Sobášny palác zaplnili ocenení učitelia
V historických priestoroch Sobášneho paláca v Bytči si viac ako dve
desiatky učiteľov prišli prevziať ocenenie za svoju prácu a činnosť
často nad rámec svojich učiteľských povinností.
Žilinská župa už 10 rokov verejne vyzdvihuje ich prácu
a pri príležitosti Dňa učiteľov
ocenil podpredseda ŽSK Jozef
Štrba nielen ich pedagogický talent, ale aj individuálny
prístup ku žiakom, nápadité
spôsoby výučby, publikačnú činnosť či reprezentáciu.
Mnohí z pedagógov 61 župných stredných škôl a školských zariadení robia dobré
meno svojej profesii a stali
sa nositeľmi celoslovenských
alebo dokonca medzinárodných ocenení.
Nie je to len zamestnanie,
ale aj záľuba
Medzi ocenenými pedagógmi z Oravy je aj Magdaléna
Gillová zo Spojenej školy Nižná.
„Najkrajší pocit je, keď sa
mojim zverencom darí uplatniť sa v umeleckej sfére na-
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toľko, že ich táto práca živí
a mnohí úspešne pokračujú
aj na vysokých školách. Je pre
mňa radosť počuť na ich adresu chvály. Vždy ma poteší,
keď sa aj po čase prídu poďakovať a pozhovárame sa,“ hovorí učiteľka, ktorá vychováva okrem iného aj budúcich
umeleckých rezbárov. „Je
uznávanou odborníčkou, vynikajúcou učiteľkou v oblasti
stolárskych a ekonomických
predmetov, ktorá neustále sledujete trendy v oblasti

drevárskeho aj grafického
priemyslu, je autorkou viacerých elektronických učebníc
zameraných na historický
nábytok, teóriu dizajnu či
technológiu propagačnej grafiky a rezbárskeho umenia,“
vymenúva niektoré z ďalších
kvalít ocenenej učiteľky riaditeľ školy Peter Smolár.
Ceny pre učiteľov
Viac ako 2 300 učiteľov vyučuje na župných stredných
školách a pripravuje žiakov

Najkrajší pocit je, keď sa mojim zverencom
darí uplatnit´ sa v umeleckej sfére natoľko, že
ich táto práca živí a mnohí úspešne pokračujú aj na
vysokých školách . Je pre mňa radost´ počut´ na ich
adresu chvály.“
Ocenená učiteľka Magdaléna Gillová zo Spojenej školy
Nižná.

na ďalšie vysokoškolské štúdium či na odborné zvládnutie profesie a remesla. Aj
vďaka ich dlhoročným skúsenostiam, radám a trpezlivosti si mnohí našli svoje
miesto v profesionálnom
živote. Či už z nich vyrástli
úspešní vedci, odborníci na
techniku, lekári, ale i šikovní
mechanici, kuchári či učitelia. „Aj takýmto spôsobom
chceme vzdať úctu tejto profesii, ktorá kladie mimoriadne nároky nielen na odborné
kvality učiteľa, ale aj na jeho
ľudský rozmer, každodennú
potrebu empatie so žiakmi
a invenčnosť vo výučbe,“ dodal podpredseda Žilinského
samosprávneho kraja Jozef
Štrba. Nominácie na ocenenia každoročne navrhujú
riaditelia jednotlivých škôl,
ktorí činnosť svojich pedagógov poznajú naozaj zblízka.
Od roku 2007 si ceny prevzalo spolu 557 učiteľov. Medzi
nimi je i 23 tohtoročných
laureátov z každého regiónu
kraja, Oravy, Liptova, Kysúc,
Turca a Horného Považia.

Vychovávajú mladú generáciu v Žilinskom kraji .

Moderný šport na stredných školách
Nové workoutové ihriská, spinning, jumping
na trampolínach, ale aj
vynovené a moderne
vybavené telocvične
a posilňovne.
Aj takto dnes vyzerajú
hodiny telesnej výchovy
na župných stredných školách. Žilinský samosprávny
kraj rozdelil tento rok ďal-

ších 40-tisíc eur na 24 projektov v rámci grantového
systému Vráťme šport do
škôl. Už jedenásť rokov
podporuje župa športové
talenty, modernizuje a buduje športoviská, a tak
zatraktívňuje hodiny telesnej výchovy. V roku 2017
opäť podporila zaujímavé
športové projekty. Patrí
medzi ne aj zámer SOŠ

SOŠ polytechnická v Dolnom Kubíne-Kňažej začala v tomto
roku využívat´ vonkajšiu fitnes zónu. „Okrem vyučovania ju
využívajú žiaci aj počas prestávok a zvykli si tu chodit´ aj žiaci
a hostia ubytovaní na školskom internáte, “ dodáva riaditeľka
školy Adriana Bellová.

V OA v Dolnom Kubíne v rámci projektu podporeného z grantového programu ŽSK rozšírili a prerobili pôvodnú posilňovňu
a doplnili ju novými fitnes zariadeniami.

technickej v Námestove,
ktorá využila získaný grant
na nákup stolnotenisového
vybavenia. SOŠ polytechnická v Dolnom Kubíne-Kňažej investuje viac ako
5-tisíc eur do vybudovania
sociálneho zázemia pri
športovej hale. O financie pritom úspešne žiada

už tretí rok. Obchodná
akadémia v Dolnom Kubíne dbá na zdravý vývoj
chrbtice svojich zverencov
a z financií zakúpi špeciálne cvičebné pomôcky.
SŠ v Tvrdošíne si vďaka
grantu kúpi nové basketbalové koše a lopty. „Aj
prostredníctvom
granto-

Vybudovaný vonkajší fit park obohatil hodiny telesnej
výchovy aj na SOŠ v Námestove. Mládež získala možnost´
cvičit´ na čerstvom vzduchu a cvičenie s fitnes nástrojmi je
pre nich atraktívne.
vého programu chceme
stredoškolákom spríjemniť
hodiny telesnej výchovy
a podporiť zaujímavé nápady škôl v oblasti športu.
Zároveň chceme priniesť
nové možnosti na aktívne
trávenie voľného času pre
žiakov, pedagógov i verejnosť,“ povedala riaditeľka
odboru školstva a športu

ŽSK Eva Rovňanová. Ako
dodáva, len v tomto roku
si školy s pomocou župy
zakúpia ďalšie bedmintonové a stolnotenisové
vybavenie, nové basketbalové dosky s košmi, lopty
na streetball, podarilo sa
podporiť aj ďalšie mladé
športové talenty či športové podujatia.

Stranu pripravila Jana Špiláková. Foto: archív ŽSK.

