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Hlavným cieľom projektu „Teória - poklad, prax - kľúč k nemu“ bolo zvýšiť prepojenosť
teoretického štúdia žiakov Spojenej školy Tvrdošín s praktickou činnosťou v stredisku
praktického vyučovania Strednej priemyselnej školy Praha Třebešín. Snahou a cieľom
projektu bolo aby žiaci a sprevádzajúci učitelia strávili odbornú prax v zahraničí, spoznali
nový vzdelávací systém, nový trh práce a v budúcnosti sa nebáli vycestovať za prácou i mimo
trvalého bydliska. V projekte sa zúčastnili dvaja partneri: Spojená škola Tvrdošín ako
vysielajúca organizácia a Stredná priemyselná škola Praha Trebešín ako prijímajúca
organizácia. Pražská škola vytvorila žiakom a učiteľom vhodné pracovné podmienky v súlade
s ich študijným zameraním a žiaci využívali moderné technické zariadenia. Hlavným cieľom
projektu bolo získať praktické zručnosti a skúsenosti v oblastiach, ktoré súvisia s odborným
študijným zameraním žiakov v kvalifikáciách :
-

technik sieťových technológií,

-

programátor CNC strojov,

-

technik grafických systémov.

Pridanou hodnotou projektu pre žiakov a vyučujúcich bolo:
- zoznámenie sa s históriou a súčasnosťou Českej republiky a jej hlavného mesta Prahy,
pretože žiadne dva európske národy nemajú k sebe tak blízko ako práve Česi a Slováci,

- upevnenie európskej súdržnosti tým, že účastníci „precítia“ chápanie podobnosti
spoločenských problémov dvoch krajín EÚ napriek odlišnosti ich kultúr.
V rámci projektu sa uskutočnila jedna mobilita, trojtýždňový pobyt v Prahe – od
23.05. 2016 do 10.06.2016 . Cieľová skupina projektu bola tvorená z 21 žiakov, všetko
chlapci vo veku 16 – 17 rokov - 7 žiakov študijného odboru mechatronika, 7 žiakov
študijného odboru počítačové siete a komunikačná technika a 7 žiakov študijného odboru
technické lýceum – zameranie informatika. Kritériom pri výbere žiakov boli nielen ich
študijné výsledky, ale aj snaha vzdelávať sa, sebadisciplína a miera ich osobnej motivácie.
Účastníci stáže získali od prijímajúcej školy Certifikát o vzdelávaní, európsky
dokument Europass Mobilita a od vysielajúcej organizácie rozhodnutie Riaditeľky školy o
uznaní odbornej praxe. Účelom predkladaného projektu nebolo len získanie financií, ale
dosiahnutie trvalej zmeny,
naštartovanie ďalších zmysluplných aktivít dlhodobejšieho
charakteru, ktoré prispejú k prepojeniu teoretického štúdia s praxou na našej škole. Projektom
sme chceli zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu v regióne Orava i na Slovensku,
zlepšiť jeho imidž, príťažlivosť, kvalitu a zároveň propagovať program Erasmus plus a jeho
význam v odbornom vzdelávaní a príprave.
Z postrehov žikov – účastníkov mobility:
„Počas stáže som získal také skúsenosti, z ktorých budem čerpať aj doma. Keď sa k profilu
uchádzača o prácu pridá aj zahraničná stáž, je to len dobre. Aj keď si nemyslím, že počas
stáže sa dá naučiť všetko v danej kvalifikácii, ale skutočnosť, že žiak je aktívny už počas
štúdia a snaží sa získať nové skúsenosti mu rozhodne pridáva body k dobru keď sa uchádza o
zamestnanie,“ hovorí Jozef, žiak študijného odboru mechatronika.
„Erasmáci sa uplatnia na trhu práce skôr. S mojimi skúsenosťami z Prahy by som Erasmus
neodporúčala, ale prikázala a zaradila do študijného plánu každého žiaka, ktorý má na seba
aspoň minimálne nároky. Uchádzač o prácu, ktorý má za sebou zahraničné skúsenosti,
získava na kredite. Nedovolím si tvrdiť, že je to tá najzásadnejšia vec, ktorá pri pohovore
zaváži, ale stavia uchádzača do úplne inej roviny,“ tvrdí Viktória, žiačka technického lýcea.

