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Ešte stále sme na lodi
projektov. S kolegyňou
Čopíkovou sme zistili, že táto loď začala svoj
dvanásty rok. Keď sme
minulý rok rozmýšľali o
tom, akú tému nového
projektu zvolíme, kládli
sme si tieto otázky: „Čo
dnes očakáva spoločnosť
od absolventov školy? Čo
očakávajú budúci zamestnávatelia? A čo samotní
žiaci? Akú majú pracovnú
perspektívu doma i v
zahraničí?“. A tak sme sa
rozhodli! Na tieto aj ďalšie
otázky sa pokúsime nájsť
odpovede počas realizácie
projektu. Naša škola sa
zapojila do medzinárod-

ného programu Erasmus+
s projektom pod názvom
“From classroom to career”, ktorý aj koordinujeme. Našimi partnermi
sú školy z Portugalska,
Sardínie a Turecka. Hlavnou témou tohto projektu
je prechod zo školy do
sveta práce. Je zameraný
na posilnenie zručností a
kompetencií absolventa
vo všeobecnosti. V celej
EÚ sa ukazuje, že absolvent akejkoľvek školy má
byť odborne zdatný, ale
vyzerá to, že už to nestačí.
Mal by mať vnútorný
pohon na celoživotné
vzdelávanie, zvládať riešiť
problémy, argumentovať,
efektívne pracovať v tíme,
hľadať a spracovať informácie a byť tvorivý.
Cieľom je vybaviť mladú
generáciu vedomosťami a
ale aj týmito zručnosťami
potrebnými pre úspech
v živote. Projekt sme
rozdelili do troch častí :
School ( s aktivitami - dotazník na tému klíma školy,
web projektu, logo projektu, SWOT analýza školy,
diskusia na tému – ako
klíma školy ovplyvňuje
produktivitu žiakov ), From
school to work ( s aktivi-

from classroom to carrer

inteligentné pritakávanie,
no dnes mi to príde veľmi
vtipné. Však všetci títo
zahraniční hostia boli
veľmi sympatickí ľudia,
ktorým som prekvapujúco
rozumel, tak som teda
zvedavý na ďalší priebeh a
dúfam, že ma nevyhodia a
budem v ňom môcť ďalej
pokračovať.

tami - blog o možnostiach
mladých ľudí nájsť si prácu
v regióne a vo vlastnej
krajine, analýza trhu práce
mladých ľudí do 25 rokov, vytvorenie cvičnej
medzinárodnej firmy),
Work ( s aktivitami - job
interview, CV, motivačný
list v anglickom jazyku).
Najzaujímavejšou časťou
projektu sú samozrejme
projektové stretnutia v
jednotlivých partnerských
krajinách. Prvé stretnutie sa konalo od 9. do 12.
februára 2015 na našej
škole. Na stretnutí sme
riešili logo projektu, analýzu dotazníka klímy škôl,
ďalšie aktivity a termíny.
Okrem pracovnej časti
naši partneri navštívili naše
Tatry, vykúpali sa v Aquacity Poprad, videli centrum
mesta a časť Spišská Sobota. Všetci sme si pochutili na jedlách zo všetkých
zúčastnených krajín.
Vypočuli sme si prednášku
na tému Mladý človek a
jeho vstup na trh práce
od Ing. Mitterpachovej,
ktorá je Eures poradkyňa a
pracuje na ÚPSVR v Poprade. A ako bolo? Stretnutie bolo príjemné a pozitívne hodnotené. Už teraz
sa tešíme na najbližšie
stretnutie na Sardínii.
AUTOR A FOTO: DÁŠA
2015 jar - leto

fonendoskop | 15

