Program Job Shadowing projektu Erasmus+ v Španielsku
"Rozvíjaj a zdieľaj svoje zručnosti a skúsenosti pre európske profesie v zahraničí"

V dňoch 22. 09.2018 – 29. 09.2018 absolvovalo päť pedagogických zamestnancov so
zameraním na elektrotechniku, strojárstvo a autoopravárenstvo Strednej odbornej školy
technickej vo Zvolene „Job Shadowing“ v rámci projektu Programu Erasmus+ č. 2018-1SK01-KA102-045860: "Rozvíjaj a zdieľaj svoje zručnosti a skúsenosti pre európske
profesie v zahraničí" v Španielsku, v spolupráci s partnerskou španielskou
sprostredkovateľskou agentúrou euroMind v Seville.
Počas odbornej stáže sme navštívili súkromnú školu Colegio Salesianos de la Santísima
Trinidad, ktorá sa nachádza blízko historického centra Sevilly. Škola, v ktorej sa vyučuje viac
ako 1600 študentov ponúka základné , nižšie stredné a výberové vyššie odborné vzdelanie.
Odborné vzdelávanie sa týka viac ako 600 študentov, ktorí sa na svoje povolanie pripravujú
v odborných učebniach a dielňach vybavených klasickými a modernými strojmi
a technológiami. Nové skúsenosti a informácie potrebné pre porovnanie systému odbornej
prípravy a vzdelávania žiakov v príbuzných technických odboroch v Španielsku a na
Slovensku a tiež odborné zručnosti v oblasti elektrotechniky, CNC programovania a
automobilovej techniky sme získali pozorovaním vyučovacieho procesu priamo na hodinách
teoretického a praktického odborného vzdelávania. Mohli sme porovnať rôzne vyučovacie
programy v odbornom vzdelávaní, metódy hodnotenia, spôsoby ukončenia štúdia a dozvedeli
sme sa o možnostiach uplatnenie absolventov na trhu práce.
Obe strany sa snažili komunikovať v spoločnom jazyku – angličtine, a tým si zlepšili svoje
kompetencie v oblasti komunikácie v anglickom jazyku.
V rámci odbornej stáže sme bližšie dohodli podmienky vykonania odbornej stáže žiakov vo
firmách v októbri - novembri tohto roku.
Počas voľno časových aktivít sme mali možnosť navštíviť najvýznamnejšie pamiatky Sevilly,
Cádizu a Málagy, a tak spoznávať históriu a kultúru Španielska.
Odborná stáž v Španielsku naplnila svoj cieľ, získali sme mnoho informácií o systéme
odbornej prípravy a vzdelávania žiakov v technických odboroch, zlepšili sme si svoje odborné
kompetencie, ktoré budeme uplatňovať vo všetkých oblastiach odborného vzdelávania
v našej škole, za účelom zlepšenia kvality práce školy. Rozvinuli sme svoje jazykové
a sociálne kompetencie a oboznámili sa so španielskym kultúrnym dedičstvom, históriou
a národnou kuchyňou.

