- transformácia odborného
vzdelávania a prípravy,
- prepojenie odborného
vzdelávania s potrebami
praxe a so
zamestnávateľmi za účasti
zástupcov profesijných a
stavovských organizácií,
- overenie duálneho
systému odborného
vzdelávania,

- podpora kariérneho
poradenstva na školách za
účelom orientácie žiaka na
potreby praxe.

837 63 Bratislava 37

- zvýšenie podielu žiakov
prechádzajúcich odborným
vzdelávaním,

KONTAKT: Ing. Ivan Kubík, CSc., koordinátor COV,
0905 964 176, ivan.kubik@rsov.sk
a Marta Jozefíková, koordinátor COV, 0905 563 705,
marta.jozefikova@gmail.com pri SOŠ strojnícka,
Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto

- obsahová prestavba
odborného vzdelávania na
stredných školách
s využitím inovovaných
foriem a metód výučby,

Bellova 54/A

- skvalitnenie odborného
vzdelávania vo vybraných
sektoroch hospodárstva,

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Základné ciele projektu:

SEM
NALEPTE
ZNÁMKU

„...aby každý
absolvent mal
uplatnenie!“

Rozvoj
stredného
odborného
vzdelávania
Štátny inštitút odborného vzdelávania

Vypracováva marketingový plán (nábor žiakov,
aktivity na základných školách, záujmové krúžky,
prezentácie profesií organizované na základných
školách a pod.).

Obdobie realizácie projektu:
3/2013 - 10/2015
Miesto realizácie projektu:
Trnavský kraj, Trenčiansky
kraj, Nitriansky kraj, Žilinský
kraj, Banskobystrický kraj,
Prešovský kraj, Košický kraj

Aktualizuje a kontroluje databázy
zamestnávateľov v regióne.
Aktualizuje a kontroluje databázy škôl podobného
zamerania.
Aktualizuje a kontroluje databázy záverečných
skúšok.
Aktualizuje a kontroluje databázy žiakov v COV.
Aktualizuje a kontroluje databázy základných
škôl.
Spolupracuje so zamestnávateľmi.

Cieľová skupina: Žiaci vybraných skupín
odborov vzdelávania

Projektové aktivity zabezpečované
koordinátorom COV:

Názov skupiny odborov:

Príprava zástupcov stavovských alebo profesijných
organizácií pre záverečné skúšky a maturitné skúšky.

22 Hutníctvo
23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I
24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II
26 Elektrotechnika
27 Technická chémia silikátov
28 Technická a aplikovaná chémia
29 Potravinárstvo
33 Spracúvanie dreva
36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
42 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I
45 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II

Zamerania projektu:
1. Plán
potrieb
trhu práce
5. Meranie
kvality na
vstupe a
výstupe SOŠ

4. Rozvoj
SOŠ –
Centrá
odborného
vzdelávania
(COV)

2. Výkony
škôl

Pripravuje rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie.

Nasadzuje novinky z praxe do vzdelávacieho programu
(obsah vzdelávania, systematický rozvoj učiteľov
a majstrov odbornej výchovy). Spolupracuje so
základnými školami. Propaguje odborné vzdelávanie a
prípravu, uplatnenia absolventov na trhu práce.
Propaguje praktickú výchovu na školách.

Spolupracuje s vybranými základnými školami.
Pozná všetkých zamestnávateľov v regióne v
danom sektore.
Zabezpečuje aktualizáciu školských vzdelávacích
programov podľa potrieb zamestnávateľov.
Spolupracuje s príslušnou stavovskou alebo
profesijnou organizáciou na vytvorení normatívu
vybavenia.

Pripravuje záujmové krúžky v spolupráci so strednými
odbornými školami.

Zabezpečuje praktické vyučovanie pri trojročných
odboroch: 1. a 2. ročník PV v škole, 3. ročník u
zamestnávateľa.

Pripravuje exkurzie vo výrobných závodoch. Pripravuje
dni otvorených dverí v COV. Pripravuje prezentácie
profesií organizované na základných školách.

Zabezpečuje praktické vyučovanie pri
štvorročných odboroch: 1. a 2. ročník PV v škole,
3. a 4. ročník u zamestnávateľa.

Koordinuje spoluprácu s centrami voľného času.

Spolupracuje pri zabezpečení stáže pedagógov.

Koordinuje spoluprácu s výchovnými poradcami.

Spolupracuje pri zabezpečení umiestnenia žiakov
po ukončení štúdia.

Koordinuje spoluprácu so strednými odbornými
školami.
3. Kariérne
poradenstv
o – ZŠ, SŠ

Spolupracuje s ostatnými školami v regióne
a v SR.

Realizuje nábory žiakov na ZŠ.

Spolupracuje na vytvorení obsahu záverečnej
skúšky a maturitnej skúšky.
Zabezpečuje prípravu inštruktorov.

