Prínos realizácie projektu AMOS – INOVÁCIA
vzdelávacieho procesu v SPŠ J. Murgaša Banská
Bystrica na základe požiadaviek trhu práce

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.
Ako ďalšiu pridanú hodnotu projektu môžeme uviesť

partnerskú spoluprácu s IT

firmami. Naša škola aktívne spolupracuje s vytvorenou „Pracovnou skupinou
stredných odborných škôl“, ktorej členovia sú združení v Občianskom združením IT
ŠKOLA. OZ IT Škola je združenie, ktoré združuje právnické a fyzické osoby
vykonávajúce vzdelávanie v oblasti informačných technológií. Medzi hlavných lídrov –
vendorov

z oblasti

informačných

technológii,

ktorí

sú

nositeľmi

najnovších

technologických pokrokov a vývoja patria: Microsoft, INTEL, CISCO, Samsung, Xerox,
Lexmark, Lenovo, IBM, Kingston a mnoho iných. Prospešnosť tohto partnerstva pre
projekt vyplýva z poslania, cieľov a činností tohto združenia, ako aj z pravidelných
impulzov zo strany združenia pre kontinuálnu inováciu výučby.
Ďalšou pridanou hodnotou sú samotné aktivity projektu:
-

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.

Za kľúčový prínos považujeme aktivitu 4.1 Otvorené kariérne dni, ktorej cieľom je
spropagovanie nového študijného odboru Informačné a sieťové technológie ako aj
ďalšie odbory na škole. Ukázať fungovanie školy, jej vybavenie a úroveň absolventov
potenciálnym zamestnávateľom, ale aj záujemcom o štúdium na nej.
Hlavným prínosom projektu pre zapojených študentov je zvýšená kvalita ich
vzdelávania v súlade s požiadavkami trhu práce a znalostnej ekonomiky. Absolventi
budú viac uplatniteľní, konkurencieschopní a flexibilní a to hlavne kvôli:
-

odborným znalostiam v študijnom odbore Informačné a sieťové technológie,
inovovanej výučbe s udržateľným rozvojom a znalostiam aplikovateľných
v praxi,

-

inovácii učebných

textov,

materiálov

a učebných

pomôcok vybraných

predmetov.
-

modernému

vzdelávaniu

cudzích

jazykov

v jazykovom

laboratóriu

a inovovaných učebných materiálov.
Zapojeným pedagógom projekt prináša možnosť inovovať výučbu, doplniť si
odbornosť vo svojej problematike a súvisiacich disciplínach, vymieňať si znalosti
s odborníkmi z praxe a rozvíjať si ďalšie vedomosti a zručnosti.

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

