
Informácie o projekte Erasmus: „Prax – škola života“ 

Názov projektu: Prax – škola života 

Vyzývateľ:  SAAIC – národná agentúra programu Erasmus plus pre vzdelávanie a odbornú 

prípravu. 

Zámer: 

Hlavne dôvody pre realizáciu projektu sú v súlade s prioritami programu Erasmus plus 

a cieľmi KA1. Chceme naplniť potreby a ciele našej školy a individuálnych účastníkov 

mobility – spokojnosť žiakov a učiteľov pri získavaní nových odborných kompetencií 

a profesionálny rozvoj učiteľov. Projekt umožní zvýšiť prepojenosť vzdelávania s trhom 

práce, žiaci získajú prvé pracovné skúsenosti v zahraničí a v budúcnosti nebudú mať obavy 

vycestovať za prácou i mimo bydliska a do zahraničia.  

Cieľ: 

Hlavným cieľom nášho projektu je zvýšiť prepojenosť teoretického štúdia na našej škole 

s praktickou činnosťou v stredisku praktického vyučovania  poľskej Strednej odbornej školy - 

Zespól Szkól  Walerego Goetla v Suchej Beskidzkej, v Malopoľskom vojvodstve a vzdeláva 

žiakov v maturitných aj učňovských odboroch. Žiaci si v praxi vyskúšajú teoretické 

vedomosti získané na domovskej škole v profesiách: ● CNC programátor, ● technik 

grafických systémov, ● technik počítačových sietí. Žiakom počas praxe prijímajúca škola 

poskytne technologické zariadenia, ktoré im nemôže poskytnúť ich domovská škola, ani 

výrobné podniky v okolí. 

Cieľová skupina: 

Cieľovou skupinou projektu je skupina tvorená z 21 žiakov tretieho ročníka (chlapci vo veku 

16 – 17 rokov) z regiónu Orava: 7 žiakov študijného odboru MECHATRONIKA,   7 žiakov 

študijného odboru ELEKTROTECHNIKA, 7 žiakov študijného odboru TECHNICKÉ 

LÝCEUM so zameraním na informatiku. Žiaci pochádzajú z obcí z okolia Námestova 

a Tvrdošína  sprevádzať ich budú dvaja  učitelia odborných technických predmetov. Žiaci 

budú vyberaní podľa transparentných kritérií. 

Aktivity: 

Hlavnou aktivitou projektu je dvojtýždňová odborná prax, ktorá sa uskutoční 21. 05. 2018 – 

03.06. 2018 v stredisku praktického vyučovania Strednej odbornej školy v Suchej Beskidzkej. 

V prípravnej a hlavne v pomobilitnej fáze bude prebiehať diseminácia výsledkov projektu. 

Prínos: 

Získané poznatky budú účastníci zahraničnej praxe šíriť nielen na pôde školy /učitelia budú 

odovzdávať získané vedomosti svojim kolegom prostredníctvom metodických dní a žiaci 

svojim spolužiakom/,ale aj v širšom okolí. Na šírenie výsledkov využijeme webovú stránku, 

články v periodikách, dni otvorených dverí, burzy škôl a  platformu eTwinning. Takýmto 

spôsobom chceme nielen zatraktívniť našu školu a možnosť žiakov  pracovať po skončení 

školy v ktoromkoľvek štáte EÚ, ale aj vzbudiť záujem žiakov vyšších ročníkov základných 

škôl v okolí pokračovať v štúdiu na technických stredných školách. 

Termín realizácie: jún 2017 – december 2018 

Financie: Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie. 


