Odborná stáž žiakov v Portugalsku v rámci programu Erasmus+ s názvom „Rozvoj a
získavanie odbornosti žiakov a učiteľov Technickej akadémie Zvolen za hranicami
Slovenskej republiky“.
V termíne od 11.03.2018 do 31.03.2018
Sprevádzajúci pedagogický dozor: Mgr. Zuzana Dřevojánková, PhDr. Andrea Gehrerová
14 žiakov z odborov:
Strojárstvo -

II.A

David Kucej, Marek Petržel

III.A

Marek Černica, Filip Ivanič, Filip Šulek, Michal Weiss

Mechanik elektrotechnik -

III.B

Daniel Kováč, Marek Valenčat

Autoopravár mechanik -

II.K

Lukáš Kováč, Mário Machovič

III.K

Frederik Chromčák, Patrik Kupči

I.N

Dávid Miklian, Daniel Petro

Dopravná prevádzka -

Firmy: Diusframi, Cartekh, Oficina Dr.Smart, Auto Flora, Metalomecânica, Prenso Metal
Cieľ stáže: Cieľom odbornej stáže bolo získať nové praktické zručnosti a skúsenosti v oblasti
využívania najnovších poznatkov, motivovať žiakov k zdokonaľovaniu sa v odbornej príprave a v
jazykových zručnostiach, zvýšiť samostatnosť a pracovnú disciplínu žiakov rozširovaním
zahraničných skúseností z odboru a prehlbovať spoluprácu školy so zahraničnými partnermi.
Žiaci boli v rámci odbornej stáže zadelení do vopred určených podnikov, v ktorých s pomocou
prideleného mentora vykonávali prácu súvisiacu s ich odborom a so vzdelávacím programom
našej školy. Odbornú stáž vykonávali pod dohľadom mentora, pričom dbali aj o bezpečnosť pri
práci. Žiaci nadobudli nové odborné zručnosti, vyskúšali si prácu priamo v reálnych podnikoch,
naučili sa pracovať v multikultúrnom kolektíve a zdokonalili sa aj po jazykovej stránke, keďže
anglický jazyk bol jediný spôsob dorozumievania sa v práci, ale aj pri komunikácii s našou
hosťujúcou inštitúciou a zahraničnými žiakmi. Všetci pozitívne reprezentovali našu školu a
pracovali svedomito a precízne, čo vyplýva z ich výborného hodnotenia.
Pracovné povinnosti žiakov boli príjemne doplnené o voľnočasové aktivity počas víkendov. Mali
sme možnosť spoznať mestečko Montijo, ktoré bolo 3 týždne naším druhým domovom. Aj
napriek upršanému počasiu, bol pre nás prvý víkend pripravený zaujímavý program. Navštívili
sme múzeum kočov, múzeum elektriny, prešli sme sa interiérom nádherného paláca z 19. storočia
v oblasti Sintry, ocitli sme sa na najzápadnejšom cípe Európy – Cabo da Roca, prešli sme sa
historickým centrom mesta Cascais a víkend sme ukončili prechádzkou po pláži Figueirinha.
Druhý víkend sme odštartovali prehliadkou zámku Palmela a historického mesta Setúbal. Na
záver dňa sme sa kochali krásnym výhľadom na oceán z národného parku Arrábida. Naše kultúrne
návštevy sme ukončili prehliadkou Lisabonu, hlavného mesta Portugalska.
Veríme, že naši žiaci si odniesli z tejto stáže množstvo nových vedomostí a príjemných zážitkov.

