PREDĽŽENIE REALIZÁCIE PROJEKTU
AMOS - INOVÁCIA vzdelávacieho procesu v SPŠ
J. Murgaša Banská Bystrica na základe požiadaviek
trhu práce

Stredná priemyselná škola J. Murgaša v Banskej Bystrici požiadala o predĺženie
realizácie projektu. Termín ukončenia realizácie projektu sa posúva o 8
mesiacov a po predĺžení končí realizácia projektu k 30.06.2015.

Stredná priemyselná škola J. Murgaša požiadala Agentúru Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ o predĺženie realizácie projektu.
Časová náročnosť verejných obstarávaní ovplyvnila pôvodný časový harmonogram
projektu natoľko, že bolo potrebné požiadať o predĺženie realizácie projektu
minimálne o 8 mesiacov.
Počas predĺženia realizácie projektu budú prebiehať nasledovné aktivity:
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 IaST
4.3 Záverečná konferencia projektu

K 30.6.2015:

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

1.1 Implementácia

inovatívneho

vzdelávacieho

programu

Informačné

a sieťové

technológie
-

ukončíme overovanie spracovanej pedagogickej

dokumentácie a vzdelávacích

materiálov pre účely implementácie nového vzdelávacieho programu Informačné a
sieťové technológie,
-

vytvoríme materiálne podmienky pre inovatívnu výučbu v študijnom odbore
zameranom na IKT.

2.1 Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií
-

ukončíme vzdelávaním pedagógov školy, ktorí budú zabezpečovať výučbu vybraných
predmetov

inovatívnymi

metódami

s využitím

IKT.

Dosiahneme

kvalitatívne

a kvantitatívne zvýšenie kľúčových zručností, vedomostí a návykov absolventov SŠ v
nadväznosti na aktuálne a perspektívne požiadavky vedomostnej spoločnosti a
potreby trhu práce.
3.1 Inovácia učebných textov, materiálov a učebných pomôcok vybraných predmetov
-

overíme inovatívnym spôsobom výučbu v praxi na základe vytvorených predpokladov
na inováciu výučby vybraných povinných predmetov vrátane spracovania odborných
textov, pracovných listov alebo didaktických listov potrebných pre výučbu.

3.2 Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy
-

Overíme inovatívnym spôsobom výučbu cudzích jazykov v praxi na základe
spracovania odborných textov, pracovných listov alebo iných učebných pomôcok
potrebných pre výučbu cudzích jazykov.

4.1 Otvorené kariérne dni
-

prepojíme školu s praxou, ukážeme fungovanie školy, jej vybavenie a úroveň jej
absolventov potenciálnym zamestnávateľom, ale i záujemcom o štúdium.

4.2 Súťaž o najlepšieho študenta 3. a 4. ročníka odboru IaST
-

porovnáme úroveň vzdelávania v odbore IaST s ďalšími školami implementujúcimi
odbor IaST v rámci celej SR.

4.3 Záverečná konferencia projektu

-

odprezentujeme výsledky projektu, ukážeme inovatívny spôsob vzdelávania na
strednej škole s využitím IKT ako veľmi efektívneho a účinného nástroja
zabezpečujúceho zvýšenie kvality absolventov školy a ich úspešnosť pri uplatňovaní
sa na trhu práce alebo na ďalšom stupni vzdelávania.
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