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Charakteristika stáží v OVP prostredníctvom projektu Erasmus +  
v r. 2022-2023 

Erasmus+ , číslo zmluvy:  2022-1-SK01-KA121-VET-000062355 
 
  
 

1. Pedagogickí zamestnanci: 
Kurzy: 
Učitelia ANJ: Kreatívna metodika cudzích jazykov 

Využitie IKT pri vyučovaní ANJ 
Miesto: Malta 
Termín: August 2022 
Počet účastníkov: 2 
  
 
Cieľ 
Zlepšenie metodiky a výučby cudzích jazykov 
 

Európskou úniou prijatý a v pedagogickej praxi používaný je v súčasnosti komunikatívny 
prístup zameraný na žiaka, podporovaný myšlienkou humanizácie vyučovania. Na učiteľa, ako 
na integrujúci prvok vzdelávacieho procesu, sú kladené vysoké nároky. V21. storočia už dávno 
nestačia len odborné jazykové vedomosti, musí mať aj znalosti z pedagogiky, psychológie, 
moderných hraničných disciplín ako sú pedagogická psychológia, psycholingvistika a podobne. 
Mal by sa neustále zdokonaľovať v ovládaní počítačovej techniky, aby vedel používať 
informačno-komunikačné technológie vo výučbe cudzieho jazyka. Úspešnosť osvojenia si 
cudzieho jazyka závisí od mnohých činiteľov, ale základ je dobrý a motivovaný učiteľ a dobrá 
metóda. Práve absolvovanie kurzov pre učiteľov cudzích jazykov zameraných na metodiku, 
didaktiku, využívanie rôznych foriem učenia, ale aj rozšírenie si jazykových vedomostí 
učiteľov, v súvislosti s využitím cudzieho jazyka v praxi je pre našu školu a jej ďalšie 
smerovanie, dôležitý. 

 
2. Študenti v OVP: 
 

Cieľ 1: Rozvoj mäkkých zručností žiakov, prepojenie drevárskych odborov pre lepšie 
uplatnenie na trhu práce v oblasti dizajnu nábytku. 

OVP: Fotografické zručnosti, tvorba prezentácií  
Miesto: Turecko, Trabzon 
Termin: október 2022 
Počet žiakov: 6 ( 2.a 3. ročník v šk.r. 2022/23) 

Čiastkové ciele:  

Rozvoj mäkkých zručností žiakov, prepojenie drevárskych odborov pre lepšie uplatnenie na trhu 
práce v oblasti dizajnu nábytku.  
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Praktické zameranie v OVP: Fotografovanie, práca s fotografiou, spracovanie fotografií a ich grafická 
úprava – použitie fotografie v PPT prezentácii: prepojiť navrhovanie a dizajn 

Cieľom stáže je rozvoj:  

1.  praktických zručností v odbore: zdokonaliť sa vo fotografovaní  klasických fotografických 
oblastí: portrét, krajina, zátišie, produktová fotografia v exteriéri a ateliéri. Žiak získa viac 
zručností pre kvalifikované uplatnenie v kreatívnom priemysle a na trhu práce: vytvoriť si 
výtvarný názor a má si osvojiť fotografické vyjadrovacie schopnosti a zručnosti, ktoré mu 
umožnia samostatne tvoriť. 
 

2. Rozvoj soft skills ( mäkkých zručností):  pripraviť žiakov, aby získali zručnosti v oblasti 
kreativity, prispôsobivosti, komunikácie, prezentácie, sebaprezentácie a prácu v tíme. Trh 
práce si vyžaduje od našich absolventov vysokú úroveň mäkkých - prierezových zručností. 
Chceme prostredníctvom mobilít dať žiakom príležitosť si tieto zručnosti rozvíjať. Žiak bude 
po absolvovaní predmetu schopný vypracovať vlastný projekt/nápad, identifikovať a riadiť 
prácu v tíme. Bude vedieť vytvoriť, pripraviť a prezentovať vlastné projekty/nápady. Bude 
poznať a vedieť aplikovať v praxi základné prezentačné techniky. V rámci školy chceme 
prepojiť navrhovanie a dizajn nábytku s ostatnými drevárskymi odbormi.  
 

Po absolvovaní stáže bude žiak vedieť: 

A) Nové praktické zručnosti v odbore: 

• objasniť vplyvy na vývoj fotografických techník a materiálov, 
• vysvetliť prácu so svetlom, rozdelenie svetelných zdrojov a ich využitie vo fotografii, 
• pomenovať klasické fotografické oblasti a ich špecifiká – portrét, krajina, zátišie, produktová 

fotografia, reklamná  fotografia, v exteriéri a ateliéri, voľná tvorba 

• zrealizovať fotografovanie, mobilom, digitálnym fotoaparátom, využívať počítačové 
programy na úpravu fotografického obrazu a pripraviť fotografiu na tlač, 

• aplikovať správny pracovný postup a vhodnú fotografickú techniku pri fotografovaní (portrét, 
krajina a architektúra, zátišie, produktová fotografia, reklamná fotografia, v exteriéri a 
ateliéri, voľná tvorba, 

• pripraviť a zrealizovať grafické návrhy z oblasti fotografického dizajnu s použitím písma, 
• tímovo spracovať vlastný návrh, využiť pri práci soft skills,  a odprezentovať svoju výslednú 

prácu v PPT prezentácii pred kolektívom ( trieda, odbor, ročník, Deň otvrených dverí) 

B) uplatniť soft skills – mäkké zručnosti, na ktoré je projekt zameraný: 

Kreativita: Jednou z najviac podceňovaných mäkkých zručností je kreativita. Veľa ľudí sa počas svojho 
života hýbe v zabehnutých koľajach. Robia veci tým istým spôsobom, podľa určitých pravidiel. Kreatívni 
ľudia sú schopní vidieť veci z rôznych uhlov pohľadu, vedia prinášať inovatívne riešenia, návrhy a pod. 
v akejkoľvek oblasti.. Preto je na mieste, aby mali študenti priestor na to, aby vyjadrili svoje nápady 
a riešenia. Počas táže dostanú žiaci rôzne rôzne druhy úloh, nad ktorými je potrebné sa zamyslieť 
a prísť na viaceré riešenia. Zároveň sa tým podporia aj organizačné schopnosti žiakov. 

Prispôsobivosť: V dnešných školách sú žiaci vedení k tomu, aby sa naučili riadiť určitým zabehnutým 
rozvrhom a pravidlami. Keď však žiaci odídu zo školy a prídu do práce, stretnú sa s tým, že nie všetko 
ide vždy tak, ako je naplánované. Schopnosť prispôsobiť sa neočakávaným situáciám a zmenám je 
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dôležité učiť žiakov postupne. Nakoľko budú žiaci počas projektu pracovať v cudzom prostredí, budú 
sa musieť prispôsobiť danej situácii a naučiť sa, ako správne zareagovať. 

Tímová práca: Tímová práca  je zručnosť, ktorú možno rozvíjať asi najľahšie, pretože povaha školskej 
triedy vytvára prostredie, v ktorom je najlepšie možné ju uplatniť. Tímová práca vyžaduje, aby študenti 
navzájom spolupracovali pri dosahovaní určitého cieľa. Tímová práca je tiež skvelá v tom, že spája 
okrem schopnosti spolupracovať aj ďalšie mäkké zručnosti ako schopnosť komunikovať či prezentovať 
svoje nápady, poprípade zapojiť svoju kreativitu. Pri tímovej práci sa tiež žiaci učia tomu, čo budú vo 
svojom budúcnom zamestnaní využívať pravidelne a tým je akceptovanie hierarchie a rolí v skupine či 
tíme. Žiaci sa vďaka tímovej práci na projekte naučia, ktorá pozícia či rola v skupine im vyhovuje, čo 
následne vedia lepšie uchopiť v práci. Niektorí žiaci sú skôr aktívni a asertívni, majú  radi hlavné slovo, 
iní sú naopak tichší či dokonca pasívnejší. Nie je na tom nič zlé, je len potrebné, aby si žiak uvedomil 
svoje postavenie v skupine a patrične s ním vedel pracovať. Nakoľko budú musieť z fotografických 
snímkov vytvoriť PPT prezentáciu na danú tému formou tímovej spolupráce, všetky tieto prvky 
spolupráce budú musieť aplikovať v praxi, v cudzojazyčnom prostredí. 

Komunikačné zručnosti: Komunikácia je základným kameňom medziľudských vzťahov. Je to kľúč 
k úspechu, k tímovej práci, k vyjadreniu toho, čo osoba cíti, prežíva či potrebuje. Ak sa bavíme 
o komunikačných zručnostiach, je potrené si uvedomiť, že človek musí byť jednak dobrým 
poslucháčom a zároveň dobrým komunikátorom. To znamená, že musí počúvať ostatných a zároveň 
správne vyjadriť samého seba. Je potrebné, aby získali túto zručnosť čím skôr a pochopili, ako efektívna 
komunikácia vyzerá. Zároveň využijú svoje komunikačné schopnosti v ANJ. Aj z tohto dôvodu je 
podmienkou účasti v projekte výborné/chválitebné hodnotenie z ANJ ( na koncoročnom vysvedčení) , 
nakoľko komunikácia v ANJ v tomto projekte bude potrebná na úrovni B1 

 

 

Cieľ 2: Digitálne zručnosti a prístup k nekonvenčným spôsobom zabezpečenia bezpečnosti 
počítačových sieti  

Miesto: Taliansko, Messina 
Termin: apríl 2023 
Počet žiakov: 6 ( 2. a 3. ročník v šk.r. 2022/23) 

Vzhľadom na súčasný rozvoj informačno-komunikačných technológii, množstva citlivých a 
osobných údajov nachádzajúcich sa (uložených) v počítačových sieťach sa otvárajú nové otázky 
zabezpečenia týchto dát ako aj celých sieti. Tieto zručnosti sú pre našich absolventov kľúčové. 
Absolventi musia vedieť zapracovať otázky počítačovej (sieťovej) bezpečnosti priamo do návrhov 
počítačových sieti, vedieť zabezpečiť bezpečnosť v už prevádzkovaných sieťach ako aj čeliť novým 
bezpečnostným hrozbám. Z hľadiska počítačovej (sieťovej) bezpečnosti sa objavujú nové postupy, nové 
hardvérové riešenia ale aj softvér. A práve na tieto nové, často inovatívne prístupy by sa mali naše 
stáže v rámci projektu zamerať. Prostredníctvom zahraničných stáži by sa naši žiaci (ale i učitelia) mohli 
oboznámiť s novými metódami, získať rozšírený pohľad na problematiku bezpečnosti počítačových 
sieti, osvojiť si nové postupy, nekonvenčné riešenia a kompetencie tak potrebné na ich budúce 
uplatnenie na trhu práce.  
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Po absolvovaní žiak bude vedieť: 

• zabezpečiť bezpečnosť v sieťach ako aj čeliť novým bezpečnostným hrozbám 
• aplikovať zabezpečenia dát v cloudových úložiskách  
• praktické poznatky o vytváraní úložísk,  aké počítačové jednotky sa pri tom využívajú, ako sú 

zabezpečené a chránené diskové polia.  
• pracovať  novými metódami, získať rozšírený pohľad na problematiku bezpečnosti 

počítačových sieti,  
• nové postupy, riešenia práce s úložiskami 
• pracovať s novými technológiami na poli hardwarovej aj softwarovej ochrany (hardwarové 

a softwarové firewally). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa: 27.5.2022 

SOŠ drevárska, Zvolen  

Vypracovala: PaedDr. Božidara Bobeničová  

koordinátorka medzinárodných projektov Erasmus +  

 


