
 

Projekt pod názvom „Inovácia vzdelávacieho 

procesu v SOŠ polytechnickej v Humennom na 

základe požiadaviek trhu práce“ bol vypracovaný 

na základe výzvy Agentúry Ministerstva školstva 

SR pre štrukturálne fondy EÚ.  Žiadosť o 

nenávratný finančný príspevok z Európskeho 

sociálneho fondu bola podaná v rámci  Operačného programu vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma 

systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú.  
 

Koncom roka 2012 bola s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

v zastúpení Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EU 

uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na daný projekt v celkovej výške 

352 960,00 €.  
 

Hlavnou myšlienkou celého projektu je premena našej školy na školu modernú. Túto premenu je 

možné zrealizovať prostredníctvom obsahovej prestavby vzdelávania s využitím inovovaných foriem 

a  metód výučby. K naplneniu nosnej myšlienky celého projektu prispieva jeden zo špecifických cieľov 

projektu so zameraním na podporu kľúčových kompetencií v oblasti IT implementáciou 

vzdelávacieho programu „Informačné a sieťové technológie“ zohľadňujúceho potreby trhu práce. 

Naplnenie tohto cieľa považujeme za najdôležitejší v celej etape realizácie projektu, nakoľko pôjde 

o implementáciu študijného programu „Informačné a sieťové technológie“ akreditovaného 

Ministerstvom školstva SR v podobe pedagogickej dokumentácie, súboru učebných pomôcok 

a študijných materiálov. 

Okrem samotnej implementácie inovatívneho vzdelávacieho programu „Informačné a sieťové 

technológie“ je potrebné posilniť vzdelávanie pedagógov a súčasne inovovať učebné texty, materiály 

a učebné pomôcky. Komplexná premena tradičnej školy na modernú nie je uskutočniteľná bez 

aktívneho prístupu k cudzím jazykom a k najnovším didaktickým prostriedkom.  
 

Naplnenie cieľa projektu realizujeme na základe týchto aktivít: 

1.1. Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie. 

2.1. Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií. 

3.1. Inovácia učebných textov, materiálov a učebných pomôcok vybraných predmetov. 

3.2. Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy. 

4.1. Otvorené kariérne dni. 

4.2. Súťaž o najlepšieho študenta 3. a 4. ročníka odboru Informačné a sieťové technológie. 

 

 

 

 

 

 

 

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“. 


