O PROJEKTE
Projekt je určený pre učiacich sa (mobilita) a zamestnancov
(odborná príprava zamestnancov v zahraničí).
Pre učiacich je projekt rozdelený do nasledovných turnusov.
Účastníci - žiaci, dátumy, miesta:
1. turnus - 12 žiakov, jeseň 2018, Plymouth UK
2. turnus - 8 žiakov, jar 2019, Youghal, Írsko
3. turnus - 12 žiakov, jeseň 2019, Plymouth UK
4. turnus - 8 žiakov, jar 2020, Youghal Írsko

Účastníci - zamestnanci, dátumy, miesta:
1. turnus - 4 zamestnanci, jar 2019, Youghal, Írsko
2. turnus - 4 zamestanci, jar 2020, Youghal Írsko

Zmena termínov v turnusoch je vyhradená

Hlavný cieľ projektu je získať a rozvíjať praktické zručnosti pre potreby trhu v
odborných predmetoch. Súčasne cieľom projektu je zvýšiť jazykovú kompetenciu v
odbornom styku a sociálna adaptácia účastníkov v medzinárodnom prostredí.
Všeobecné ciele:
-

prepojiť teóriu s praxou,
zlepšiť jazykové kompetencie v spoločenskej a odbornej komunikácii,
absolvovať odbornú prax v zahraničí,
rozvíjať odborné kompetencie,
spoznať kultúru a život v európskej krajine,
zvýšiť uplatnenie na trhu prácu.

Učiaci sa, projekt určený pre žiakov našej školy (mobilita):
Špecifické ciele:
Pre učiacich sa (žiakov školy vo veku 17 - 19 rokov) sú odborné pracovné stáže
zamerané pre žiakov odboru Hotelová akadémia, kuchár - Seafood gastronómia a pre
žiakov odboru Pracovník marketingu - Médiá.
Seafood gastronómia – určený pre Hotelová akadémia, kuchár a čašník
Nadobudnúť praktické zručnosti prácou so špecifickými surovinami a prípravou jedál
morskej gastronómie.
Získať praktické skúsenosti z reálnych podmienok reštaurácií zameraných na Seafood.
Naučiť sa pracovať so surovinami, ktoré nie sú typické pre slovenskú kuchyňu a je
takmer nemožné ich zaobstarať a reálne s nimi pracovať v školských odborných
strediskách. Žiaci budú mať možnosť vykonávať celý proces spracovania surovín až po
prípravu finálneho pokrmu a jeho servírovanie (styling).
Hlavné aktivity stáže sú zamerané na:
-

poznať a vedieť opracovať seafood suroviny k príprave jedál,
ovládať technologické postupy pri úprave špecifických surovín - ustrice,
lastúrniky, kôrovce, hlavonožce,
pripraviť jedlá so seafood surovín,
vedieť servírovať seafood jedlá.
Dôvod:
dopyt hotelových zariadení po špecializovanej kuchyni – seafood,
Slovensko nedisponuje vlastnými zdrojmi seafood, nie je možné pracovať s
čerstvými surovinami,
získanie rozšírených pracovných zručností pre pracovné portfólio žiaka,
ECVET - získanie uznania odborných kompetencií, ktoré sú akceptované v
krajinách EU.

Media Technician – určený pre pracovníka marketingu:
-

-

získať praktické zručnosti pri ovládanie grafických programov využívaných v
mediálnych a grafických agentúrach – Adobe programy sú zastúpené viac ako
80% v marketingových organizáciach,
využívať moderné technológie pri spracovaní mediálneho obsahu a vizuálnej
komunikácia,
vedieť spracovať mediálne výstupy prostredníctvom grafických programov
reálne využívaných v marketingových a mediálnych firmách.
Hlavné aktivity stáže sú:

-

pracovať s najpoužívanejšími gramatickými programami Photoshop, Ilustrator,
Indesign, Premiere Pro,
používať pri riešení úloh vizuálnu techniku pre spracovanie obrazu - fotografia,
video,
získať potrebné pracovné zručností a kompetencie pre tímovú prácu v
medzinárodnom prostredí.

Dôvod:
-

-

dopyt trhu po pracovníkoch, ktorí ovládajú Adobe programy,
dostupnosť praktických odborných aktivít - škola nie je schopná zabezpečiť
realizáciu takýchto aktivít v domácom prostredí pre vysokú finančnú náročnosť
licencií programov Adobe,
praktické odborné aktivity organizuje prijímajúca organizácia TellUs vo vlastných
odborných strediskách,
ECVET, získanie rozšírených pracovných zručností pre pracovné portfólio žiaka.

Zamestnanci (Odborná príprava zamestnancov v zahraničí):
Praktické odborné stáže sú určené učiteľom, ktorí vyučujú odborné predmety
zamerané na technológiu prípravy pokrmov, technológiu obsluhy, somelierstvo,
hotelierstvo a manažment podnikov cestovného ruchu.
Program mobility zamestnancov je zameraný na aktivity, ktoré priamo súvisia s
výkonom práce v danom zariadení, alebo v sledovaní odborných činností v tomto
zariadení.
Hlavnými cieľmi odbornej stáže sú:
-

zvyšovať odborné kompetencie učiteľa pri vyučovanie odborného predmetu,
zlepšiť odborný rozvoj učiteľov,
získať praktický pohľad na odbornú problematiku vyučovacieho predmetu,
motivovať ich k osobnému odbornému rozvoju.

Dôvod:
-

inovácia školských dokumentov pre odborné vzdelávanie,
implementácia praktických skúseností a zručnosti do vyučovacieho procesu,
zavedenie inovatívnych postupov a spolupráce do výučby odborných
predmetov,
rozvoj edukačnej odbornej politiky,
rozvoj spolupráce s partnermi v zahraničí.

Príprava účastníkov
Každý účastník sa povinne zúčastní pracovného stretnutia, kde sa oboznámi s jeho
povinnosťami v rámci projektu a na overenie jazykových kompetencií.
Učiaci sa:
Žiaci, ktorí budú vybratí na projekt, sa musia povinne zúčastniť stretnutia spolu so
zákonnými zástupcami, kde budú riadne poučení o správaní sa počas pobytu na
zahraničnej stáži, o spôsobe financovania, o náplni odbornej stáže a možných rizikách
a ich riešeniach.
Overenie jazykovej kompetencie pre stáž je prostredníctvom systému OLS online
testov pred a po mobilite.

Zamestnanci:
Učitelia nepotrebujú špeciálnu prípravu k plneniu úloh. Všetci účastníci projektu sú
vysokoškolsky vzdelaní, majú pedagogickú spôsobilosť a sú jazykovo zdatní. V rámci
tohto projektu nie sú potrebné prípravné aktivity. Účastníci sú plne zodpovední za
plnenie projektu.

Organizácia projektu:
Učiaci sa (mobility):
Škola, ako vysielajúca organizácia zabezpečí prípravné stretnutia a podporu projektu
medzi žiakmi a učiteľmi. Je zodpovedná za prípravu vstupného dotazníka, výberu
účastníkov pre mobilitu a mentoring aktivít počas stáže sprevádzajúcou osobou. V
prípade záujmu žiakov so špeciálnymi potrebami zabezpečí asistenciu pri riešení
záležitostí, ktoré sa budú týchto žiakov dotýkať. Vysielajúca organizácia zabezpečí
účastníkom (žiakom a sprevádzajúcej osobe) letenky tam a spať, cestovné a pobytové
poistenie, transfer z miesta bydliska na letisko a späť, transfer z letiska a späť.
Vysielajúca organizácia zabezpečí administratívne náležitosti pre žiakov (dohoda a
registrácia do systému).

Prijímajúca organizácia zabezpečí ubytovanie a stravu pre účastníkov. Prijímajúca
organizácia plne zabezpečí realizáciu odbornej mobility podľa požiadaviek projektu,
zabezpečí certifikáciu mobility, zabezpečí hodnotenie výstupov hodnotiacou jednotkou
pre uznanie ECVET. Zabezpečí všetky dohodnuté aktivity v rámci projektu pre
účastníkov, ktoré sa budú konať v mieste prijímajúcej organizácie - kultúrne a sociálne
aktivity pre účastníkov.

Učiaci sa (žiaci)
Vysielajúca organizácia vystaví s každým účastníkom dohodu o vzdelávaní, ktorú
účastníci a ich zákonní zástupcovia potvrdia podpisom pred odchodom na zahraničnú
cestu. Vybraní účastníci projektu sa povinne zúčastnia prípravného stretnutia pred
zahraničnou cestou, kde im budú poskytnuté všetky informácie o pobyte, transfere,
ubytovaní a odbornej stáži. Účastníci budú oboznámení s ich povinnosťami po
príchode a aktivitami na rozširovanie dopadu projektu. Účastníci počas stáže
podliehajú školskému poriadku. V rámci vnútornej smernice pri zahraničnej ceste škola
určila 1 pedagóga na 8 žiakov v skupine pre zabezpečenie vyššej miery kontroly a
bezpečnosti počas pobytu v zahraničí.

Prijímajúca organizácia pripraví organizáciu mobility pre účastníkov, vrátane
ubytovania a organizácie odbornej stáže. Prijímajúca organizácia vystaví po ukončení
stáže certifikát každému účastníkovi o účasti na mobilite, ako aj vystaví podklady na
uznanie ECVET.

Medzi vysielajúcou a prijímajúcou organizáciou bude podpísané Memorandum o
porozumení. Medzi účastníkmi mobility a zúčastnenými organizáciami budú podpísané
dohody o vzdelávaní.

Organizácia projektu po skončení pracovnej stáže:
-

Vyplnenie výstupného dotazníka účastníkov.
Komplementácia záverečných prác pre účely vypracovania záverečnej správy
projektu.
Prenesenie hodnotenia aktivít počas mobility do jednotlivých predmetov podľa
ECVET (v prílohe).
Príprava výstupových aktivít pre rozširovanie dopadu projektu - výstava
elektronických portfólii, príprava workshopov SeaFood.

Aktivity projektu
Učiaci sa (žiaci) / 4 turnusy - 2 turnusy SeaFood gastronómia, 2 turnusy Media
Technician

SeaFood gastronómia, dĺžka stáže 4 týždne, Youghal Ireland
1. týždeň: Príchod do Youghal, privítanie zástupcami organizácie, rozdelenie účastníkov
do ubytovacích zariadení hotela. Uvítacie stretnutie. Kultúrne a sociálne aktivity pre
adaptovanie na prostredie. Rozdelenie účastníkov na pracovné pozície. Poučenie o
pracovnom poriadku na mieste práce. Zaradenie do pracovných aktivít. Denná
pracovná stáž podľa zaradenia. Monitoring prác pre hodnotenie ECVET.
2. - 3. týždeň: Zaradenie do pracovných aktivít. Denná pracovná stáž podľa zaradenia.
Monitoring prác pre hodnotenie ECVET. Kultúrne a socializačné aktivity pre účastníkov
stáže.
4. týždeň: Zaradenie do pracovných aktivít. Denná pracovná stáž podľa zaradenia.
Monitoring prác pre hodnotenie ECVET. Ukončenie pracovnej stáže. Odovzdanie
certifikátov mobility. Odchod domov.
Na pracoviskách bude každému žiakovi pridelený mentor, ktorý inštruuje žiaka,
vysvetľuje, pomáha a koriguje jeho činnosť a zároveň ho hodnotí. Zámerom je, aby
úloha mentora postupne prešla z pozície učiteľa do úlohy pozorovateľa a žiak
nadobudol čo najväčšiu mieru samostatnosti a zodpovednosti za výsledok.

Media Technician, dĺžka stáže 4 týždne, Plymouth UK
1. týždeň: Príchod do Plymouth, privítanie TellUs, rozdelenie účastníkov do
hosťovských rodín. Uvítacie stretnutie. Kultúrne a sociálne aktivity pre adaptovanie na
prostredie. Rozdelenie do pracovných skupín. Pracovná stáž na zadaní projektových
úloh Media Technician. Monitoring prác pre hodnotenie ECVET.
2. - 3. týždeň: Pracovná stáž na zadaní projektových úloh Media Technician. Monitoring
prác pre hodnotenie ECVET.
4. týždeň: Pracovná stáž na zadaní projektových úloh Media Technician. Monitoring
prác pre hodnotenie ECVET. Ukončenie pracovnej stáže. Odovzdanie certifikátov
mobility. Odchod domov.
Počas odbornej stáže bude žiakom pridelený odborný konzultant, ktorý inštruuje
žiakov, vysvetľuje, pomáha a koriguje ich činnosť a zároveň ho hodnotí. Zámerom je,

aby konzultant bol pozorovateľom a žiak nadobudol čo najväčšiu mieru samostatnosti
a zodpovednosti za výsledok.
Pracovné aktivity účastníka stáže:
Vizualizácia informácie, digitalizácia obrazu, statický a pohyblivý obraz, vypracovanie
mediálneho výstupu, tvorba osobného grafického portfólia.

Zamestnanci (učitelia) - odborná stáž, dĺžka 1 týždeň, Youghal Ireland
Individuálna stáž na rôznych pozíciach hotelového zariadenia. Učitelia môžu využiť
možnosť reálne pracovať v hotelovej kuchyni, pracovať v servise alebo na
marketingovom oddelení, alebo recepcii ako zaradení pracovníci do procesu alebo
pozorovať prácu profesionálov v rámci Job Shadowing.
1. - týždeň: Príchod na pracovisko, zaradenie na pracovnú pozíciu, určenie pracovných
činností. Práca podľa dohody v súlade s projektom. Ukončenie pracovnej stáže. Odchod
domov.
Pracovné aktivity účastníka (podľa pracovnej pozície)
Účastník sám volí najvhodnejší spôsob ako odborne participovať na pracovnej pozícií
v súlade s jeho odborným predmetom.

