Vyhodnotenie
3. ročníka celoslovenského projektu
pre stredné školy
Záložka do knihy spája slovenské školy: Moja škola, môj študijný odbor
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného mesiaca
školských knižníc 2013 vyhlásila 25. augusta 2014 pre stredné školy 3. ročník
celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Moja škola, môj študijný
odbor.
Cieľ celoslovenského projektu
Cieľom projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami
a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci mohli na záložkách
ľubovoľnou technikou stvárniť svoju školu, svoj študijný odbor. Stredné školy mohli výmenu
záložiek využiť aj na nadviazanie vzájomnej spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie
života žiakov v rôznych kútoch Slovenska.
Priebeh celoslovenského projektu
Stredné školy, ktoré sa chceli zúčastniť celoslovenského projektu, vyplnili do 30. septembra
2014 elektronickú prihlášku zverejnenú na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice.
Na základe spracovaných údajov z elektronických prihlášok Slovenská pedagogická knižnica
vytvorila partnerské dvojice medzi strednými školami s prihliadnutím na typ školy a počet
prihlásených žiakov. 1. októbra 2014 zaslala Slovenská pedagogická knižnica kontaktné údaje
každej partnerskej dvojici. Zúčastnené partnerské dvojice informovala o tom, že vzájomná
komunikácia, výmena záložiek i nadväzovanie priateľských kontaktov bude len v ich
pôsobnosti. Termín ukončenia výmeny záložiek bol stanovený na 31. október 2014.
Vyhodnotenie celoslovenského projektu
Do projektu sa prihlásilo 128 stredných škôl s celkovým počtom žiakov 8 585.
Slovenská pedagogická knižnica 22. októbra 2014 osobne poďakovala každej zúčastnenej
strednej škole za aktívnu účasť v celoslovenskom projekte a vyzvala ju na jeho dobrovoľné
vyhodnotenie a pripojenie fotografií z priebehu výroby záložiek alebo fotografií najkrajších
záložiek.
Výber z dobrovoľného hodnotenia celoslovenského projektu 96 strednými školami spolu
s fotografiami z priebehu výroby záložiek alebo s fotografiami so samotnými
najkrajšími záložkami je dostupný na tejto webovej adrese:
http://www.spgk.sk/swift_data/source/2014/Projekt_Zalozka_SS_Hodnotenie_A.pdf

Výroba záložiek
Žiaci vyrábali záložky rôznych tvarov a s využitím ľubovoľnej techniky na tému Moja škola,
môj študijný odbor najčastejšie počas vyučovacích hodín a v školskej knižnici. Na zadnú
stranu záložiek často písali svoje mailové adresy a kontakty na sociálne siete. Doplňujúcim
programom výroby záložiek boli rozhovory žiakov o prečítaných knihách, medzitriedne
súťaže alebo oslava Medzinárodného dňa školských knižníc 27. októbra 2014. Veľké
množstvo žiakov vyrobilo záložky nielen pre svojich kamarátov z pridelenej partnerskej
školy, ale aj pre svoju školskú knižnicu a na účely propagácie školy.
Výmena záložiek
Väčšina stredných škôl do balíka so záložkami pribalila priateľské listy, školské časopisy,
propagačné materiály alebo darčekové predmety. Skoro všetky zúčastnené školy si zo svojich
alebo aj z priateľských záložiek urobili výstavky, na webových sídlach svojich škôl uverejnili
najkrajšie záložky, zorganizovali súťaž o najkrajšiu záložku buď priamo v priestoroch školy,
alebo na svojom oficiálnom facebooku. Viaceré školy sa dohodli so svojou partnerskou
školou, že zostanú v priateľskom kontakte a budú hľadať nové spôsoby spolupráce.
Prínos celoslovenského projektu
Výmena záložiek opäť prispela k nadviazaniu nových priateľských kontaktov medzi
partnerskými školami, ukázala im ďalšie možnosti spolupráce v budúcnosti, umožnila im
kreatívnou formou spropagovať svoje školy, zábavnou formou ich pritiahla ku knihám
a v mnohých prípadoch aj posilnila ich dobrý vzťah ku školskej knižnici. Pridanou hodnotou
celoslovenského projektu bolo na jednej strane oživenie vyučovacieho procesu, na druhej
strane väčší záujem o literatúru, čítanie kníh.
Vyjadrenia niektorých pedagogických zamestnancov
„Veríme, že nadviazaná spolupráca napomôže k vzájomnému spoznávaniu sa žiakov
a učiteľov so vzdialených končín Slovenska a prinesie nám všetkým množstvo
nezabudnuteľných zážitkov a skúseností.“
Daša Hronská, Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova, Bratislava
„Tvorba záložiek bola oživením vyučovacej hodiny a čo je najpodstatnejšie – dôležitým
motivačným prvkom pri zvyšovaní čitateľskej gramotnosti žiakov. Potešením nám bola i veľmi
dobrá komunikácia s partnerskou školou. A už teraz sa tešíme na ďalší ročník, do ktorého sa
s istotou zapojíme.“
Eleonóra Kopecká, Stredná odborná škola, polytechnická, Novozámocká, Nitra

„...chcem sa poďakovať za takúto formu projektu, ktorá okrem zvýšenia tvorivosti, fantázie
a kreativity žiakov priniesla aj väčší záujem o čítanie kníh.“
Stanislava Šutáková, Súkromná stredná odborná škola, Biela voda, Kežmarok
„Pre podporu čítania sme zriadili na chodbách školy voľne dostupné police s knihami
a časopismi, ktoré si žiaci môžu vziať, vymeniť, požičať, prečítať počas prestávok alebo doma.
Nazvali sme to Dajme knihám šancu. Police sa stali obľúbeným miestom výmeny kníh...“
Jana Bartošková, Obchodná akadémia, Nevädzová, Bratislava
„Ďakujeme za možnosť nadviazania kontaktu, možnosť realizácie projektu. Na našej škole
dbáme na medzipredmetové vzťahy a vzájomné prelínanie predmetov, tém a činností. Vďaka
tomu vznikla príjemná pracovná atmosféra a produkty, ktoré stoja zato.“
Jaroslav Sarna, Stredná pedagogická škola, Levoča
Poďakovanie
Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, propagácii, realizácii
a hodnotení projektu.
Ďakujeme všetkým pedagogickým zamestnancom i nepedagogickým zamestnancom
za ich ústretovosť, voľný čas a úsilie, ktoré venovali príprave, realizácii a vyhodnoteniu
projektu. Osobitne im ďakujeme za všetky aktivity, ktoré realizovali na podporu čítania
u žiakov svojich škôl. Takisto im ďakujeme za prijatie pridelenej partnerskej školy.
Oprávnene im patrí náš obdiv, úcta a vďaka.
Naša vďaka patrí aj žiakom stredných škôl za to, že sa opäť stali nezvyčajnými poslami
priateľstva a dobrosrdečnosti.
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