Učitelia Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene
absolvovali odborné vzdelávanie v Španielsku
Stredná odborná škola technická vo Zvolene má jasný cieľ: „Buďme najlepší v európskom
odbornom vzdelávaní“. To je aj názov medzinárodného projektu, na ktorý škola získala grant
z programu Erasmus+.
Kľúčovou úlohou modernej školy je pripraviť mladých ľudí tak, aby boli schopní čo najlepšie využiť
ponúkané príležitosti, čeliť výzvam dynamicky sa rozvíjajúceho globalizovaného sveta a zvýšiť tak
svoje šance a uplatniteľnosť na trhu práce.
Manažment Strednej odbornej školy vo Zvolene i jej pedagogickí zamestnanci si uvedomujú
potrebu inovovať a modernizovať vyučovací proces v súlade s aktuálnymi trendmi v oblasti
odborného vzdelávania na medzinárodnej úrovni. Veď poskytnúť kvalitnú prípravu môže len
kvalitný a vzdelaný učiteľ. Jednou z možností, ako zlepšiť profesijné kompetencie pedagogických
pracovníkov školy je Job Shadowing - získavanie pracovných skúseností pozorovaním práce
kolegov pedagógov v inej krajine.
Preto v dňoch 1. 3. 2020 až 7. 3. 2020 päť pedagogických zamestnancov Strednej odbornej školy
technickej vo Zvolene absolvovalo Job Shadowing v rámci programu Erasmus+ na verejnej
odbornej škole I.E.S. Al-Baytar, Benalmádena (oblasť Málaga) v Španielsku. Škola zabezpečuje
povinné stredoškolské vzdelávanie, základné odborné vzdelávanie a špecifické odborné
vzdelávanie strednej a vyššej úrovne v oblasti elektrotechniky, elektroniky, IT, chladiacej
a klimatizačnej techniky a automatických systémov. Škola podporuje dvojjazyčný plán výučby.
Odborná stáž pedagogických pracovníkov bola zameraná na odborné vzdelávanie a prípravu
v elektrotechnike, strojárstve, autoopravárenstve a na oblasť školského manažmentu. Job
Shadowing na hostiteľskej španielskej škole umožnil učiteľom porovnať španielsky a slovenský
vzdelávací systém v oblasti odborného vzdelávania a získať informácie o rôznych vzdelávacích
programoch, využívaných formách a metódach vzdelávania, hodnotení, spôsobe ukončovania
štúdia a uplatniteľnosti na trhu práce.
Obe strany komunikovali v anglickom jazyku a tým si učitelia zlepšili svoje jazykové zručnosti.
Pracovné povinnosti nášho pedagogického tímu dopĺňali aj voľnočasové aktivity, počas ktorých
mali učitelia možnosť lepšie spoznať mesto Málaga, oboznámiť sa so španielskou kultúrou,
históriou a gastronómiou.
Odborná stáž zamestnancov v Španielsku splnila svoj cieľ - umožnila zdieľať príklady dobrej praxe
a osvedčených postupov v odbornom vzdelávaní a príprave. Učitelia si zlepšili svoje odborné,
jazykové a sociálne kompetencie, ktoré budú uplatňovať vo všetkých oblastiach odborného
vzdelávania a prispejú tak k pozitívnym zmenám na našej škole.

