Stredná priemyselná škola J. Murgaša v Banskej Bystrici realizovala projekt s názvom
„AMOS - INOVÁCIA VZDELÁVACIEHO PROCESU V SPŠ J. MURGAŠA BANSKÁ
BYSTRICA NA ZÁKLADE POŽIADAVIEK TRHU PRÁCE.
Projekt bol vypracovaný na základe výzvy Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne
fondy EÚ v rámci: Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma systému
vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú.

Hlavnou myšlienkou celého projektu je premena našej školy na ŠKOLU MODERNÚ.
Túto premenu by nebolo 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.
Moderná doba si žiada moderné školy, moderné formy a metódy vyučovania.
Kombinácia pevných základov a nových moderných myšlienok predstavuje
výsledok našej realizácie projektu AMOS - inovácia vzdelávacieho procesu
v SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica na základe požiadaviek trhu práce.
Počas realizácie projektu, so zreteľom na stanovené ciele projektu sme sa
sústredili najmä na:
-

Modernizáciu a zefektívnenie vzdelávacieho procesu.

-

Uplatňovanie nových modelov výučby cez informačno-komunikačné
technológie.

-

Sprostredkovanie získaných skúseností širšej pedagogickej verejnosti.

Na začiatku projektu bola snaha prispôsobiť sa dnešným moderným trendom v oblasti inovácie výstupov
vzdelávania a zefektívniť vyučovací proces. Na záver realizácie projektu môžeme konštatovať, že sa nám tieto ciele
podarilo naplniť.
Za najdôležitejšie výstupy projektu považujeme inovovaný študijný program Informačné a sieťové technológie
aplikujúci na novej modernej technológii spolu s inovovanými učebnými materiálmi.
Za najväčší úspech realizácie projektu však považujeme to, že sme sa stali atraktívnou strednou školou pre
žiakov končiacich základnú školu. Zároveň poskytujeme svojim absolventom reálne možnosti uplatnenia sa na
trhu práce ako i dobrú základňu na pokračovanie v štúdiu na vysokej škole.
Projekt AMOS - INOVÁCIA VZDELÁVACIEHO PROCESU V SPŠ J. MURGAŠA BANSKÁ BYSTRICA NA ZÁKLADE
POŽIADAVIEK TRHU PRÁCE bol podporený cez Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma systému
vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. ITMS kód Projektu: 26110130535.

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

