
    

 

Aj v školskom roku 2018/2019 bola naša škola úspešná pri podávaní projektu 

v programe ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, v Kľúčovej 

akcii 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, konkrétne Mobilita učiacich sa 

a zamestnancov v OVP (odborné vzdelávanie a príprava), ktorý sa začal 

01.06.2019 a potrvá do 31.05.2020, teda 12 mesiacov. Celkový grant projektu je 

24.239,- EUR. Projekt spracovala a predkladala, a v súčasnosti koordinuje Mgr. 

Marcela Harmanová.  

 V tomto školskom roku 2019/2020 teda škola realizuje projekt  

 „ZAHRANIČNÁ PRAX – VIAC PRACOVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ“ 

(kód projektu: 2019-1-SK01-KA102-060550), v rámci ktorého bude realizovaná 

jedna mobilita. Vybraní študenti 3. a 4. ročníka odboru 3760 M -prevádzka 

a ekonomika dopravy, celkovo 12 študentov, absolvuje 12-dňovú prax 

v zahraničí.  

Cieľom projektu je umožniť účasť žiakov na odbornej zahraničnej praxi, počas 

ktorej budú pod vedením zahraničného mentora/tútora realizovať vopred 

dohodnuté aktivity a prostredníctvom nej nadobudnúť praktické pracovné 

skúsenosti odbornej praxe v zahraničí. Počas celej praxe v zahraničí budú žiaci 

komunikovať v anglickom jazyku a budú mať teda obrovskú príležitosť rozšíriť 

si svoje jazykové kompetencie v oblasti odborného vzdelávania ich štúdia ale aj 

v oblasti každodennej komunikácie, a zároveň si tieto kompetencie zlepšovať. 

Tieto ciele zamerané na učiaceho sa v OVP sú doplnené o ďalšie ciele zamerané 

na odborné vzdelávanie ako také. Výsledky učiacich sa na zahraničnej praxi 

budú akceptované v podmienkach školy a výsledky tohto neformálneho učenia 

budú prenesené do hodnotenia v jednotlivých predmetoch. V rámci hodnotenia 

dostanú študenti certifikáty o danej mobilite.  

Partnerom projektu v zahraničí je firma SHIPCON, so sídlom v meste 

Limassol v gréckej časti Cypru, kam študenti vycestujú  na svoju 12-dňovú 

mobilitu. 

 



                       

 

ERASMUS+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti 

vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia 

2014-2020. Program poskytuje granty pre široké spektrum akcií a dáva 

príležitosti študentom, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou 

a dobrovoľníkom stráviť isté obdobie v zahraničí, zlepšiť si svoje poznatky a 

zručnosti a zvýšiť možnosti zamestnateľnosti. Organizácie môžu vytvárať 

partnerstvá v rámci ktorých môžu zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej 

príprave, práci s mládežou a v športe. 

       Mgr.Marcela Harmanová 

       Koordinátor projektu 


