Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
v Banskej Bystrici

Ukončenie realizácie projektu AMOS

- INOVÁCIA

vzdelávacieho procesu v SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica na základe požiadaviek
trhu práce

sa blíži....

Projekt pod názvom „AMOS - INOVÁCIA vzdelávacieho procesu v SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica
na základe požiadaviek trhu práce“ bol realizovaný v rámci Operačného programu vzdelávanie,
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy
na modernú.
Koncom roka 2012 bola s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
v zastúpení Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EU
uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na daný projekt v celkovej výške
376 551,36 €.
Hlavnou myšlienkou celého projektu bola premena našej školy na školu modernú. Túto premenu bolo
možné zrealizovať prostredníctvom obsahovej prestavby vzdelávania s využitím inovovaných foriem
a metód výučby. K naplneniu nosnej myšlienky celého projektu prispieva jeden zo špecifických cieľov
projektu so zameraním na podporu kľúčových kompetencií v oblasti IT implementáciou vzdelávacieho
programu „Informačné a sieťové technológie“ zohľadňujúceho potreby trhu práce.
Naplnenie tohto cieľa považujeme za najdôležitejší v celej etape realizácie projektu, nakoľko išlo
o implementáciu študijného programu „Informačné a sieťové technológie“ akreditovaného
Ministerstvom školstva SR v podobe pedagogickej dokumentácie, súboru učebných pomôcok
a študijných materiálov.
Okrem samotnej implementácie inovatívneho vzdelávacieho programu „Informačné a sieťové
technológie“ bolo potrebné posilniť vzdelávanie pedagógov a súčasne inovovať učebné texty, materiály
a učebné pomôcky - Komplexná premena tradičnej školy na modernú nie je uskutočniteľná bez
aktívneho prístupu k cudzím jazykom a k najnovším didaktickým prostriedkom.
Naplnenie cieľa projektu realizujeme na základe týchto aktivít:
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.
4.3 Záverečná konferencia projektu.

Hlavnou pridanou hodnotou projektu bolo skombinovanie riešenia 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 zameriaval
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 môžeme konštatovať, že celkový prínos projektu je celospoločenský.
Ďalšie pridané hodnoty projektu:
-

Samotné aktivity projektu.

-

Partnerská spolupráca s IT firmami.: Microsoft, INTEL, CISCO, Samsung, Xerox, Lexmark, Lenovo, IBM,
Kingston.....

-

Zvýšená kvalita vzdelávania pre študentov zapojených do projektu v súlade s požiadavkami trhu práce
a znalostnej ekonomiky 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 priniesol možnosť inovovať výučbu, doplniť si odbornosť vo svojej
problematike a súvisiacich disciplínach, vymieňať si znalosti s odborníkmi z praxe a rozvíjať ďalšie
vedomosti a zručnosti.

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

