Slovo riaditeľky ...
Býva už tradíciou k výročiu školy vydať pamätnicu –
almanach. Naša škola, SPŠE v Piešťanoch, datuje svoj
vznik od roku 1968 a v roku 2008 oslavuje svoje 40.
výročie existencie. Podnet na vznik školy dal závod Tesla
Piešťany. Piešťanská Tesla vyžadovala kádre so
špecializáciou slaboprúdová elektrotechnika, čo im mohla
poskytnúť stredná priemyselná škola elektrotechnická. Tak
ako sa rozvíjala a menila spoločensko-ekonomická klíma,
tak sa musela aj škola adaptovať a hľadať nové orientácie.
Neustále sme ale verili, že elektronika, oznamovacia technika a informatika sú stálou
šancou pre mladých ľudí. Spoločnosť je v pohybe. Školský systém sa musí
prispôsobovať budúcim potrebám. Po roku 2004, keď sa Slovenská republika stala
súčasťou Európskej únie bolo nutné inovova ť aj vzdelávací systém v školstve
Slovenskej republiky a tým aj na našej škole.
Žijeme v 21. storočí, v ktorom rozhodujúcim zdrojom vývoja spoločnosti nie je kapitál,
ale informácia. Ľudstvo disponuje informačnými technológiami, ktoré sa efektívne
využívajú na hospodársky a sociálny pokrok krajiny. V tomto procese má
nezastupiteľné miesto škola a vzdelávacie inštitúcie. Dnes pri vzdelávaní, získavaní
informácií slúži internet, ktorého prednos ťou je dostupnosť každému jedincovi
nezávisle od miesta, času a pracovného tempa. Táto možnosť rýchlej dostupnosti
najnovších informácií je zárukou potrebného celoživotného vzdelávania. Riadiaci
manažment školy sa snaží, aby sa u žiakov rozvíjali kľúčové kompetencie ako tvorivé
myslenie, kritické myslenie, rozvíjanie schopnosti v praktickej činnosti, schopnosti
riešiť problémy, IT gramotnosť, komunikačná gramotnosť a pod.
Naša škola má prvoradý záujem poznať očakávanie potrieb, želanie zákazníkov
(žiakov, ich rodičov, potenciálnych zamestnávateľov, škôl vyššieho typu, atď.) a to na
základe permanentných získaných validných a reliabilných údajov spätnou väzbou,
jednak od absolventov školy, od firiem, škôl vyššieho typu, prieskumom trhu
a spoluprácou s úradom práce.
S radosťou môžem konštatovať, že SPŠE v Piešťanoch má dobré meno, žiaci
dosahujú vynikajúce výsledky, čo im zaručí, aby sa ako absolventi našej školy stali
súčasťou otvoreného európskeho sociálneho modelu vzdelávania s vnútornou
potrebou celoživotného vzdelávania v rámci štátov Európskej únie.
Na záver si kladiem otázku. Zachová si SPŠE v Pieš ťanoch dobrú úroveň a bude
vychovávať schopných, slušných a humánnych ľudí? Dúfam, že áno a tešilo by ma,
keby to budúcnosť potvrdila.
Ing. Mária Kováčová
riaditeľka SPŠE v Piešťanoch
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