
 
 
 
 
 
 

Odborná príprava pedagogických zamestnancov - mobilita v rámci projektu 

„Erasmus+ - šanca odborného rozvoja pre najlepších“ 
 

 
VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 48, Praha 

21. 10. 2018 - 27. 10. 2018 
 

V rámci realizácie schváleného medzinárodného projektu Erasmus+ 2018 „Erasmus+ - 
šanca odborného rozvoja pre najlepších“ sa uskutočnila päťdňová mobilita (22. 10. - 26. 
10. 2018) odbornej prípravy pedagogického zamestnanca Mgr. Jozefa Lukianova v 
prijímajúcej organizácií Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola 
elektrotechniky, multimédií a informatiky, Novovysočanská 280/48, Praha, Česká 
republika (www.sssep9.cz). 
Cieľom odbornej prípravy bolo: 

 
Absolvovať hospitácie (job shadowing) a odborné konzultácie s učiteľmi odborných 
predmetov v partnerskej škole a rozšíriť a obohatiť si kompetencie v oblasti výučby 
odborných predmetov v sledovaných aspektoch: 

- inovatívne metódy výučby odborných predmetov 
- využívanie materiálno-technických prostriedkov, učebných pomôcok a didaktickej 

techniky vo výučbe 
- námety na budovanie odbornej učebne na výučbu multimédií 

 
Počas odbornej prípravy sa uskutočnili nasledovné aktivity: 

 
• Oboznámenie sa s obsahom školského vzdelávacieho programu študijného odboru  
       Multimediálna tvorba v VOŠIS a SŠEMI v Prahe. 
• Oboznámenie sa so Školským poriadkom. 
• Výmena skúseností v oblasti riadenia vyučovacieho procesu s členmi vedenia  
• partnerskej školy. 
• Sledovanie vyučovacieho procesu v odborných predmetoch Multimediálna prax 

3D, Osvetľovacia technika, Design a reklama, Grafika a vizualizácia 3D, Prax 
ateliérová fotografia. 

• Pozorovanie priebehu praktických cvičení zameraných na prácu s 
multimediálnou, osvetľovacou, fotografickou a 3D technikou. 

• Získavanie námetov na budovanie odbornej učebne na výučbu multimédií a rozvoj 
medzinárodných medziškolských vzťahov aj mimo projektového obdobia. 

• Účasť na záverečných prezentáciách 10 žiakov (účastníkov odbornej stáže) SPŠE 
Hálova - absolvovaná vzdelávacia jednotka Návrh a tvorba 
multimediálnej interaktívnej aplikácie. 
 

 

 
 

 
 

http://www.sssep9.cz/


Pedagogický zamestnanec získal nové skúsenosti, priniesol si rad nových postrehov a 
inšpirácií, s ktorým sa podelí s ostatnými pedagogickými zamestnancami na zasadnutiach 
predmetových komisií, pracovnej porade, workshopoch a implementuje ich do 
vyučovacieho procesu. 
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