Odborné stáže - vzdelávacia mobilita učiacich sa v rámci projektu
„Medzinárodnou mobilitou za vzdelávaním prácou“

I. TURNUS – odborná stáž v VOŠ a SŠSE, Novovysočanská 280/48, Praha
Termín: 9. – 21. október 2017
Dvojtýždňová odborná stáž v partnerskej škole Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé
elektrotechniky, Novovysočanská 280/48, Praha, Česká republika (www.sssep9.cz) je určená pre 10
vybraných žiakov 3. ročníka študijného odboru 2675 M elektrotechnika oblasti prípravy televízna,
multimediálna a komunikačná technika. Vďaka schválenému grantu z EÚ pokrýva všetky cestovné,
pobytové a organizačné náklady účastníkov. Uskutoční sa 09. 10. – 21. 10. 2017 pod vedením
odborného pedagogického dozoru. Praktické zručnosti žiakov budú zamerané na nadobudnutie
nových odborných kompetencií v oblasti práce s multimédiami v stereoskopickom 3D laboratóriu
v VOŠ a SŠSE Praha.
Vzdelávacia jednotka: Návrh a tvorba multimediálnej interaktívnej aplikácie
Vzdelávacie výstupy:
získať praktické zručnosti v práci s rôznymi softvérovými nástrojmi pre tvorbu
multimediálnych diel v 2D a následne v 3D zobrazení
navrhnúť a vytvoriť multimediálnu interaktívnu aplikáciu a následne ju umiestniť na vybrané
médiá (CD, DVD) alebo internet
vyhodnotiť realizované riešenie (vlastné prínosy, novosti projektu, ekonomické zhodnotenie)
navrhnúť bližšie špecifikované vylepšenie vybraného softvérového riešenia implementáciou
do existujúceho projektu
Účastníci po absolvovaní stáže získajú medzinárodný certifikát Europass Mobilita a Certifikát
o odbornej stáži. Výsledky odbornej stáže budú účastníkom uznané v predmete spracovanie
multimédií s váhou 10 bodov.
Účastníci budú vyberaní na základe určitých kritérií, odporučení triednym učiteľom a učiteľmi
odborných predmetov a schválení pedagogickou radou.
Kritériá výberu účastníkov:
prospechový priemer na konci školského roka 2016/2017
prospech z odborných predmetov na konci školského roka 2016/2017
správanie žiaka
účasť v školských súťažiach
účasť v regionálnych a národných súťažiach
umiestnenie vo vyšších kolách súťaží
absolvovanie odborných kurzov a školení
prezentovanie školy na rôznych aktivitách
motivácia žiaka
uprednostnenie žiaka s VPU pri rovnosti hodnotenia podľa kritérií
Podmienkou k účasti je vyplnenie a zaslanie vyplnenej prihlášky e-mailom do 18. septembra 2017
na adresy: andrea.kuncova@spsehalova.sk
lubica.valentovicova@spsehalova.sk

