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Dnes budem písať o našich vysokoškolákoch. Ich charakteroch v núdzi. Nestoja za nič. Dokážem ihneď.

či mám morálne právo o tom písať a zovšeobecňovať? Ale áno. Posúďme spoločne.

Pri mojom prvom magisterskom VŠ štúdiu na UPJŠ v Košiciach som mal v dvoch skupinách okolo tridsať kolegov učiteľov fyziky a
chémie. Dnes mi z nich zostala po boku niba jediná - manželka Mária-Magdaléna. S ňou žijeme v manťelskom zväzku chvála Bohu už
nepretržite 42 rokov. S ostatnými kolegami som zostal bez kontaktov. Spolubývajúci Ivan Boršč tragicky zosnul pred 4-roma rokmi v
Prešove. Boli sme čulými priateľmi do jeho posledných dní.

Pri mojom druhom bakalárskom štúdiu výchovného poradenstva na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove som mal asi 25 kolegov.
Dodnes mám kontakty s Marienkou R. zo Zborova, manželkinou kolegyňou zo strojárskej priemyslovky a gymnázia v Bardejove.

Z tretieho magisterského štúdia na Bohosloveckej rímsko-katolíckej fakulte sv Cyrila a Metoda na UK v Bratislave som mal až vyše
stovky kolegov laických teológov a učiteľov náboženskej a etickej výchovy mám príležitostný kontakt s jednou spolužiačkou - Májou O. A
vídavam aj nášho pendanta - otca arcibiskupa Stanislava Stolárika.

Z môjho posledného bakalárskeho štúdia na Fakulte výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach mám nepravidelné kontakty
s kolegyňou z Bardejova. Bolo nás vyše 70.

Povážte, že z asi 250 kolegov vysokoškolákov, s ktorými sme statočne drali študentské nohavice a sukne mi zostalo päť kolegov, z
ktorých jedného už povolal Pán na osobný súd. Žalostná, no pravdivá bilancia kvality našich medziľudských vzťahov na Slovensku.

Pri realizácii pedagogickej praxe v troch zboroch pedagógov som mal asi dohromady vyše stovky kolegov-učiteľov. Zostala mi manželka
a kolegyňka Alena M. z Bardejova. Možno kolegovia z Bardejova - Milan J., Jožko T. a Jožko V., s ktorými som býval na internáte na
Medickej v Košiciach. A šéf strany Patriot a europoslanec - právnik Miro Radačovský. Toť vsjo, priatelia. Desiatka ľudí, na ktorých sa
môžem spoľahnúť v živote. A múdry otec Štefan v rodných Krompachoch, pomaly 93 - ročný. Bohu vďaka aj za nich a ich priateľstvá.

RNDr. et PaedDr. et PhilBc. et ThMgr. Ivan Olejár PhVKI; Prešov, 31. marca 2022 v.r.;

Autor: Ivan Olejár
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Na košickej Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) pripravili pre utečencov z Ukrajiny intenzívny kurz slovenčiny.

Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Pilotný intenzívny kurz slovenského jazyka pre utečencov z Ukrajiny realizuje v týchto dňoch Centrum jazykovej prípravy Filozofickej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (CJP FF UPJŠ). Prvý dvojtýždňový kurz sa začal 28. marca a potrvá do 8. apríla.

Z rôznych odborov

„Zo 16 aktuálnych študentov majú všetci stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie a sú z rozličných odborov – medzi nimi aj
vysokoškolské študentky, zdravotné sestry, lekárka, učiteľky, IT pracovník a vedecká pracovníčka,“ informovala vedúca katedry
slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie fakulty Marianna Sedláková.

V zozname evidujú už ďalších 15 záujemcov o rovnaký kurz, ktorí chcú opakovať vždy po dvoch týždňoch. Na ňom by participovali aj
študenti slovenského jazyka a literatúry z katedry a externí učitelia.

Jazyk na prežitie

„Počas dvojtýždňového kurzu majú frekventanti každý pracovný deň 90-minútové lekcie plus jednu víkendovú aktivitu s dobrovoľníkom z
radov študentov alebo zamestnancov nevyučujúcich priamo v kurze,“ priblížila Sedláková. Vyučovanie prebieha každý deň s inou
lektorkou.

„Po skončení kurzu by mali byť jeho absolventi schopní dorozumieť sa po slovensky v najbežnejších životných situáciách – získajú
takzvaný jazyk na prežitie. Zároveň im bude vydané potvrdenie o absolvovaní kurzu,“ doplnila vedúca katedry. Silno motivovaní študenti
by mali byť schopní po absolvovaní kurzu pokračovať v štúdiu aj samovzdelávaním.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Autor: Global24 s.r.o.
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Botanická záhrada UPJŠ ožíva aj v noci

@ Aktuálne -> Školstvo Mar 31 2022 - 11:44 GMT

Rozlohou najväčšia botanická záhrada na Slovensku, konkrétne Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
ponúkne návštevníkom od ďalšej jesennej sezóny okrem prehliadky množstva výnimočných rastlín aj úplne nový zážitok. Návštevníci BZ
UPJŠ sa po novom budú môcť už nielen vizuálne, ale aj zvukovo a s pomocou svetelných efektov preniesť do vzdialenej tropickej
džungle. Typickú flóru, ako napríklad banánovníky, palmy, úžitkové tropické alebo subtropické rastliny, pestované v Botanickej záhrade
UPJŠ v Košiciach už desiatky rokov, uvidia návštevníci vďaka programu novej inštalácie audiovizuálnej techniky doslova v inom svetle.

„Inštaláciou technológie vznikne nová, jedinečná služba a atrakcia pre návštevníkov, ktorí počas večerného sprevádzania budú môcť
zažiť tajomnú atmosféru a zvuky džungle. Pridanou hodnotou realizácie zámeru bude zlepšenie podmienok pre rast a vývin tropických a
subtropických rastlín, ale aj zvýšenie bezpečnosti pri samotnej starostlivosti o rastliny,“ informuje riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v
Košiciach, prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.

Vďaka novým svetelným scénam doplnenými zvukovými efektami bude možné vytvoriť rôzne tematické sprevádzania vo večerných
hodinách a vďaka audio technológii zatraktívniť aj individuálne prehliadky počas dňa.

„Pri vytváraní zámeru sme sa inšpirovali botanickými záhradami v zahraničí, kde už majú tropickú expozíciu osvetlenú. Aj v skleníkoch
našej botanickej záhrady sme chceli niečo podobné vytvoriť,“ vysvetľuje štatutár občianskeho združenia BotaniKE, RNDr. Martin Pizňak,
PhD.

„S energetikou prišli úplne nové formy a možnosti využívania svetla a svetelných vlastností. Použitie elektriny môže mať tradičný úžitkový
ale aj zážitkový charakter. Projekt Noc v džungli je kombináciou oboch a dokonca je postavený aj na ekologickom princípe úsporného
využívania energií. Preto sme sa ho rozhodli podporiť. Veríme, že aj táto atrakcia prinesie do Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach
nových, alebo staronových návštevníkov. A možno bude jednou z pohnútok pre väčší záujem o prírodu a jej ochranu,“ uviedol Markus
Kaune, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VSE Holding. Na margo úplne nového svetla, ktoré vnáša inštalácia do výstavných
priestorov, M. Kaune poznamenal, že práve v dnešných neistých časoch, v nadväznosti na prebiehajúci ozbrojený konflikt, svetlo ako
symbol nádeje a nových „svetlejších“ začiatkov potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým.

Mgr. Andrea Forbergerová
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