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Project code:
HU-SK/1101/1.6.1/0089
Dobré vzdelávanie pre prax bez hraníc /A jó képzés a határ nélküli gyakorlatban
Project name:
Podpora dobrého vzdelávania - základný predpoklad konkurencie-schopnosti na pracovnom
trhu bez hraníc / A jó képzés támogatása a konkurencia-képesség alapfeltétele a határ
nélküli munkapiacon

Vážený pán riaditeľ.
Horeuvedení projektoví partneri po úspešnej implementácii predchádzajúcich projektov
(ostatný pod názvom: "Kvalitná komunikácia - základ cezhraničnej podnikateľskej
spolupráce" v hodnote 144 020,08 EUR) sa na Vašu školu obracajú s ponukou účasti
v projekte Maďarsko-Slovenskej cezhraničnej spolupráce „Dobré vzdelávanie pre prax bez
hraníc“.
Podmienkou Vášho zaradenia do širšieho výberu a prípadnej účasti v projekte je
zavádzanie a uplatňovanie progresívnych a inovatívnych vzdelávacích postupov, metodík a
stratégií a trvalé prispôsobovanie obsahu učiva potrebám, ktoré na Vašich absolventov kladie
ďalšie vzdelávanie a predovšetkým prax.
Komisia zostavená zo zástupcov projektových partnerov (LP/CBP), resp. prizvaných
odborníkov si vyhradzuje právo výberu školy, ktorá bude najlepšie vyhovovať cieľom
projektu:
Celkový cieľ: Vytvorenie pridanej hodnoty v zlepšovaní sociálno-ekonomického
prostredia prihraničného regiónu a posilnenie konkurencieschopnosti ľudských zdrojov vo
väzbe na vzdelávanie.
Špecifické ciele:
1) Zvýšená spolupráca vzdelávacích inštitúcií na úrovni stredných odborných škôl
technického zamerania v nadväznosti na požiadavky praxe
2) Spoločná realizácia progresívnych foriem edukačných systémov v odbornom
technickom vzdelávaní smerujúca ku konkurencieschopnosti absolventov na trhu práce
Aktivity, na ktorých by sa v prípade úspešného výberu Vaša škola zúčastnila, sú
podporené finančnými prostriedkami v celkovej výške 60 608,00 EUR:
–

Výmena skúseností medzi strednými školami a realizácia spoločných programov

–

Seriál odborných seminárov s účasťou slovenských a maďarských študentov (technické
a prírodné vedy)
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–

Realizácia spoločných programov/ work-shop

–

Tréning komunikačných a marketingových zručností študentov škôl zúčastnených na
projekte, na výstave formou prezentácie vlastného diela; nácvik podnikateľských
zručností

–

Balíček "Učme sa moderne a zaujímavo" predstavuje súhrn zaujímavých vzdelávacích
postupov, modelov a metód realizovaný publikáciami v printovej a digitálnej podobe.

Uvedené aktivity sa uskutočnia striedavo na Slovensku a v Maďarsku. Ich bližšiu
špecifikáciu, vrátane časového harmonogramu dostanú k dispozícii školy, ktoré budú pre
účasť v projekte vybrané.
V prípade Vášho záujmu prosíme o vyplnenie dotazníka v prílohe a stručný popis
vzdelávacích postupov, ktoré považujete za vhodné prezentovať na medzinárodnej úrovni a
ktoré zodpovedajú vzdelávaniu pre potreby a požiadavky praxe reprezentovanej najmä
mikro, malými a strednými podnikateľskými subjektmi v prihraničných regiónoch (oprávnené
územie výzvy, v rámci ktorej bol projekt podaný) Košického a Banskobystrického
samosprávneho kraja a Župy Borsod-Abaúj-Zemplén.
V Miskolci, 23. 10. 2014
V Spišskej Novej Vsi, 31. 10. 2014
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