
      

PROJEKT
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť 

( Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ)

Základné informácie o projekte

Názov projektu:  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
 
Operačný program: Vzdelávanie

Prioritná os1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.1. Premena tradičnej školy na modernú

Trvanie projektu:  18 mesiacov

ITMS kód:  26110130709

Celkové náklady projektu:  203 091,71 €

Výška poskytnutého NFP:  195 787,12 €

Vlastné zdroje projektu:          7 304,59 €

Cieľ projektu:

Strategický cieľ projektu: Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu
práce a podporiť reformu a rozvoj odborného vzdelávania na strednej odbornej škole.

Špecifické ciele projektu: 
- identifikovať  možnosti inovácie ŠkVP vzhľadom na potreby modernej školy a možnosti uplatnenia
absolventov školy na trhu práce
- uskutočniť reformu a rozvoj všeobecného a odborného vzdelávania s dôrazom na prípravu žiakov
na trh práce
- realizovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií
potrebných na premenu tradičnej školy na modernú
-  podporiť  realizáciu  kariérneho  poradenstva  a  odstrániť  informačnú  nerovnosť  o  uplatnení
absolventov odborných škôl



Cieľové skupiny projektu: 

- žiaci školy: 640
- pedagogickí zamestnanci: 74
- žiaci hotelovej akadémie:L 124
- ped. zamestnanci vyučujúci v študijnom odbore HA: 18

Stručný opis projektu:

Projekt je zameraný na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v škole, jeho prispôsobenie
potrebám vedomostnej spoločnosti. Ide o modernizáciu vyučovacieho procesu v študijnom odbore
hotelová akadémia a v učebných odboroch kuchár, čašník. Realizácia projektu vyplýva z meniacich
sa podmienok a trendov v oblasti gastronómie a zvyšujúcich sa nárokov zákazníkov. Škola vo svojej
pôsobnosti musí držať krok  s modernými inováciami, zavádzať do vyučovacieho procesu inovované
vzdelávacie materiály, postupy, didaktické a učebné pomôcky. 
Realizáciou  a  výstupom  projektu  budú  inovované  študijné  materiály  šiestich  predmetov.
Vybudovaním novej odbornej učebne s IKT technikou predané študijné a učebné odbory sa skvalitní
a zefektívni výučba využitím nových foriem výuky. 
Na odbornej  praxi  žiaci získajú praktické zručnosti  a skúsenosti  používaním nových trendových
učebných pomôcok modernej gastronómie. 
Výsledkom projektu bude uskutočnenie obsahovej  prestavby vzdelávania s využitím inovovaných
foriem a metód vyučovania za použitia didaktickej techniky a moderných učebných pomôcok.
Po  ukončení  aktivít  projektu  (18  mesiacov)  bude  činnosť  školy  smerovať  k  neustálemu
skvalitňovaniu  práce.  Pedagogickí  zamestnanci  budú  naďalej  využívať  didaktické  a  učebné
pomôcky a didaktickú techniku, špecializované učebne, pripravovať ďalšie vzdelávacie materiály.
Nadobudnuté vedomosti a zručnosti v práci s modernou technikou budú využívať naďalej vo svojej
pedagogickej praxi. 
U žiakov sa predpokladá vyššia motivácia k učeniu a odbornej praxi, zlepšenie ich výsledkov v
škole.


