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Trenčín, 10. jún 2015  

SOŠ strojnícka v Považskej Bystrici realizátorom projektu „Moderné vzdelávanie - 

úspešní absolventi“  

 

Na pôde Strednej odbornej školy strojníckej v Považskej Bystrici, ktorej zriaďovateľom je 

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), sa uplynulý piatok uskutočnila záverečná 

konferencia zameraná na zhrnutie výsledkov a výstupov projektu „Moderné 

vzdelávanie – úspešní absolventi“. Jeho výsledkom je viac ako 700 nových 

pracovných listov či 10 učební vybavených didaktickou technikou. Vyhodnotenia 

realizácie projektu sa zúčastnila vedúca odboru školstva a kultúry TSK, Daniela 

Hilčíková, vedúci odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry Mestského úradu 

v Považskej Bystrici, Jozef Bielik, a rodičia študentov školy.  

 

Cieľom projektu bolo inovovať učebné materiály a technické zariadenie pre výučbu 

vybraných predmetov so zreteľom na požiadavky praxe. V projektu bolo vytvorených 709 

pracovných listov a 135 prezentácií  pre vybrané predmety. Ich súčasťou sú aj 

interaktívne cvičenia a názorné videosekvencie. Interní pedagogickí zamestnanci  

v spolupráci s externými odbornými zamestnancami vytvorili materiály, ktoré sa 

používajú dennodenne vo vyučovacom procese aj vďaka tomu, že škola vybavila 10 

klasických učební didaktickou technikou. Dnes môže poskytnúť žiakom informácie 

a učebnú látku v praktickom ponímaní a kvalitnejšie ich pripraviť na trh práce.  

 

Prioritou projektu bolo tiež zvyšovanie odbornosti a kvalifikácie pedagógov. V rámci 

tejto aktivity sa realizovalo päť školení, počas ktorých bolo vyškolených 36 pedagógov. 

Štyri školenia boli zamerané na tvorbu technickej dokumentácie a programovanie 

a obsluhu CNC strojov, ďalšie na tvorbu prezentácií, prezentačné a komunikačné 

zručnosti. Realizáciou školení škola zabezpečila zvýšenie odbornosti učiteľov a majstrov 

s cieľom kvalitnejšej prípravy žiakov do praxe. Realizácia projektu začala 1. januárom 

2013 a ukončená bude 30. júna 2015. 
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