28 novembra 2018

Žiaci benefitujú z inovatívneho projektu
„ Rozvíjaj a zdieľaj svoje zručnosti a skúsenosti pre európske
profesie v zahraničí“ , ktorý získal financovanie z programu
Erasmus+.
Stredná odborná škola technická, Zvolen bola úspešná pri získavaní financovania z
programu Erasmus+.
Projekt je financovaný v rámci Kľúčovej akcie 1, ktorej hlavným cieľom je podpora mobility.
Prostredníctvom Kľúčovej akcie 1 je možné získať financovanie na realizovanie mobility
jednotlivcov alebo skupín, ktorých výsledkom bude zlepšenie zručností, zvýšenie šance
zamestnať sa a nadobudnutie nových poznatkov o iných kultúrach. Cieľom je, aby žiaci
získali hodnotné skúsenosti v oblasti európskeho odborného vzdelávania a získané poznatky
a skúsenosti následne aplikovali na medzinárodnej úrovni.
V rámci projektu našej školy v školskom roku 2018/19, sa zúčastnilo 14 žiakov 3 týždňovej
odbornej stáže v Malage. Žiaci , ktorí sa odborne pripravovali v Španielsku, získali nielen
poznatky v odboroch strojárstvo a mechanik elektrotechnik, ale posilnili
aj kľúčové
prierezové zručnosti, ktoré zamestnávatelia firiem vysoko ocenili. Medzi charakterové
vlastnosti posilnené týmto programom patria tolerancia, dôvera, schopnosť riešiť problémy,
zvedavosť, poznanie svojich silných a slabých stránok a rozhodnosť pri výbere zamestnania.
Prostredníctvom realizácie projektu naši stážisti sa naučili samostatnosti a sú pripravení
porovnať svoje skúsenosti v zahraničí s praxou vo firmách doma, ktorú realizujú v školských
predmetoch prax a odborný výcvik.
Študenti získali cenné zručnosti, odbornú prípravu vo firmách s bohatou tradíciu a to prácou
na CNC strojoch, čím prehĺbili medzinárodné vzťahy a rozšírili si komunikačné zručnosti
v anglickom jazyku.
Po ukončení odbornej stáže obdržali potvrdenie o vykonaní stáže od zahraničných firiem,
Europass mobility, certifikát ECVET, vďaka ktorému môžu byť zvýhodnení u budúcich
zamestnávateľov.
Cieľom projektu bolo získanie finančných prostriedkov, návšteva partnerských krajín,
získanie informácií o odbornom vzdelávaní a dosiahnutie úspešných vzdelávacích výstupov.
Absolvovanie stáže pomohlo žiakom rozvinúť svoje odborné a osobné zručnosti, a tým
spôsobom čeliť spoločným výzvam v oblasti odborného vzdelávania na odborných školách.
Koordinátorka projektu Zuzana Dřevojánková: “Sme šťastní, že sme boli úspešní pri získaní
finančných prostriedkov z programu Erasmus+ a tešíme sa z realizácie projektu. 7 učitelia
mali možnosť zúčastniť sa programu Job shadowing v Seville a 14 žiaci sa zúčastnili
odbornej stáže v Malage.
Viac informácií o možnostiach finančnej podpory projektov nájdete na: www.erasmusplus.sk
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Erasmus+
Erasmus+ je programom Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport
na obdobie 2014 - 2020. Veľkou mierou zvyšuje financovanie EÚ (+40%) s celkovým
rozpočtom 14.7 miliárd eur určených na rozvoj vedomostí a zručností a cieľom je zvýšiť
kvalitu a relevantnosť kvalifikácií a zručností. Dve tretiny financovania sa poskytujú na granty
pre približne 4 milióny ľudí na štúdium, odbornú prípravu a získanie pracovných skúseností,
alebo na dobrovoľnícke aktivity v období 2014 - 2020 (v porovnaní s 2.7 miliárd eur v
období 2007 - 2013). Čas, ktorý môžu účastníci stráviť v zahraničí, sa pohybuje od niekoľko
dní až po rok. Cieľom programu Erasmus+ je modernizovať vzdelávanie, prípravu
a mládežnícku prácu v rámci Európy. Je otvorený pre organizácie v oblasti vzdelávania,
odbornej prípravy, mládeže a športu pre všetky sektory celoživotného vzdelávania – od škôl
až po vzdelávanie dospelých. Program Erasmus+ poskytuje financovanie pre organizácie,
a tým vytvára možnosti pre študentov, učiteľov, učňov, dobrovoľníkov, mládežníckych lídrov
a amatérsky šport. Taktiež poskytuje financovanie partnerstiev medzi organizáciami, ako sú
vzdelávacie inštitúcie, mládežnícke organizácie, podniky, miestne a regionálne autority
a neziskové organizácie a podporuje reformy v členských štátoch v oblasti modernizácie
vzdelávania, odbornej prípravy a podporuje inovácie, podnikateľské zručnosti
a zamestnateľnosť.
Na Slovensku je program administrovaný organizáciami SAAIC (v oblasti vzdelávania
a odbornej prípravy).
Ďalšie informácie: www.erasmusplus.sk
Kurz španielského jazyka

