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Podpora využívania a zaškolenia pre učebnice a učebné pomôcky
Zápis z podujatia a jeho zhodnotenia k väzbe na projekt RSOV
Názov seminára : Tvorba odborných učebníc v skupine odborov 29 Potravinárstvo, ich
aktuálnosť, hodnotenie, využívanie a zaškolenie práce s učebnicou a učebnými pomôckami
Termín konania : 15.10 – 16. 10 2015
Miesto konania : SOŠ potravinárska, Kežmarok
Lektori seminára : PhDr. Silvia Bielková, Ing. Viera Žatkovičová, Ing. Vojtech Szemes, CSc
V skupine odborov 29 Potravinárstvo ŠIOV pravidelne raz do roka uskutočňuje podporné
činnosti zamerané k získavaniu autorov učebníc, samotnej tvorbe a hodnoteniu učebníc,
informácii o nových učebniciach, ich využívania a zaškolenia v rámci práce s učebnicou
a učebnými pomôckami, prezentácie nových učebníc. Podujatie uskutočňujeme formou
celoslovenského seminára, ktorého súčasťou je aj súťaž žiakov z SOŠ potravinárskych
v príprave cukrárenských výrobkov z lístkového a pľundrového cesta. Na seminári sa
zúčastňujú pedagógovia z uvedených škôl, ako aj žiaci, zamestnávatelia. Ich vyjadrenia
k používaným učebniciam sú takto oveľa komplexnejšie, transparentnejšie.
PhDr. Bielková sa zameriava v prezentácii na tvorbu učebníc, ktorá vychádza zo súčasnej
platnej Smernice č. 10/2011, ktorou sa upravuje postup MŠVV a Š SR a priamo riadených
organizácií pri výbere a schvaľovaní učebníc, kritériám hodnotenia učebníc, aktuálnemu stavu
tvorby nových učebníc, reedícií. Informuje prítomných o Edičnom portáli MŠVV a Š SR,
objednávkovom konaní, databáze recenzentov, využívaní a zaškolovaní práce s učebnicou
a učebnými pomôckami.
Ing. Žatkovičová sa vo svojej prezentácii zameriava na problematiku ŠVP, tvorbu
normatívou, projektovú činnosť.
Ing. Szemes, skúsený autor mnohých učebníc pre potravinárske školy zameriava svoj
príspevok na prácu s učebnicou, jej využívanie z pohľadu metód, foriem a prostriedkov .
Podujatia sú vždy 2 dňové, nakoľko ide o spojenie teórie s praxou, čo hodnotia všetci vysoko
pozitívne. Pod praktické skúsenosti sa podpisujú kvalitné učebnice v oblasti potravinárstva.
Štátny inštitút odborného vzdelávania je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Poslaním Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) je odborné a metodické riadenie stredných odborných škôl, tvorba vzdelávacích
projektov, zabezpečenie odborno-pedagogických a vzdelávacích činností pri riešení otázok stredného odborného vzdelávania. Organizácia
plní funkciu sekretariátu Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu.
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Vysoko treba vyzdvihnúť v tomto podujatí Cech pekárov a cukrárov, ktorý sa taktiež podieľa
na uvedených akciách. I tu sa dá konštatovať, že z hľadiska súťaží dochádza každým rokom
k pozitívnemu posunu, či už ide o precíznejší prístup k práci žiakov, zaujímavým inováciám
nových tvarov a kombinácií, posunu osobnostných, sociálnych, psychomotorických zručností
žiakov. Informácie z podujatia úzko naväzujú na národný projekt RSOV v oblasti získavania
autorov učebných textov, pracovných zošitov či recenzentov. Pre potreby projektu RSOV sme
vypracovali databázu používaných učebníc, autorov, lektorov učebných zdrojov, ktorí sa
aktívne podieľali na tvorbe a posudzovaní učebných materiálov pre stredné školy
potravinárskeho zamerania. Uvedené materiály sú súčasťou Analýzy tvorby odborných
učebníc, ktorá je jedným z výstupov v rámci projektu RSOV.

........................................................
PhDr. Silvia Bielková
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