PROJEKT RUŽINOV OČAMI DETÍ

Ružinov očami detí je projekt voľne nadväzujúci na predchádzajúce dva
projekty „Byť Ružinovčanom je fajn“ a S kým býva Ružinov", ktorých realizácia
bola úspešne zavŕšená v predošlých rokoch.
Avšak obsahovo projekt pokračuje ďalej a to zadávaním jednotlivých slohových
prác na slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku o bývaní v Ružinove a o
živote v tejto mestskej časti. či už o pozitívnych alebo aj negatívnych zážitkoch
obyvateľov Ružinova s dlhodobého aj krátkodobého hľadiska očami ich detí.
Žiaci dostanú za úlohu komplexne vyjadriť čo sa im na ich mestskej časti páči a
čo nie. Aké sú dôvody prečo je Ružinov atraktívny a v čom zaostáva za inými
mestskými časťami, čo môže ponúknuť iné, čo je v ňom originálne, ako funguje
a s akými problémami sa pasuje. Zároveň poukážu na jednotlivé výhody bývania
v Ružinove, ako aj na nedostatky. Budú sa hrať na novinárov spolu s rodičmi,
fotografov a tvorcov plánov ako sa dá čo zlepšiť. Zároveň s diskusiou o
pozitívach a negatívach tejto mestskej časti budú žiaci navrhovať riešenia
situácie v m.č. aj do budúcnosti a prezentovať svoje predstavy spolu s rodičmi
do vytvorenia prezentácií, ktoré budú následne odprezentované na hodinách
slovenského, anglického a nemeckého jazyka. Celková prezentácia by mohla
prebehnúť aj pred poslancami mestskej časti a žiakmi iných škôl. Obsahové
naplnenie tém projektu vychádza zo skutočnosti, že žiaci základných škôl
málokedy poznajú celú svoju mestskú časť. Poznajú veľmi málo z toho, aké ich
mestská časť rieši problémy alebo naopak s čím sa môže pochváliť oproti iným
mestským častiam.
Občianske združenie RZ Cornus sa všemožne snaží pomôcť škole v skvalitnení
podmienok vzdelávania na ZŠ, čoho dôkazom je pomoc pri zriadení malej
telocvične, školskej knižnice, vybavenia tried a podporou rôznych aktivít.
Moderný spôsob vzdelávania a uplatnenia v praxi si vyžaduje dobrú znalosť
práce s IKT, väčšina rodín je v súčasnosti dobre vybavená počítačovou

technikou a mnohé školské zadania si deti doma spracovávajú na počítači.
Vybavenie škôl však zaostáva v dostatočných možnostiach realizovať
prezentáciu školských prác a samotného vyučovania prostredníctvom IKT.
Nevýhodou práce detí s počítačom a nahradením verbálnej komunikácie
elektronickou však badať u detí znížené schopnosti ústnej komunikácie a
prezentácie.
Projekt spája v sebe dve potrebné zložky rozvoja osobnosti detí : znalosť práce
s IKT a rozvoj komunikačných a prezentačných schopností. Je postavený na
školskej a domácej príprave žiakov na vybranú tému a jej následnej prezentácii.

