Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša realizuje v školskom roku 2017/2018 projekt v rámci
programu ERASMUS+
s názvom CIELENÁ MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA V OBLASTI IKT
A ELEKTROTECHNIKY.
Trvanie projektu je plánované na 12 mesiacov a končí
31.08.2018.
Cieľom projektu sú dve mobility žiakov v Českej republike
a v Portugalsku.

Aktivita 1 - ČESKÁ REPUBLIKA (November 2017)
Mobilita pre žiakov
Mobilita žiakov bude zameraná na oblasť elektrotechniky, informačné a sieťové technológie, ale aj na
oblasť multimédií.
Česká škola poskytne účastníkom mobility vzdelávanie v rozsahu 50 hodín v odborných laboratóriách
školy a odborných učebniach. Lektormi kurzov budú učitelia partnera. Počas mobility sa žiaci
oboznámia s technológiami a metódami, ktoré sa vyučujú na partnerskej škole. Žiaci sa konkrétne
zapoja do realizovaných projektov a konkrétnych úloh v oblasti IT a elektrotechniky v konkrétnych
odborných učebniach a laboratóriách, ktoré budú v tom čase realizovať žiaci partnerskej školy.
Zároveň budú hľadať konkrétne odpovede na konkrétne otázky vyplývajúce z ich osobných projektov.

Aktivita 2 – PORTUGALSKO (Jún 2018)
Mobilita pre žiakov
Mobilita žiakov bude zameraná na oblasť elektrotechniky a informačné a sieťové technológie.
ASSOCIAÇÃO INTERCULTURAL AMIGOS DA MOBILIDADE poskytne účastníkom mobility vzdelávanie v
rozsahu 50 - 75 hodín v odborných laboratóriách a odborných učebniach. Lektormi kurzov budú
učitelia partnera. Počas mobility sa žiaci oboznámia s technológiami a metódami, ktoré sa vyučujú na
partnerskej inštitúcii v Portugalsku. Žiaci sa konkrétne zapoja do realizovaných projektov a
konkrétnych úloh v oblasti IT a elektrotechniky v konkrétnych odborných učebniach a laboratóriách,
ktoré budú v tom čase realizovať žiaci partnerskej školy. Zároveň budú hľadať konkrétne odpovede
na konkrétne otázky vyplývajúce z ich projektov. Máme mnoho žiakov, ktorí sa venujú rôznym
oblastiam a témam z IKT a elektrotechniky. Chceme im preto ponúknuť nový priestor na vedu a
výskum s realizáciou na strednej škole založený na medzinárodnej úrovni.

Zahraničná odborná mobilita umožní žiakom okrem nových odborných vedomostí a praktických
zručností spoznať iný vzdelávací systém, adaptovať sa v odlišných pracovných a kultúrnych
podmienkach. Mobilita prispeje tiež k zlepšeniu komunikačných schopností a jazykových
kompetencií. Žiaci sa pred odchodom na mobilitu zúčastnia interkulturálnej, pedagogickej, jazykovej
a odbornej prípravy. Žiaci touto mobilitou získajú nové skúsenosti, nadobudnú nové vedomosti a
zručnosti, spoznajú nové praktiky, rozšíria si svoje jazykové schopnosti, oboznámia sa s kultúrou a
históriou partnera projektu. Za úspešné absolvovanie odbornej stáže získajú certifikát, ktorým sa
budú môcť preukázať na európskom trhu práce.
Za reálny prínos považujeme prenos nových informácií do praxe cez individuálne projekty
jednotlivých žiakov ako aj otvorenie možnosti realizovať vedu a výskum na úrovni strednej školy.

