Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia školy,
s radosťou Vám oznamujeme, že Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice ako prvá
v meste Košice a druhá v Slovenskej republike získala dňa 14.05.2020 autorizáciu
k programu Primary Years Programme (ďalej len „PYP program“) a oprávnenie
vykonávať medzinárodné skúšky v medzinárodnom programe PYP od organizácie
International Baccalaureate (ďalej len „IB“). Stali sme sa hrdými nositeľmi statusu IB World
School.
Dňa 27.08.2020 bolo doručené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
súhlasné stanovisko k uplatňovaniu medzinárodného programu PYP pre Súkromnú
spojenú školu, Starozagorskú 8, Košice s účinnosťou od 01. septembra 2020.
Medzinárodný PYP program je v súčasnosti poskytovaný modernými školami po celom svete
a poskytovateľ licencie – švajčiarska nezisková nadácia IB so sídlom v Ženeve ho neustále rozvíja
už viac ako 20 rokov. Každá škola, ktorá poskytuje vzdelávanie podľa medzinárodného PYP
programu, musí pre získanie autorizácie IB prejsť náročným auditom vrátane kontrolných
návštev tímu poskytovateľa licencie.
PYP program je založený na inovatívnom prístupe k učeniu sa. Základným rozdielom
medzi vzdelávaním podľa štátneho vzdelávacieho programu a PYP programu je 6
transdisciplinárnych tém (Kto sme, Kde sa nachádzame v priestore a čase, Ako sa vyjadrujeme,
Zdieľame planétu, Ako sa organizujeme, Ako funguje svet) presahujúce tradičné vyučovacie
predmety a rozvíjanie profilu IB žiaka (napr. bádateľ, mysliteľ, rečník, ochotný riskovať, bystrý,
svedomitý, láskavý, otvorený, vyrovnaný, uvažujúci). Vyučovacie predmety sa žiaci učia
prostredníctvom bádania v jednotlivých vyučovacích predmetoch, ktoré sú prepojené
medzipredmetovými vzťahmi prostredníctvom transdisciplinárnej témy. PYP program je
zameraný predovšetkým na zážitkové učenie, počas ktorého je žiak vedený tak, aby sám prišiel na
rôzne súvislosti.
Podstatou filozofie PYP programu je záujem školy vzdelávať žiakov ako komplexne
rozvinuté osobnosti. Sme hrdí, že udelením autorizácie budeme môcť poskytovať
žiakom kvalitné vzdelávanie v PYP programe v podmienkach našej Súkromnej spojenej
školy, Starozagorská 8 v Košiciach.
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