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MÁJ 2014
1. Na Námestí SNP bude 7.mája E-testovanie cez počítač s EÚsmevom
2.5.2014; www.bystricoviny.sk; Na Námestí SNP bude 7.mája E-testovanie cez počítač s EÚsmevom; NÚCEM
(http://www.bystricoviny.sk/spravy/na-namesti-snp-bude-7-maja-e-testovanie-cez-pocitac-s-eusmevom/)
Jedno z podujatí, ktoré k 10. výročiu vstupu Slovenska do Európskej únie organizuje Zastúpenie Európskej
komisie na Slovensku a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), bude aj v Banskej Bystrici.
V stredu 7.mája si na Námestí SNP budú môcť Bystričania overiť svoje počítačové zručnosti na akcii "E-testujte
sa s EÚsmevom".
Otestovať sa môžu prísť nielen žiaci ZŠ, stredoškoláci a ich učitelia, ale ktorýkoľvek Bystričan. Veľké Etestovanie s EÚsmevom bude prebiehať v stredu 7.mája od 10:00 do 22:00 hod. na Námestí v SNP a potom v
ďalších 9 slovenských mestách. Do Banskej Bystrice si príde overiť svoje vedomosti a zručnosti na počítači aj
spevák Janko Kuric so skupinou Vidiek.
"Cieľom aktivity E-testujte sa s EÚsmevom je interaktívnou formou priblížiť verejnosti moderný spôsob
overovania vedomostí a zručností a zároveň je zámerom NÚCEM, aby sa žiaci hravou formou "skamarátili" s
elektronickým testovaním a overili si vedomosti nadobudnuté v škole," povedala o tomto národnom projekte
manažérka Mária Grebeňová-Laczová.
Žiaci, učitelia ako aj široká verejnosť môže v stánku NÚCEM absolvovať nielen promo minitest gramotností na
notebookoch, ale získať aj ďalšie informácie o národnom projekte E-test zameranom na tvorbu elektronických
úloh a testov a na elektronické testovanie na ZŠ a SŠ. Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.

2. Košičania si otestujú vedomosti
5.5.2014; Korzár; Denník Košického kraja; kag
KOŠICE. Žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci, ale aj učitelia a verejnosť si môžu vyskúšať
testovanie cez počítač. V piatok 9. mája od 10.00 do 22.00 h si pri Dolnej bráne zmerajú svoje vedomosti a
zručnosti.
Okrem Košíc sa do testovania zapojí deväť slovenských miest. Z východu to bude od 11.00 do 15.00 Prešov
(Hlavná), Poprad (Nám.sv. Egídia) a Spišská Nová Ves (Radničné nám).
Elektronický test na pripravených notebookoch môžete podstúpiť pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenska
do Európskej únie.
Aktivita má verejnosti priblížiť moderný spôsob overovania vedomostí.
"Zároveň je zámerom, aby sa žiaci hravou formou skamarátili s elektronickým testovaním a overili si vedomosti
nadobudnuté v škole," priblížila Mária Grebeňová- Laczová, manažérka publicity národného projektu.

3. Na školách zavádzajú elektronické testovanie žiakov
6.5.2014; Rozhlasová stanica Regina; Publicistika; Beáta Repíková
Moderátorka:
"Súčasné formy vyučovania na školách, vrátane písomného skúšania študentov sa menia. Je to aj vďaka
národnému projektu, elektronickému testovaniu žiakov, ktorý vytvoril Národný ústav certifikovaných meraní.
Elektronické testovanie si mohol vyskúšať na Námestí SNP v Bratislave každý. Stačilo prísť do stánku s nápisom
"E-testujte sa" s EÚsmevom, a mohli ste absolvovať minitest piatich gramotností. Bola tam aj Beáta Repíková,
ktorá zisťovala výhody elektronické testovania od manažérky projektu Márie Grebeňovej Laczovej."
Mária Grebeňová Laczová, Národný ústav certifikovaných meraní:
"Veľmi dôležitým, čo tento projekt prinesie školám je, že školy budú môcť častejšie prichádzať
k elektronickému testovaniu, a to môžem pripraviť a pripraví žiakov lepšie pre iné elektronické formy
testovania. Pretože v roku 2015 bude medzinárodné testovanie krajín OECD PISA výlučne elektronické. Čiže
naši 15-roční žiaci o rok budú písať elektronicky PISU a už teraz, ak sa dostanú častejšie k tej elektronickej
forme, môže to byť pre nich istá výhoda."
Beáta Repíková, redaktorka:
"Takže teraz už bude môcť byť celý výchovno-vzdelávací proces v elektronickej podobe."
Mária Grebeňová Laczová:
"Môže byť aj, myslím si, že keďže žiaci bežne fungujú na mobiloch, na tabletoch, v počítači, v tom svojom
súkromí využívajú najviac elektroniku, prečo ju nepreniesť aj do ich prirodzeného školského prostredia na
hodinu. Či už je to pri vykladaní novej látky učiteľom alebo overovaním toho, čo sa naučili. My nechceme určite
nahradiť ten kontakt učiteľa so žiakom, ale naopak. My chceme pomôcť učiteľom, pomôcť žiakom, aby mohli
v dnešnej modernej dobe mať moderné, bezpečné a objektívne hodnotenie a overovanie vedomostí."
(začiatok ankety)

Beáta Repíková:
"Ste sa tu teraz zastavili, idete sa otestovať?"
Študent:
"Teraz študujem v Bratislave, je to celkom dobré pre obohatenie informácií a tak."
Beáta Repíková:
"Čo si myslíš, ako si na tom?"
Študent:
"Celkom v pohode to vidím."
Učiteľka:
"Ja mám základy elektrotechniky a elektroniku, takže oni sú špecialisti. A okrem toho, viete, to je vec, ktorá
bude na tých maturitných skúškach, práca s počítačom. Teraz je to už mimoriadne dôležitá vec. A vlastne aj
celá tá škola na tom funguje. My aj robíme všetky klasifikačné porady cez toto. Keď máme nejakú poradu
štvrťročnú, trištvrťročnú, záverečnú, to sa všetko robí cez počítač."
Beáta Repíková:
"Vyskúšame vašich žiakov, aký prírodný jav by si my vysvetlil?"
Študent:
"Neviem, bohužiaľ."
Učiteľka:
"Vyskúšaj niečo. Možno že ten strom zrazu má aj nejakú vlahu, odkiaľ to má?"
Študent:
"Z dažďu? Ja neviem."
Učiteľka:
"Osmotický tlak, ináč by to nešlo hore, ináč by nemal tú vlahu. A to je fyzika, chémia."
Beáta Repíková:
"Je to správna odpoveď?"
Študent:
"No, je to možné."
Beáta Repíková:

"Len som chcela vedieť, ako to funguje, ako sa učíte. Tak takto sa mi to páči, pani profesorka odpovedá, keď
žiaci nevedia.
Ideme sa pozrieť, ako to vyzerá so žiakmi tu, pri počítači."
Miroslav Kovaľ, študent:
"Miroslav Kovaľ. A máme tu úlohu o pitnej vode na Slovensku a o priemerných ľuďoch, ktorí si berú z verejného
vodovodu a ľudia, ktorí majú domáce studne. A je tu nejaký príklad o tom, že koľko ľudí má doma studne."
Beáta Repíková:
"Ako to teraz vypočítame?"
Miroslav Kovaľ:
"Buď cez percentá obyvateľov, ktorí majú normálne vodovody verejné alebo..., ale tu nie sú presné čísla, to sa
nedá ani vypočítať."
Beáta Repíková:
"Matematiku by sme mali vedieť používať v živote pri riešení problémov z rôznych oblastí. Vy by ste to teraz
mohli uchopiť správne..."
Miroslav Kovaľ:
"Mohli, no. Ja nie som najlepší z matiky, ale mám radšej také tie logické príklady."
Beáta Repíková:
"Čo vám ide najlepšie?"
Študent:
"Že koľko zarobím trebárs."
Beáta Repíková:
"Potom investovať, usporiť?"
Študent:
"Na to som ešte mladý."
Beáta Repíková:
"Ako sa to dá podľa vás naučiť?"
Študent:
"Byť s dospelými ľuďmi, ktorí sú v tom obore."
Beáta Repíková:

"Ako sa vám také testovanie páči?"
Opýtaný 1:
"Asi ani nie, lebo sa mi nezdajú niektoré veci až také strašne dôležité k životu. Niektoré veci fajn, ale niektoré,
myslím si, že nie je pre mňa napríklad dôležité, čo sa týka tuná žiab, že koľko bolo zachránených žiab od toho
a toho roku. Pre mňa je dôležité, že boli zachránené žaby, ale počet nie. Matematika nie."
Opýtaný 2:
"Osobný kontakt je osobný kontakt a je veľká chyba aj v tom, že deti sa nevedia nejak extra vyjadrovať."
Beáta Repíková:
"Výchovno-vzdelávací proces môže byť už vôbec v elektronickej podobe aj v rámci skúšania. Čo vy na to?"
Opýtaný 3:
"Tak myslím si, že pokrok je pokrok, nech to je."
Beáta Repíková:
"Môže sa zvýšiť kvalita vzdelávania v školách vďaka tomu, že takto sa aktivizujú učitelia, vytvárajú tú databázu
otázok?"
Opýtaný 3:
"Aj to sa môže. To už je vec pedagóga, či je to tvorivé, či je to zaujímavé, to už záleží na ňom. Lebo ako hovoril
Ján Amos Komenský škola hrou. Hrajme sa, budeme viacej vedieť."
(koniec ankety)
Moderátorka:
"A viac sa dozvieme aj my. Tak napríklad v databáze k elektronickému testovaniu je už vyše 3-tisíc testovacích
úloh. Ako testy vznikajú? To sa dozviete po pesničke."
.....
Moderátorka:
"Postupné zavádzanie elektronického testovania do základných a stredných škôl je každodennou realitou a ako
sme počuli, aj dospelí, rodičia žiakov si len pomaly zvykajú na to, že už celý vyučovací proces môže byť riadený
elektronicky. Učitelia majú k dispozícii kontaktné tabule, žiaci zasa počítače alebo notebooky na lavici. A obe
strany poznajú ihneď výsledky. Téme sa opäť venuje Beáta Repíková s manažérkou národného projektu
Národného ústavu certifikovaných meraní Máriou Grebeňou Laczovou."
Beáta Repíková:
"Ako prispeje tento projekt k zvyšovaniu kvality vzdelávania v školách?"
Mária Grebeňová Laczová:

"Tento projekt prinesie veľkú databanku úloh a myslím si, že to bude veľmi dobrá pomôcka pri overovaní
vedomostí žiakov, ale aj ich zručností. Pomôže im to aj na trhu práce."
Beáta Repíková:
"V ktorých mestách si budú môcť žiaci a učitelia takto na námestí ako tu, v Bratislave, odskúšať tieto testy?"
Mária Grebeňová Laczová:
"Okrem Bratislavy príde na rad Nitra, Trenčín, Komárno, a potom v ďalších krajoch."
Beáta Repíková:
"Je to taká miniukážka."
Mária Grebeňová Laczová:
"Áno, testových úloh na jednotlivé typy gramotnosti."
Beáta Repíková:
"Ktoré otázky sú také celkom jednoduché?"
Mária Grebeňová Laczová:
"Najjednoduchšou úlohou je asi to, premiestniť zeleninu do košíka, pritom majú možnosť vybrať si z banánov,
jabĺk alebo mrkvy."
Beáta Repíková:
"Ale vy vidíte ako sú zruční pokiaľ ide o počítačovú gramotnosť."
Mária Grebeňová Laczová:
"Áno, tu sa ukazuje, že naozaj najmladší sú najšikovnejší v práci s myškou a počítačom, notebookom, rovnako aj
stredoškoláci a čím ideme vekom trošku do skúsenejšieho životného obdobia, tak je to tým také trošku
zdĺhavejšie, pomalšie, ale mali sme tu už aj jednu pani dôchodkyňu, ktorá chodí na Univerzitu tretieho veku
z informatiky a tá povedala á, toto sme sa učili."
Beáta Repíková:
"Európska únia prispieva na tento projekt, kto konkrétne čaká na test?"
Mária Grebeňová Laczová:
"Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku pán Dušan Chrenek."
Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku:
"Áno, Európska únia podporuje vzdelávania na Slovensku a vidíme tu aj priestor na zlepšenie, aj napríklad pri
využívaní digitálnych technológií. A elektronické testovanie žiakov môže pomôcť pri využívaní digitálnej
techniky, ale aj pri efektívnejšom testovaní študentov."

Beáta Repíková:
"Povedzte, prečo podporujete elektronické testovanie?"
Dušan Chrenek:
"Slovensko nebolo veľmi úspešné pri medzinárodnom testovaní v rámci projektu PISA a tam sa postavenie
Slovenska zhoršilo. A keď sa informačné technológie používajú aj v školách, aj viacej to motivuje študentov, aby
sa v tejto oblasti zlepšovali a možno aj ich to pritiahne do tej oblasti, aby študovali informatiku a to im pomohlo
v ich pracovnom živote."
Beáta Repíková:
" Prijali by ste takéto testovanie vy, keby ste sa vrátili do školských lavíc? Testovanie elektronicky?"
Dušan Chrenek:
"Áno, ja inak celkovo mám veľmi rád testovanie, aj teraz som si vyskúšal, našťastie som mal celkom dobrý
výsledok, som mal obavy, ale dosiahol som 84 percent, takže nie je to také zlé s mojimi vedomosťami."
Beáta Repíková:
"Bola ešte jednotka?"
Dušan Chrenek:
"To neviem."
Beáta Repíková:
"Na čom najviac stroskotávame, na ktorej gramotnosti?"
Dušan Chrenek:
"Myslím, že aj tá matematická gramotnosť, že je veľmi dôležitá a aj v tom súčasnom svete potrebujeme mať
logické myslenie, aby sme boli aj čoraz lepší vo vede, v inováciách a práve tie vedomosti sú budúcnosťou."
Beáta Repíková:
"Prečo elektronické testovanie pokiaľ ide o vyučovací proces."
Dušan Chrenek:
"To je skôr pomoc tomu bežnému vzdelávaniu na rýchlejšie testovanie, na tiež väčší rozsah úloh, možností
testovania. Takže je to len taká ďalšia pomôcka a ja verím, že bude aj dobre využitá, že európske fondy, ktoré
sa na to dajú, prinesú aj zlepšenie vo vzdelávacom systéme."
Mária Grebeňová Laczová:
"Máme ešte aj výskum v tomto projekte, ktorý je zameraný aj na tie ďalšie aspekty, ktoré ovplyvňujú výsledky
vzdelávania žiakov. Čiže to je socio-ekonomický status, pretože vieme, že inak sa učí žiakovi, ktorý napríklad
nemá nielen technické zázemie, ale ani rodinné prostredie alebo ekonomické zázemie na úrovni svojho
spolužiaka. Bude sa ukazovať, či to jeho vzdelanie sa posunulo, čiže dá sa získať istým spôsobom pridaná

hodnota toho žiaka. Či naozaj tá škola ho dokázala naučiť posunúť niekam ďalej v tom predmete, alebo zostáva
na tej istej úrovni alebo tie očakávania sú väčšie ako je výsledok toho žiaka."
Beáta Repíková:
"Pedagóg je motivovaný v rámci kreditov?"
Mária Grebeňová Laczová:
"Učitelia, ktorí tvoria úlohy, sú na isté percento zazmluvnení ako pracovníci NÚCEM-u, čiže pracujú na pracovný
úväzok."
Beáta Repíková:
"Inými slovami, môžu si pomôcť finančne a nemusia odchádzať do iných profesií."
Mária Grebeňová Laczová:
"Áno, presne tak. A môžu pre tú školu priniesť niečo ďalšie."
Moderátorka:
"Dnes popoludní sme sa s Beátou Repíkovou venovali národnému projektu elektronickému testovaniu žiakov
a študentov. O projekt prejavili záujem aj pedagógovia z našich regiónov. Napríklad v rámci Bratislavy
a mestskej časti Bratislava Petržalka, sa do neho zapojili takmer všetky základné a stredné školy. Výsledný efekt
môžeme hodnotiť o rok, pri ďalšom monitorovaní vedomostnej úrovne našich žiakov v rámci Európskej únie."

4. E-testovanie v Banskej Bystrici
7.5.2014; Televízna stanica Hronka; Správy; Zuzana Ševčíková
Zuzana Ševčíková, redaktorka:
"Elektronické testovanie má zistiť, či by sa takýto spôsob písania, či lepšie povedané klikania testov, osvedčil
viac na základných a stredných školách. Na námestí v Banskej Bystrici si vyskúšali takéto testy najmä
stredoškoláci."
(začiatok ankety)
Študent:
"Bolo to ťažké, ale tak dalo sa to zvládnuť, len bolo by treba viac času na to."
Zuzana Ševčíková:
"A o čom boli tie otázky, aké boli tie otázky?"
Študent:
"Vlastne o pitnej vode na Slovensku a ako sa využíva, kde sa využíva, koľko ľudí berie pitnú vodu zo studní
a tak."
Zuzana Ševčíková:

"Bolo treba niečo počítať, boli tam aj nejaké také ťažké veci?"
Študent:
"Bola tam jedna úloha na počítanie, ale nebolo to nejak ťažké."
Zuzana Ševčíková:
"A čo by si povedal na to, že by ste mali v škole takéto testy cez počítač namiesto takých tých klasických
papierových."
Študent:
"Je to určite efektívnejšie, šetria sa lesy, nemusí sa to toľko tlačiť a je v tom menej byrokracie."
Študentka:
"Bolo tam napríklad, že ktorý kraj by mal štát dotovať, aby mohol vybudovať viacej verejných vodovodov. A to
sme mali určiť na základe grafu. To bolo celkom také ťažké, sme museli aj počítať."
(koniec ankety)
Zuzana Ševčíková:
"Písať testy elektronicky by mohli žiaci na Slovensku už od budúceho školského roka. Celý projekt je v štádiu
overovania. Ak sa podarí vytvoriť dostatok vhodných testov z väčšiny predmetov, stane sa takýto spôsob
skúšania na školách bežný."
Mária Grebeňová Laczová, manažérka projektu:
"Elektronické testovanie vlastne je niečo, by som povedala ako možno elektronická ruka učiteľa a školy. Čiže
popri tom, že učiteľ skúša alebo píše písomky, naozaj, že žiak to musí ručne vyriešiť, a potom učiteľ po nociach
opravovať testy, toto je výhoda v tom, že nemusí po nociach učiteľ opravovať, ale priamo na konci hodiny vie,
ako konkrétny žiak uspel, na koľko percent, na koľko bodov a môže mu dať priamo známku."
Zuzana Ševčíková:
"Takúto možnosť vyskúšať školácky elektronický test, si nenechal ujsť ani náš štáb a nakoniec sme úspešne
dostali aj pamätný list. Testovanie cez počítač tak môžeme iba odporúčať."

5. Zo správ Rádia Prešov
13.05.2014; Rozhlasová stanica Prešov; Správy; Kapustová Mária
M. Kapustová, moderátorka:
"Na Štúrovej ulici v Prešove by mohli vzniknúť nové parkovacie miesta a detské ihriská. Pozemky síce patria
Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru, no mesto ich chce vymeniť za pozemky na Sídlisku III. Krajský
policajný riaditeľ Dušan Sabol a primátor Pavel Hagyari už o výmene pozemku diskutovali. Viac už primátor
Pavel Hagyari."
P. Hagyari:
"Obytné bloky na ulici Štúrovej majú už dlhodobý problém. Mesto Prešov chce riešiť túto situáciu, pretože
máme záujem , aby tam boli vytvorené nové parkovacie miesta, aby tam boli vytvorené nové detské ihriská,
aby ten komfort pre obyvateľov bol väčší. Je pozitívne, že sme dohodli s riaditeľom Policajného zboru výmenu
pozemkov za iné pozemky. Krajský Policajný zbor by mal dostať pozemky na Sídlisku III oproti obchodnému
centru Centrum, kde by mohlo vyrásť aj nové dopravné ihrisko."
M. Kapustová:
"Dopravné ihrisko bude slúžiť pre žiakov a rodičov, kde môžu simulovať a učiť deti dopravnému značeniu
a dopravnej výchove. Vďaka tomu sa podporí bezpečnosť detí na cestách .
Slovensko oslavuje 10. výročie svojho vstupu do Európskej únie. V desiatich mestách po celom Slovensku sa pri
tejto príležitosti uskutočňujú zaujímavé podujatia. Prešov oslavy nevynechal. Hovorí Peter Zsapka, vedúci
komunikačnej sekcie zastúpenia Európskej komisie na Slovensku."
P. Zsapka:
"Cieľom je pripomenúť si desiate jubileum jednej z najvýznamnejších udalostí našej novodobej histórie
a zároveň informovať obyvateľov desiatich miest na Slovensku o tom, čo je Európska únia, aké práva
a povinnosti majú občania Európskej únie, ktorými sú aj Slováci."
M. Kapustová:
"Na podujatiach ponúkne Národný ústav certifikovaných meraní a vzdelávania žiakom šancu otestovať svoje
zručnosti, a to prostredníctvom elektronickej formy v rámci aktivity nazvanej "E- testujte sa". Podľa Moniky
Volekovej zvýši táto forma kvalitu vzdelávania a zároveň pripraví školy na prechod na elektronické testovanie.
V záujme redukcie odpadu v prírode a zvýšenia povedomia o európskom Týždni redukcie odpadov, bola sobota
10. mája vyhlásená za Európsky deň čistenia. Ide o iniciatívu s názvom "Let's clean up Europe". Jej základnou
myšlienkou je zmobilizovať čo najviac dobrovoľníkov za spoločným účelom - odstrániť odpad vo svojom okolí .
Do akcie sa zapojilo aj mesto Prešov. Informačná kampaň k tejto akcii bola vykonávaná prostredníctvom
letákov, distribuovaných do schránok obyvateľov krajských miest. Ministerstvo zároveň spolupracuje aj
s kolektívnymi organizáciami pre elektrozariadenia. Tie zabezpečia mobilný zber elektroodpadu túto sobotu na
území Slovenska."

6. Roadshow k desaťročnici v EÚ prišla do Prešova
14.5.2014; Korzár; Denník Prešovského kraja; FRANK Michal
PROGRAM BOL PRE VŠETKY GENERÁCIE
V desiatich najväčších mestách Slovenska sa koná roadshow, ktorá je súčasťou osláv 10. výročia vstupu
Slovenska do Európskej únie. Včera mala svoju zastávku v centre Prešova.

PREŠOV. Vstup Slovenska do Európskej únie (EÚ) spred desiatich rokov pripomína, krátko pred eurovoľbami,
pojazdná šou spojená s pestrým programom. Jej hlavným organizátorom bolo Zastúpenie Európskej komisie v
SR.
Roadshow včera prilákala na prešovskú pešiu zónu stovky návštevníkov všetkých vekových kategórií. Skoršie
ročníky potešili najmä žlté ruže, tí mladší si merali svoje vedomosti a zúčastňovali sa súťaží.
Ľuďom chýba práca
"Výhody z členstva v Európskej únii sú, ale ľudia stále nevedia nájsť prácu, takže životná úroveň v tejto dobe
nerastie," povedala nám 27-ročná Eva Pálfi z neďalekých Gregoroviec, ktorá došla s malou dcérkou Viktóriou i
jej ockom. "Prišli sme sa pozrieť, čo sa deje. Pekne to vymysleli. Chceme vyskúšať európske koleso šťastia.
Uvidíme, či sa nám to podarí s malou, lebo je to huncút," dodala.
Ona áno, on nie
Mladý pár z Hermanoviec sa v názoroch na EÚ rozchádza. "Členstvo je pre nás výhodné. Voliť sa chystám,"
povedala Bibiana Dugasová. Opačný názor má Marián Šimoňak, voliť zrejme nepôjde. Na európsku roadshow
natrafili náhodou. "Išli sme okolo," prezradili.
Bez vekových kategórií
"Pripravené sú rôzne súťaže, napríklad veľké puzzle mapy Európskej únie, pomyselné chodenie na vysokej nohe
v EÚ, teda na chodúľach, vedomostný test o Únii, v ktorom sa dajú vyhrať rôzne ceny. Súčasťou šou je
premietanie francúzskeho filmu Veľký flám i vystúpenie skupiny Chiki liki tu-a. Teda pestrý program pre každú
vekovú kategóriu, aby si ľudia spomenuli, že sme súčasťou Európskej únie," povedal riaditeľ kancelárie Euro
Direct Centre Ladislav Babuščak.
Organizátori boli s účasťou ľudí spokojní. "Počasie je pekné, záujem ľudí masívny," uviedol Babuščak a na
otázku, či prídu aj k voľbám do Európskeho parlamentu, zareagoval: "Voliť nie je povinnosť, ale možnosť, no
verím, že si ľudia uvedomia, že je dôležité zúčastniť sa volieb a svojím hlasom ovplyvniť, kto nás bude
zastupovať."
Zábava i testy
Okrem zábavných súťaží využili roadshow aj na elektronické testovanie žiakov. "Pripravili sme dva minitesty,
napríklad o štatistickej, finančnej, matematickej gramotnosti," konštatovala Monika Voleková z Národného
ústavu certifikovaných meraní vzdelávania. Podľa nej ide o náročné testy, mladí Prešovčania však o ne mali
záujem.

7. Roadshow k desaťročnici v EÚ prišla do Prešova
14.5.2014; www.korzar.sme.sk; Roadshow k desaťročnici v EÚ prišla do Prešova; Michal Frank
(http://presov.korzar.sme.sk/c/7201131/roadshow-k-desatrocnici-v-eu-prisla-do-presova.html)
V desiatich najväčších mestách Slovenska sa koná roadshow, ktorá je súčasťou osláv 10. výročia vstupu
Slovenska do Európskej únie. Včera mala svoju zastávku v centre Prešova.
PREŠOV. Vstup Slovenska do Európskej únie (EÚ) spred desiatich rokov pripomína, krátko pred eurovoľbami,
pojazdná šou spojená s pestrým programom. Jej hlavným organizátorom bolo Zastúpenie Európskej komisie v
SR.
Roadshow včera prilákala na prešovskú pešiu zónu stovky návštevníkov všetkých vekových kategórií. Skoršie
ročníky potešili najmä žlté ruže, tí mladší si merali svoje vedomosti a zúčastňovali sa súťaží.

"Výhody z členstva v Európskej únii sú, ale ľudia stále nevedia nájsť prácu, takže životná úroveň v tejto dobe
nerastie," povedala nám 27-ročná Eva Pálfi z neďalekých Gregoroviec, ktorá došla s malou dcérkou Viktóriou i
jej ockom.
"Prišli sme sa pozrieť, čo sa deje. Pekne to vymysleli. Chceme vyskúšať európske koleso šťastia. Uvidíme, či sa
nám to podarí s malou, lebo je to huncút," dodala.
Ona áno, on nie
Mladý pár z Hermanoviec sa v názoroch na EÚ rozchádza. "Členstvo je pre nás výhodné. Voliť sa chystám,"
povedala Bibiana Dugasová. Opačný názor má Marián Šimoňak, voliť zrejme nepôjde. Na európsku roadshow
natrafili náhodou. "Išli sme okolo," prezradili.
"Pripravené sú rôzne súťaže, napríklad veľké puzzle mapy Európskej únie, pomyselné chodenie na vysokej nohe
v EÚ, teda na choduliach, vedomostný test o Únii, v ktorom sa dajú vyhrať rôzne ceny. Súčasťou šou je
premietanie francúzskeho filmu Veľký flám i vystúpenie skupiny Chiki liki tu-a. Teda pestrý program pre každú
vekovú kategóriu, aby si ľudia spomenuli, že sme súčasťou Európskej únie," povedal riaditeľ kancelárie Euro
Direct Centre Ladislav Babuščak.
Organizátori boli s účasťou ľudí spokojní. "Počasie je pekné, záujem ľudí masívny," uviedol Babuščak a na
otázku, či prídu aj k voľbám do Európskeho parlamentu zareagoval: "Voliť nie je povinnosť, ale možnosť, no
verím, že si ľudia uvedomia, že je dôležité zúčastniť sa volieb a svojím hlasom ovplyvniť, kto nás bude
zastupovať."
Zábava i testy
Okrem zábavných súťaží využili roadshow aj na elektronické testovanie žiakov. "Pripravili sme dva minitesty,
napríklad o štatistickej, finančnej, matematickej gramotnosti," konštatovala Monika Voleková z Národného
ústavu certifikovaných meraní vzdelávania. Podľa nej ide o náročné testy, mladí Prešovčania však o ne mali
záujem.

8. Krátke správy
14.5.2014; Noviny Poprad; ppš
ZAJTRA 15. mája od 11. do 18. hod. sa na Námestí sv. Egídia uskutoční podujatie k 10. výročiu vstupu SR do EÚ.
Na námestie príde špeciálne upravený Eurobus, uskutočnia sa tam aj interaktívne hry a súťaže, koncert Chiki lili
tua. V stánku Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania si žiaci, študenti a dospelí môžu vyskúšať
svoje vedomosti a zručnosti v mini teste 5 gramotností.

