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Hneď od začiatku nového školského roka 

sme začali s realizáciou aktivít v zmysle 

projektu.  

 

V aktivite 1.1. Implementácia 

inovatívneho vzdelávacieho programu 

Informačné a sieťové technológie bola 

spracovaná pedagogická dokumentácia 

a postupne sa dokončujú vzdelávacie 

materiály k študijnému programu. Zároveň 

boli vytvorené špecializované odborné 

učebne v ktorých prebieha vyučovací 

proces.  

 

V aktivite 2.1 Vzdelávanie pedagógov 

a posilnenie ich kompetencií  prebehli 

skoro všetky školenia, ktoré boli plánované. 

Táto aktivity bude do konca roka 

ukončená, nakoľko ide o kľúčovú aktivitu 

v projekte. Učitelia si  osvoja súčasné, nové 

a moderné informácie s cieľom zabezpečiť 

výučbu vybraných predmetov inovatívnymi 

metódami s využitím IKT. Nové získané 

poznatky následné aplikujú v ďalších 

aktivitách projektu. 

 

Získané vedomosti a poznatky 

z realizovaných školení (aktivita 2.1)  

aplikujeme v aktivite 3.1 Inovácia 

učebných textov, materiálov a učebných 

pomôcok vybraných predmetov a to 

vytvorením 20 

inovovaných/novovytvorených učebných 

materiálov a zapojením až 150 študentov 

do tejto aktivity.  

 

Významným krokom premeny našej školy 

je implementácia aktivity 3.2 Moderné 

vzdelávanie cudzích jazykov. V súčasnosti 

prebieha výučba v zmysle podrobného 

opisu projektu – boli vytvorené učebné 

materiály a výučba prebieha v jazykovom 

laboratóriu.  

 

Na konci monitorovaného obdobia (máj 

2014 – október 2014) začala intenzívna 

príprava aktivít: 

 4.1 Otvorené kariérne dni 

 4.2 Súťaž o najlepšieho študenta 3. 

a 4. ročníka odboru Informačné 

a sieťové technológie.  

 

 



Hlavnou pridanou hodnotou projektu je 

kombinované riešenie dvoch potrieb slovenskej 

spoločnosti: dopyt po odborne vzdelaných 

absolventov pre udržateľný rozvoj a potrieb 

transformácie systému vzdelávania tak, aby 

boli absolventi uplatniteľný v praxi.  

 

Projekt sa zameriava na obsahovú prestavbu 

vzdelávania s využitím inovovaných foriem 

a metód výučby s cieľom implementácie 

Vzdelávacieho programu Informačné a sieťové 

technológie. Vďaka projektu sa zvyšuje celková 

kvalita vzdelávania a preto je celkový prínos 

projektu celospoločenský. 

 

Implementácia projektu je veľmi významná 

etapa v živote našej školy. Jej prínos nie je 

len krátkodobý, ale bude mať dlhodobý 

vplyv a efekt na vyučovací proces v našej 

škole. Za podporu ďakujeme 

Európskemu sociálnemu fondu, 

Operačnému programu Vzdelávanie 

a Agentúre Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR pre štrukturálne 

fondy EÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

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


