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Výzva:  2021 KA122 – Odborné vzdelávanie a príprava 

Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA122-VET-000016337 

ZAHRANIČNÁ PRAX – záruka nových odborných zručností 

 

VIEDEŇ  

23.04.2022 - 13.05.2022 

 

 



 

 

CIEĽ 1 

 

Skvalitňovať odborné vzdelávanie a získať vedomosti na európskej úrovni. 
 

CIEĽ 2 

Rozvoj kompetencií žiakov a pedagogických zamestnancov (sprevádzajúcich osôb). 

 

CIEĽ 3 

Posilnenie partnerstiev v medzinárodnom prostredí. 

 

 

PARTNER PROJEKTU 

Option 2.0 - Plattform zur Stärkung der 

Zivilgesellschaft Austria Wien  

http://opt2o.org 

 

IMPLEMENTÁCIOU PROJEKTU SME DOSIAHLI: 

 skvalitnenie odborného vzdelávania so zabezpečením rovnosti príležitostí, 

 prepojenie systému výchovy a vzdelávania s potrebami zamestnávateľov, trhu 

práce a celej spoločnosti, 

 motiváciu žiakov a pedagogických zamestnancov pre celoživotné vzdelávanie,  

 rozvoj kompetencií potrebných pre digitálny a humánny svet žiakov,  

 získanie schopností všestranne a otvorene komunikovať v cudzom jazyku,  

 skvalitnenie výchovy slobodných, zodpovedných mladých ľudí, vedomých si 

svojich práv a povinností,  

 rozvoj kreativity, inovácie a podnikavosti žiakov, 

 posilnenie konkurencieschopnosti školy.  

 

ÚČASTNÍCI PROJEKTU 

❑ Žiaci 3. ročníka  študijných odborov: 

➢ 3918 M technické lýceum so zameraním na inteligentné systémy (12 žiakov) 

➢ 3447 K grafik digitálnych médií (12 žiakov) 

 

 

 

 



 

 

TECHNICKÉ LÝCEUM GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ 

1 Michal Čekan 1 Štefan Derján 

2 Dominik Dohányos 2 Silvia Farkašová 

3 Daniel Juhász 3 Damián Gdovin 

4 Sára Kelemenová 4 Samuel Horanský 

5 Peter Kertis 5 Letícia Macová 

6 Ján Koban 6 Lea Pástorová 

7 Adam Moravanský 7 Barbora Priesterová 

8 Martin Saxa 8 Simona Šuťáková 

9 Patrik Sijka 9 Sára Tothová 

10 Richard Varanai 10 Sofia Tuchyňová 

11 Viktor Varga 11 Monika Vandžurová 

12 Áron Zselenák 12 Peter Višňovec 

 

 

PRÍNOS PROJEKTU PRE ŽIAKOV  

 hľadanie spoločného riešenia efektívnou tímovou prácou, 

  riešenie konkrétnych problémových situácií súvisiacich s odborom štúdia,  

 zlepšenie schopností presadiť sa v konkurenčnom pracovnom prostredí,  

 získanie nových praktických zručností v animačnom programe, v návrhu 

internetových aplikácií, v príprave propagačných materiálov, fotografovaní,  

tvorbe e-publikácií a webových stránok, 

  nadobudnutie cenných skúseností pre žiakov pochádzajúcich z prostredia  

 s nedostatkom príležitostí,  

 veľmi pozitívny vplyv na samostatnosť a sebavedomie žiaka, 

 schopnosť sebahodnotenia pri hľadaní uplatnenia sa v profesionálnom živote, 

  získanie jazykových kompetencií v anglickom jazyku, 

  potvrdenie o absolvovaní zahraničnej odbornej praxe získaním  

Certifikátu Europass Mobility 

 

 

 



 

 

PRÍNOS PROJEKTU PRE ŠKOLU  

 

 zvýšenie prestíže školy medzi ostatnými strednými školami Košického 

samosprávneho kraja, 

  získanie spätnej väzby od zahraničného partnera poskytuje škole priestor na 

sebareflexiu, ktorú je potrebné využiť do inovácie výučby cudzích jazykov a 

odbornej prípravy žiakov, 

  zapracovanie požiadaviek zahraničného partnera do ŠkVP, ktoré prispejú k 

inovácii obsahu a metód odborného vzdelávania v študijných odboroch školy, 

 modifikovanie systému výučby tak, aby sa absolventi školy stali atraktívni 

nielen pre slovenských zamestnávateľov, ale aj pre európsky pracovný trh. 

 

 

     

 

               Na streche hotela s výhľadom na celú Viedeň                                                                            Vo firme 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Počas práce pri tvorbe grafických projektov                       Návšteva zámku Schonbrunn 



 

 

                                          Projektový brainstorming                                                                                 Spoločné stravovanie v hoteli 

                       Nočná Viedeň - Prater                                                                                                     Návšteva Technického múzea 

                                                  Záverečná prezentácia projektov 

 


