Diskusia v Strednej odbornej škole v Leviciach
Diskusia k projektu Vidiecka mládež v regióne, realizovaného OZ
Vidiecky parlament na Slovensku sa konala v spolupráci so

Strednou

odbornou školou Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice dňa 19. 06. 2018
od 08:00 hod..
Táto škola je moderná vzdelávacia inštitúcia ktorá kladie dôraz na
duálne vzdelávanie, moderné formy rozvoja služieb, IKT, regionálnu
históriu

a

turizmus,

jazykové

vzdelávanie,

marketing,

účasť

v

zahraničných projektoch a transfer osvedčených postupov z rôznych
inštitúcií, regiónov a krajín.
Škola pôsobí ako akreditované vzdelávacie a skúšobné centrum pre
kamenárov, podnikateľov a verejnosť.
Hlavnou
v vzťahov,

črtou

výchova

výchovy
vedená

a vzdelávania
v duchu

je

vzájomnej

humanizácia
úcty,

školy

tolerancie

a porozumenia, pochopenia slobody a osobnej zodpovednosti. Snahou
školy je dosiahnutie vysokej miery tolerancie k názorom iným. Učiť sa žiť
vedľa seba, vedieť využívať svoje práva pri rešpektovaní práv ostatných je
nosná východná myšlienka školy.
Aktívne spolupracuje s mestom Levice a miestnymi samosprávami,
zamestnávateľmi

regiónu,

stavovskými

organizáciami,

občianskymi

združeniami, dobrovoľníckymi centrami ako aj s miestnymi a regionálnymi
podnikateľskými subjektmi.
Školskú komunitu tvorí viac ako 60% žiakov z vidieka.
S touto

školou

máme

podpísane

memorandum

o spolupráci

v projekte.
Pred začiatkom diskusie sme vyučujúcim predstavili projekt a jeho
ciele a tiež sme diskutovali na tému dodržiavania ľudských práv na škole
v Leviciach.
Na diskusii boli prítomní zamestnanci projektu: Bc. M. Melich, Ing. M.
Behanovská, Ing. A. Tušimová.
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Na

začiatok

sme

sa

predstavili

a

nasledovalo

podpisovanie

prezenčných listín, pričom účastníci workshopu boli oboznámení s ich
právami a povinnosťami prevádzkovateľa podľa zákona č. 18/2018 Z.
z.. Účastníci nevyjadrili nesúhlas s použitím osobných údajov a fotografií
z akcie pre účely projektu.
Následne

projektový

manažér

(Bc.

M.

Melich)

odprezentoval

informácie o Projekte Vidiecka mládež v regióne, jeho cieľoch, úlohách
a poslaní.

Študentov

mládežníckych

vyzval

parlamentov.

k

ďalšej

V rámci

spolupráci

projektu

pri

zakladaní

predpokladáme

ďalšie

stretnutie so študentmi k problematike aktívnej účasti mladých vo
verejnej politike a najmä svojho regiónu.
Túto diskusiu usmerňovali odborníčka juniorka Ing. A. Tušimová
a expertka v oblasti regionálnych aktérov Ing. M. Behanovská a spolu
s projektovým manažérom Bc. M. Melichom diskutovali aj v malých
skupinách.
Následne sme nechali priestor pre otázky účastníkov a diskusiu táto
potom prebiehala najmä individuálne.
Vzhľadom na počet účastníkov z dvoch tried v škole sme sa rozhodli
rozdeliť ich na dve polovice a urobiť dve diskusie, pričom predytavenie
projektu bolo naraz pre obe skupiny v jednej miestnosti. Následne sa
účastníci rozišli do dvoch tried, kde prebiehali samostatné diskusie.
Pod vedením Ing. M. Behanovskej diskutovali účastníci aktivity na
tému „Procesy, systémy a politiky v oblasti vidieckej mládeže v regióne.
Diskusia bola najmä o zmene postojov voči miestnej samospráve, aké
majú názory na samosprávu, ako zlepšiť komunikáciu medzi mladými
ľuďmi a miestnou samosprávou. Bolo im vysvetlené, že ak chcú aby sa
niečo zmenilo k lepšiemu v ich obci, musia sa aj oni na tom podieľať
a dávať návrhy na vylepšenia v ich obci.
V druhej skupine viedla diskusiu Ing. A. Tušimová na tému
„Angažovanosť mladých v regionálnych politikách“ Diskutovalo sa o účasti
mladých

na

miestnej

samospráve,

či

niečo

už

žiadali
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od

obecných/mestských starostov aby pribudlo, zmenilo sa v ich obci/meste.
Akú majú skúsenosť s miestnou samosprávou. Aké možnosti ponúka ich
obec a čo im v nej chýba.
Poslednou

časťou

po

diskusiách

bolo

vyplnenie

dotazníka

zúčastnenými, pričom sme im pomáhali s pre nich neznámymi pojmami.
Dotazník slúži na zbieranie postojov mladých ľudí, aké majú možnosťami
uskutočňovania potrieb v ich obci, ako poznajú svoju obec a okolitý
región. V rámci vypĺňania dotazníkov odzneli pripomienky k možnosti
ovplyvniť situáciu v regióne.
Študenti boli málo aktívny a museli sme veľa vysvetľovať

a pýtať

sa, aby sme získali ich názory. Aj s pedagogičkami školy sme sa zhodli,
že je veľmi potrebné rozprávať so študentmi, že obdobné aktivity sú veľmi
dôležité.
Po uplynutí nám vymedzeného času školou sme ukončili diskusiu so
študentmi a poďakovali za účasť.
V Leviciach 19.6.2018 zapísala Ing. Mária Behanovská a Ing. Anna
Tušimová, Bc. Marek Melich
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