Projekt v roku 2013
Začiatkom roka 2013 bol zahájený začiatok
aktivít
projektu
„AMOS –
inovácia
vzdelávacieho procesu v SPŠ J.Murgaša
Banská Bystrica na základe požiadaviek trhu
práce“. Projektový tím sa začal pravidelne
stretávať na pracovných poradách, na ktorých
detailne plánoval priebeh aktivít projektu ako
aj jeho jednotlivé činnosti.

Vzhľadom na platnú legislatívu začali koncom
roka 2012 niektoré aktivity verejným
obstarávaním a jeho realizáciou cez odborne
spôsobilú
osobu.
Príprava
verejného
obstarávania pokračovala výberom odborného
garanta technického vybavenia a samotným
verejným obstarávaním podlimitnej zákazky
na nákup IKT techniky a ďalších zariadení. Po
spracovaní súťažných podkladov v zmysle
zákona bol projektový tím informovaný o jeho
výsledku. Administratívna príprava a riadenie
projektu
prebiehalo
paralelne
spolu
s implementáciou aktivít projektu.
Na úvod bolo potrebné pripraviť podklady pre
aktivitu „1.1. Implementácia inovatívneho
vzdelávacieho programu Informačné a
sieťové technológie“. Bola spracovaná
pedagogická dokumentácia k vzdelávaciemu
programu pre jednotlivé odborné a všeobecné
predmety ako aj pre jednotlivé ročníky.
Dokumentácia bola spracovaná v súlade so
základnou
charakteristikou
študijného
programu Informačné a sieťové technológie.
Po spracovaní podpornej dokumentácie začal
projektový tím pracovať aj na inovovaných
študijných
materiáloch
v príslušnom
predmete. V druhom kroku si bude táto
aktivita vyžadovať vytvorenie špecializovaných

odborných
učební.
Pôjde
o jedinečnú
architektúru školského laboratória, ktoré bude
slúžiť ako pomôcka pre aplikovanie poznatkov
z teórie, vykonávanie praktických skúšok,
prehlbovanie vedomostí a výučbu všetkých
odborných predmetov.
Podobný postup bol použitý v prípade
implementácie ďalšej aktivity projektu a to
aktivity „3.1 Inovácia vyučovania vo
vybraných predmetoch“. Jednou z prvých
zrealizovaných činností bola príprava na
inováciu študijných materiálov a učebných
pomôcok pre ďalšie vybrané predmety a ich
overenie v praxi. Boli vybrané vhodné témy
na využitie inovatívneho vyučovania, zároveň
bol
stanovený
postup
a spôsoby
vyhodnocovania. Na záver bude spracovaná
obsahová stránka pedagogickej dokumentácie
k príslušnej časti vzdelávania. Kľúčovou časťou
v rámci tejto aktivity bude vybudovaná
multimediálna učebňa. Jedným z výstupov
tejto aktivity bude inovovaný školský

program Multimédiá.
Počas celého roka zabezpečoval projektový
tím publicitu v zmysle Manuálu publicity
a informovanie. Boli vytvorené plagáty, ktoré
informujú o prebiehajúcom projekte žiakov
ako aj širšiu verejnosť.
Koncom roka 2013 bolo ukončené verejné
obstarávanie a projektový tím začne
s plánovaním aktivít na ďalší kalendárny rok
2014. Začiatok roka 2014 bude zameraný
najmä na tri aktivity:
- Aktivitu 2.1 Vzdelávanie pedagógov
a posilnenie ich kompetencií.
- Aktivitu 3.2. Moderné vzdelávanie
cudzích jazykov – brána do Európy.
- Aktivitu 4.1. Otvorené kariérne dni.
Hoci projekt do ktorého sme sa pustili je
náročný, priebežné výsledky nás všetkých
veľmi tešia.
„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“.

