Kalendár podujatí
Horizont 2020 - partnerské podujatie na
vytváranie konzorcií v Horizonte 2020
Kedy: 22.01.2014
Kde: Bratislava
Viac informácií tu

ITF SlovakiaTour
Kedy: 30.01. – 02. 02. 2014
Kde: Incheba Expo Arena Bratislava
Viac informácií tu

Zoom – pohľad na naše projekty
EdTRANS - prepojenie teórie s
praxou v stredných školách
Projekt s celkovým rozpočtom BSK vo výške
140 000 EUR sa zameriava na podporu
odborného
vzdelávania
v
regióne,
prostredníctvom
podpory
vybraných
stredných odborných škôl v Bratislavskom
kraji a nadviazania spolupráce s partnerskými
školami v Rakúsku (Viedeň) a orientuje sa na
zvýšenie kvality a atraktivity odborného
vzdelávania.

Do projektu podporeného v
rámci
Programu
cezhraničnej spolupráce SK-AT
2007-2013 sa zapojilo päť odborných škôl:
Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
Karola Adlera 5, Bratislava, Stredná odborná
škola záhradnícka Gustáva Čejku, Malinovo,
Stredná
odborná
škola
vinársko
–
ovocinárska, Modra, Stredná odborná škola
informačných
technológií,
Hlinícka
1,
Bratislava a Stredná priemyselná škola
elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava.
Partnerom projektu na rakúskej strane je Rada
pre vzdelávanie mesta Viedeň.

Medzi aktivity projektu, ktorého realizácia
potrvá do konca roku 2014, patrí:
• mobilita žiakov a pedagógov medzi
školami s cieľom zvyšovania kvality
vzdelávania pomocou tvorby aktívnych sietí
spoločného učenia sa, výmeny know-how,
zavádzania inovácií a prekonávania bariér;
• tvorba trojjazyčných glosárov pre oblasť
elektrotechniky a pôdohospodárstva pre
zlepšenie možností uplatnenia študentov
v cezhraničnom regióne, vytvorenie
elektronických odborných učebných

V rámci aktivít projektu EdTRANS boli
v priebehu mesiaca júl 2013 na vybraných
piatich školách, ktoré sú súčasťou projektu,
inštalované
interaktívne
vybavenie
pozostávajúce z interaktívnej multifunkčnej
tabule, projektora a vizualizéra. Tieto
pomôcky umožnia prispôsobenie

materiálov a odborné vyučovanie v cudzom
jazyku s využitím interaktívnych technológií;
• spracovanie Analýzy vzdelávania a výchovy v
odboroch
elektrotechnika
a poľnohospodárstvo a analýza potrieb
pracovného SK-AT trhu elektrotechnického a
poľnohospodárskeho odvetvia;
• propagácia
škôl:
výroba
roll-upov
a prezentačných stien pre zvýšenie kvality
vizuálnej prezentácie škôl, spracovanie
prezentačného videa pre každú zo zapojených
škôl, spracovanie virtuálneho sprievodcu
priestormi škôl.

vyučovacieho procesu na moderné štandardy
a poskytnú školám konkurenčnú výhodu
a zároveň sú prípravou pre ďalšie aktivity
projektu EdTRANS, napríklad plánované
odučenie niekoľkých odborných vyučovacích
hodín rakúskym pedagógom (realizované na
diaľku).

