
Projekty SPŠ Dubnica nad Váhom

v rámci programu Erasmus +



SPŠ Dubnica nad 
Váhom

• 72 -ročná história školy 

• 600 žiakov

•  V roku 2019 škola podala 2 
projekty Erasmus+



Študijné odbory

Elektrotechnika 2675 M

Mechatronika 2387 M

Strojárstvo 2381 M

Technické a informatické služby 3917 M



Motivácia zapojenia sa do projektov

• Rozšíriť možnosti vzdelávania, ktoré môže 
SPŠ študentom poskytnúť vďaka spolupráci 

s inými organizáciami

• Lepšia uplatniteľnosť absolventov

školy na trhu práce

• Príležitosť pre učiteľov aj žiakov zvýšiť si 
odborné aj jazykové  kompetencie

• Nové metódy a formy výučby, učebné 
pomôcky, softvér, aktivity 



• Zatraktívnenie, zviditeľnenie školy  a zvýšenie záujmu o štúdium na SPŠ

• Posun  školy v orientácii vzdelávania na schopnosť uplatnenia sa v 

prostredí EÚ

• Zapojenie učiteľov do profesionálneho rastu na medzinárodnej úrovni

• Vyššia odbornosť vyučujúcich a otvorenie sa možností pre absolventov

• Zlepšiť praktické odborné zručnosti študentov a ich vzdelávacích 

výsledkov

• Motivácia študentov dosahovať dobré výsledky

Motivácia zapojenia sa do projektov



Naše prebiehajúce projekty Erasmus+

KA101

• Mobilita pedagogických 
zamestnancov

KA102

• Mobilita učiacich sa 
a zamestnancov OVP



KA101
„Naberme vedomosti z EU a prenesme ich do školy“

• Cieľom projektu je zlepšiť kompetencie pedagógov vzdelávaním sa v 
zahraničí za účelom spoznania európskych trendov vo výchovno-
vzdelávacom procese.

Trvanie: 1.6.2019 do 30.11.2021

Cieľové skupiny : 3 pedagógovia SPŠ Dubnica nad Váhom



KA102
„Medzinárodná spolupráca napomáha zvyšovať odbornú 
prax študentov“

• Cieľom projektu je uskutočniť dvojtýždňovú odbornú stáž skupiny žiakov 
Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom do úspešnej firmy v 
Českej republike. 

• 10 študentov z odboru mechatronika absolvuje odbornú prax vo 
firme ARMATURY Group a. s. Dolní Benešov.

Trvanie:  1.12.2019 do 30.11.2021

Cieľové skupiny : 10 žiakov a 1 učiteľ odborných predmetov



Realizované aktivity 
projektu KA101

1. UK  Londýn 2019
Interaktívne informačné, webové a 

digitálne nástroje založené na 
informačných a komunikačných 
technológiách pre efektívne zmiešané, 
preklopené a kooperatívne vzdelávanie

2. Portugalsko  Alcanede 2019
Základy kódovania a robotiky 



Pripravované aktivity projektu KA101

3. Taliansko 2020      pre Covid presunutá aktivita na rok 2021

PYTHON: Kódovanie a výpočty podľa príkladov



Londýn 2019



Portugalsko 2019



Odborná stáž 
pre študentov

KA102



ARMATURY 
Group a. s.



Vybraní študenti budú  pracovať 6 hodín denne od 8 do 14 hod 10 dní v máji 
2021 vo firme, ktorá náplňou práce odpovedá  študijnému odboru a zameraniu

Ubytovanie v Ostrave na hoteli s polpenziou, plne hradí Erasmus+

Absolvujú exkurzie do odborných prevádzok firmy

Vo voľnočasových aktivitách študenti spoznajú kultúru a zaujímavé miesta v 
prijímajúcej krajine

Sprevádzajúci učiteľ vykoná pedagogický dozor, monitoring účastníkov stáže, 
komunikáciu s koordinátormi projektu



Hodnotenie a 
uznávanie 
vzdelávacích 
výsledkov 
– po  mobilite

zhodnotiť projekt zo strany všetkých 
zúčastnených 

potvrdiť nadobudnuté vedomosti, 
zručnosti a kompetencie učiaceho sa 
v zahraničnej firme 

uznať kompetencie učiaceho sa 
dosiahnuté na zahraničnej praxi

zabezpečiť vydanie dokumentov 
(Europas a Certifikát o absolvovaní 
odbornej stáže v zahraničí) 



Monitorovanie 
priebehu praxe 
– počas mobility

Odborný dozor z hosťujúcej 
firmy

Vedenie školy

Sprevádzajúci učiteľ

Pracovný denník účastníka



Uznanie praxe 
ako povinnej 
časti výučby 

Započítavanie do 
výslednej známky 
z predmetu prax



Kde nájdete bližšie informácie 

o prebiehajúcich projektoch.

Webová stránka školy

Regionálne noviny

Panel vo vstupe školy

http://www.spsdub.sk/projekty/erasmus.html?page_id=2511

