastie rola internetu. Spoločenské médiá sú hlavným nástrojom
komunikácie. Počítač už nie je len písací stroj. Mobilnými zariadeniami sa stali: internet,
navigácia komunikácia, to všetko na dosah končekov našich prstov. Oblasť multimédií: video
a audio súm hlavnými formami komunikácie. Počítačové hry sú vo zvýšenej miere populárnou
formou zábavy a to nielen medzi mladými ľuďmi
Výhody počítačov:

Celý svet je pri špičkách vašich prstov
Jednoduchosť komunikácie – telefón, facebook, skype a podobne
Okamžitý prístup k informáciám: Wikipédia, Google, web stránky atď.
Počítačové aplikácie uľahčujú prácu: výpočty, grafická tvorba, zber dát
Počítač je nástrojom pre zaznamenávanie a prehrávanie médií
Zberanie údajov a ukladanie informácií v sieti

Nevýhody počítačov:

Úpadok spoločnosti – strata túžby po získavaní vedomostí
Uľahčená komunikácia vedie paradoxne k strate medziľudských stykov
Internet je plný nebezpečenstiev – od falošných informácií, podvodu a vydierania,
k neoprávnenému prístupu k súkromným údajom až po pornografiu
Beztrestnosť a anonymita internetu vedie k miznutiu morálky
Nedostatok kontroly nad prístupom mladej generácie k internetu – prenosné počítače,
telefóny, hracie konzoly a iné

Učitelia potrebujú praktické znalosti a majú byť vyškolení v používaní moderných informačných
prostriedkoch. Vzdelávanie má nabádať ľudí ku kreativite..Riešenie odborárskych problémov
možno realizovať na národnej úrovni ale tiež na európskej úrovni v oblastiach, ktoré sú pre nás
spoločné.
(Spracovali: Kubinová a Martinák)

FINÁLNA KONFERENCIA PROJEKTU CSEE EUROPSKÉHO REGIÓNU ETUCE
NA TÉMU:

Ako učiteľské odbory majú chrániť pred predčasným opúšťaním škôl pomocou
Informačno - komunikačných technológií /ďalej IKT/
BRATISLAVA 28.-29.november 201 3

Za účasti 1 8 krajín Európy sa uskutočnila konferencia na tému, ktorá sa týka celej Európy.
Dôsledky predčasného ukončenia školskej dochádzky:
ekonomické - vyšší výskyt nezamestnanosti, nižšie počiatočné a celoživotné zárobky,
horší zdravotný stav.
sociálne - zvýšená kriminalita, nižšie medzigeneračné pôsobenie na deti a rodičov, nižší
status verejného zdravia.
fiškálne - nižšie daňové príjmy, vyššie výdaje na políciu a trestnú justíciu.
Podpora ukončenia školskej dochádzky.
Jedným z preventívnych prístupov je riešenie záškoláctva a zlepšenie pohody v škole.
štipendijne projekty
poradenstvo zamerané na predčasné ukončenie školskej dochádzky
včasná intervencia
zapojenie rodičov
Motivácia
prostredníctvom IKT vo vzdelávaní ako podporný nástroj pre inovatívne využívanie IKT
v oblasti vzdelávania a predčasného ukončenia školskej dochádzky.
Začatie dialógu medzi zainteresovanými stranami Európskeho vzdelávania, vrátane sociálnych
partnerov vo vzdelávaní, ako znížiť súčasne bariéry.
Systematické prijatie nových vyučovacích metód s využitím IKT.
Zapojiť do diskusie o potrebe zmeny učebných osnov, ktorá zahŕňa IKT.
Podporovať používanie IKT a internet vo vzdelávaní. Viesť k zodpovednému využívaniu IKT na
školách.
Odborové organizácie pôsobia na lokálnej, regionálnej aj národnej úrovni. V rámci svojich
kompetencií môžu iniciovať zmenu sociálnych pomerov, aby motivovali k ukončeniu školskej
dochádzky. Podporovať materiálne a odborné zabezpečenie škôl. Podporovať preventívne
a inovatívne programy, ktoré pomôžu riešiť tento celoeurópsky problém.
Spracovala: Mgr. Mária Briganová, účastníčka konferencie

ZASADALO PREDSEDNÍCTVO ZPŠaV
Dňa 7.1 2. 201 3 zasadalo Predsedníctvo ZPŠaV v TRNAVE Z programu vyberáme:
Kolektívne vyjednávanie pre rok 201 4 - podpis KZVS pre r.201 4
Vzdelávacie semináre a účasť našich členov a funkcionárov ZPŠaV- plánovanie na r. 201 4
Členovia predsedníctva podali informáciu o problémoch na jednotlivých typoch škôl podľa
sekcií.
Problémy v školstve, námety na zlepšenie situácie, podnety pre kolektívne vyjednávanie pre
rok 201 5.
Príprava kongresu ZPŠaV, kandidáti do vedenia a predsedníctva - vyzvať všetky ZO. Termín
máj 201 4. Príprava kongresu NKOS. Termín jún 201 4
Na web.stránke www.nkos.sk je prístupná prednáška o novele Zákonníka práce zo
vzdelávacieho seminára, ktorý sa uskutočnil v Trnave.
Do pozornosti dávame aj znenie KZVS pre rok 201 4
Metodika uzatvárania Kolektívnych zmlúv na lokálnej úrovni bude sprístupnená na našej web
stránke.
Mgr.Mária Briganová, predsedníčka ZPŠaV- NKOS

