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Projekt EDOV III je určený pre študentov SSUŠ v Žiline, ktorí sa nachádzajú v
počiatočnej fáze odbornej prípravy a študujú umelecky zamerané študijné odbory. Jeho
hlavným cieľom je posilniť, rozšíriť a skvalitniť spoluprácu a inováciu systémov OVP
zainteresovaných partnerov, pomôcť študentom integrovať sa do európskeho trhu práce,
podporiť európsku dimenziu vo vzdelávaní, podporiť rozširovanie vedomosti z jazykov
európskej únie, porozumieť jednotlivým kultúram ako aj podporiť medzinárodnú spoluprácu
medzi školami, inštitúciami a podnikmi.
Nástup a vývoj informačno – komunikačných technológií , nástup moderných trendov v
oblasti kultúry a umenia, nárast sociálno-patologických javov u mladých ľudí a nové trendy
trávenia voľného času spôsobil, že študenti v súčasnom štádiu vzdelávania nie sú dostatočne
motivovaní na štúdium cudzích jazykov, spoznávanie nových kultúr a iných dimenzií, ktoré
môžu uplatniť vo svojom odbore. Pomocou tohto projektu chceme hlavne motivovať
študentov na dosahovanie čo najlepších študijných výsledkov, nakoľko cestu do projektu
budú mať otvorenú iba najlepší študenti. O kritériách výberu budú všetci študenti školy
vopred informovaní. Projekt sa uskutoční ako súčasť učebného plánu počas jedného
školského roku 2012/2013 a bude pozostávať z dvoch častí: 1. Interná časť v škole, kde bude
prebiehať jazyková, odborná a pedagogicko-psychologická príprava od 1. 9.2012 krúžkovou
formou . V rámci školského vzdelavácieho programu študenti tiež absolvujú súvislu 2
týždňovú prax vo vybranej firm v Žiline a blízkom okolí.
2. Externá časť sa uskutoční vo forme 4-týždňovej stáže v Malage (ES), pravdepodobne
od 18.08.2013 do 22.09.2013 , kde budú mať študenti zabezpečenú integráciu do ich nového
sociálneho a profesionálneho prostredia.
V Malage sme prostredníctvom Ekip Europa vytipovali 4 firmy (http://edovleonardo.euweb.cz/web/firmy/fotogaleria_firmy.htm), s ktorými už máme dobré skúsenosti z
predchadzjúcej mobility. V týchto firmách budú študenti pracovať na projektových úlohách
pre dosiahnutie stanovených cieľov projektu. Podľa profesionalného zamerania budú
rozdelení do týchto firiem. Pedagogický dozor v spolupráci s tútorom ( Ing. Vančová ,
EkipEuropa) budú pravidelne pozorovať a vyhodnocovať napredovanie odbornej prípravy na
základe vopred stanoveného programu, pripraveného v spolupráci s mentorom v jednotlivých
firmách. Pridelení mentori budú v spolupráci s pedagogickým dozorom kontrolovať, či sú
stanovené vzdelávacie ciele uspokojivo splnené, prípadne budú robiť nevyhnutné korekcie.
Medzi nimi a tútorom bude vytvorený stály komunikačný kanál, ktorý bude slúžiť na
okamžité riešenie vzniknutých problémov. Každý účastník dostane potvrdený diplom o
absolvovaní jazykového kurzu ,certifikát o absolvovaní praxe v podniku s individuálnym
hodnotením . Charakteristika a priebeh odbornej prípravy bude zapísaná do dokumentu
„Europass“.
Po skončení stáže si pripravia účastníci prezentácie , s ktorými budú informovať ostatných
spolužiakov na seminároch o priebehu stáže a dosiahnutých výsledkoch. Aktualizovaná bude
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web stránka zo získaných materiálov a fotografií , z ktorých vyrobíme tiež CD nosič, webové
fotogalérie a informačné letáky. Tieto budeme distribuovať do škôl a ostatných inštitúcií, čím
budeme robiť reklamu nielen projektu ale aj škole.

