
Škola – aktér regionálneho rozvoja  
 
Vzdelávanie je prioritou súčasnej vlády. Nielen z tohto dôvodu dostali zástupcovia 
základných i stredných škôl z okresu Levoča od CPK Levoča a jej partnerov - Mesta Levoča 
a Pedagogicko-psychologickej poradne v Levoči pozvánku na workshop „Škola – aktér 
regionálneho rozvoja“, ktorý sa konal dňa 1. 3. 2007. 
 
Na stretnutí si 30 účastníkov z radov pedagógov a našich hostí vypočulo základné informácie 
týkajúce sa nového programovacieho obdobia pre roky 2007 – 2013 a ich možnostiach 
uchádzať sa o finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov. Je pre nás nesmierne dôležité, 
aby sa využila každá príležitosť získať finančné prostriedky z eurofondov na skvalitnenie 
vzdelávania v širších súvislostiach, t. j. myslieť na alternatívne, či inovatívne vzdelávanie, či 
na vzdelávacie aktivity realizované na partnerskom základe. 
 
V tejto súvislosti bol zo strany CPK Levoča vysvetlený prístup LEADER, ktorého základným 
princípom je práve partnerstvo, a to nielen škôl, ale aj ďalších subjektov z podnikateľského 
sektora, neziskového sektora a subjektov samospráv celého riešeného územia. 
 
Tomuto informačno-pracovnému stretnutiu predchádzalo získavanie informácií zo strany 
CPK Levoča dotazníkovou formou. Oslovili sme študentov všetkých stredných škôl, ktorí 
vyjadrili svoj názor na mnohé oblasti, ktoré sa týkali voľného času, kultúry, mimoškolských 
aktivít, športu, turistiky, ekológie, marketingu  a mnohé ďalšie. Vyjadrili svoje názory 
a postrehy k problémom, ktoré je z ich pohľadu potrebné riešiť. Tou istou formou sme oslovili 
pedagógov i vedenie škôl (tento krát základných i stredných), aby sme získali názorový 
protipól. Štatistické výsledky máme síce k dispozícií, ale tieto potrebujeme porovnať 
a tematicky spracovať. So závermi oboznámime zainteresované strany, ale i verejnosť na 
našej webovej stránke v priebehu najbližších dní. 
 
Tieto súhrnné štatistiky boli použité ako podklad pre prácu pedagógov v skupinách. Nastolili 
sme štyri témy, v ktorých bolo potrebné zadefinovať aktuálne postavenie školy k budúcim -  
zatiaľ potenciálnym partnerom (podnikatelia, samospráva, tretí sektor, občianska verejnosť). 
Na tomto stretnutí sa nám podarilo tiež zadefinovať najpálčivejšie problémy, ktoré školstvo 
trápi a určili ich hierarchiu dôležitosti. Na tieto problémy sa spoločne a v partnerstve 
s ďalšími subjektmi budeme snažiť hľadať riešenia, ktoré sú niekedy nie len o peniazoch, ale 
predovšetkým o vzťahoch.  
 
Už teraz sa tešíme na podnety zo strany zástupcov neziskového sektora, stretnutie s ktorými 
pripravujeme v apríli. 
 
     
 
 
        Ing. Andrea Hradiská 
                   riaditeľka CPK Levoča 
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