
SŠ Nižná 
Erasmus+ KA1-OVP 

Učenie sa pre budúcnosť 
01.07.2014 - 30.06. 2015 



Partneri projektu: 
SŠ Nižná ( Slovensko) 

a  
Võru Country Vocational and Training Centre VCVTC 

( Estónsko) 



 
 

Účastníkmi projektu  bolo 9 pedagógov OVP, ktorí sa 
zúčastnili mobility u partnera v Estónsku. 

Časový harmonogram stáže: 6 dní 
od  19.10. 2014  do 25.10. 2014 



Dosiahnuté ciele projektu: 
- Zrealizovali sme a stále realizujeme rozvoj spolupráce a 
výmeny medzi inštitúciami poskytujúcimi odborné vzdelávanie v 
oblasti technológie stolárskej výroby, IT technológií a 
manažérskych metód riadenia. 

  
 
- Podporili sme rozvoj kvalitného celoživotného vzdelávania 
- Podporili sme postupy k využívaniu a šíreniu získaných 
inovatívnych poznatkov vo vzdelávacom procese 
- Rozvíjali sme pozitívny interkultúrny dialóg medzi 
partnermi 
 
  

- Podporili sme tvorivosť a inovatívnosť účastníkov mobilít 
- Podporili sme osobnostný rast pedagógov OVP 
- Nadviazali sme efektívnu medzinárodnú spoluprácu medzi 
inštitúciami poskytujúcimi OVP na európskej úrovni 

 



Hlavný cieľ : 

 1 . Získať nové poznatky:  
z technológie výroby stolárskych výrobkov z 

masívu, elektroinštalácie  regulačných sústav,  
automatizovaných systémov merania a riadenia 

technických zariadení,  o sieťových dátových 
technológiách, v oblasti sofistikovaných meraní 

pomocou virtuálnych meracích prístrojov a v 
technológiách bezdrôtových zabezpečovacích 

systémov 

 
Tieto poznatky sa získavali priamou účasťou na 
vyučovacom procese, na odbornom výcviku a 
konzultáciami s príslušnými vyučujúcimi a v 

partnerských firmách.  
 



PROGRAM MOBILITY 
• Prehliadka celej školy 
• Konzultácie s vedením školy, projektovým 

manažérom, vyučujúcimi 
• Návšteva partnerských firiem školy 
• Účasť na plánovacom seminári zamestnancov 

školy 



DOPAD NA SŠ Nižná 

Modulový 
systém 

vzdelávania 
 

Zvýšila sa atraktivita 
našej školy 

Komunikácia medzi 
učiteľmi a majstrami  

 

Osobnostný a 
profesionálny rast 

účastníkov 

Riadenie zdola 
 

Práca projektového 
manažéra 

Nové štýly a prístupy k 
vyučovaniu 

 

Certifikáty 



VCVTC Estónsko: Škola podala projekt v roku 2015 v 
rámci vzdelávacej mobility jednotlivcov v KA1-OVP. 
Projekt nebol podporený. 

SŠ Nižná: V súčasnosti pripravujeme mobilitný projekt 
pre študentov. 



Ďakujeme za pozornosť 



Šírenie výsledkov 
• médiá, z mobility sme uverejnili článok v 

miestnych novinách NAŠA ORAVA – MY a 
Oravsko, v školskom časopise GAUDEAMUS 

• školská webová stránka, rozhlas, 
• partnerské firmy s ktorými škola spolupracuje 

sme informovali príspevkom počas nášho 
tradičného podujatia "Business Day" 
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