Projekt „Zručnosti pre chemický priemysel“, CHEMTRY
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava

Ničoho v živote sa netreba báť, treba len všetkému porozumieť.

M. Curie‐Sklodowska

Od CREDCHEMU (2008)
k CHEMTRY (2017)
Tvorba – Overovanie ‐ Revidovanie vzdelávacích jednotiek
2011 Získanie chemických odborných zručností v Európe
2011 Skúšobné zavedenie projektu podporovaného GD
pre vzdelanie a kultúru až k ECVET CREDCHEMU pre rozvoj
vzdelávacích zariadení týkajúcich sa chémie do praxe
2013 Príprava chemikov pre európsky trh práce

2008 Tvorba a
overenie systému
prenosu kreditov na
skvalitnenie mobility
v chemickom
priemysle
(CREDCHEM)

2014 Európska chemická prax

2016 Nové zručnosti pre Európsky trh práce

2017 Zručnosti pre chemický priemysel (CHEMTRY)

Ciele projektu

Využitie
metodológie
ECVET v odbornom
vzdelávaní a
príprave v
chemickom
sektore.

Revidovanie
jednotiek z
predchádzajúcich
projektov a tvorba
a overovanie
nových
vzdelávacích
jednotiek.

Umožniť
účastníkom získať
odborné a
jazykové
kompetencie
realizáciou
vzdelávacích
jednotiek v oblasti
analytickej a
fyzikálnej chémie.

Zvýšenie kvality
odborného
vzdelávania.

Partneri projektu
• IIS Pietro Scalcerle Padova
• Sächsische Bildungsgesellschaft für
Umweltschutz und Chemieberufe
Dresden mbH
• Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště Cesta brigádníků
Kralupy nad Vltavou
• Střední průmyslová škola Pardubice
• Vyšší odborná škola zdravotnická a
Střední zdravotnická škola Praha

• Integrovaná střední škola ‐ Centrum
odborné přípravy a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Valašské
Meziříčí
• Zespół Szkół Chemicznych Bydgoszcz
• Profesionalna gimnaziya po khimichni i
mikrobiologichni tekhnologii Pencho
Raikov, PGHMBT Sofia
• Than Károly Ökoiskola, Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola, Budapest

Partneri v
projekte
CHEMTRY

Partneri v
predchádzajúcich
projektoch

Očakávané výsledky projektu
Interná úroveň
• 23 mobilít žiakov, 3 mobility s nulovým grantom v 5 organizáciách, 2 mobility pedagogických zamestnancov v 1 organizácii
• Revidované a nové vzdelávacie jednotky
• Rozvoj kompetencií žiakov
• Rozvoj kompetencií pedagogických zamestnancov
• Uznanie vzdelávacích výstupov účastníkov
• Rozvoj manažérskych zručností
• Integrovanie nových laboratórnych prác do výuky
• Využitie menej tradičných vyučovacích metód (obrátené vyučovanie, rovesnícke učenie, kooperatívne učenie)
• Využitie elearningu
• Zvýšenie pozitívneho imidžu školy

Regionálna úroveň
• Zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o štúdium chemických odborov
• Zvýšenie zamestnateľnosti absolventov – účastníkov mobiliít

Medzinárodná úroveň
• Zdieľanie skúseností medzi partnermi
• Upevnenie partnerstva
• Rozširovanie siete partnerov

Vzdelávacie jednotky
Vzdelávacie jednotky
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Oddeľovanie a miešanie látok
Materiálové konštanty – stanovenie vlastností látok
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Spektroskopická analýza látok
Odmerná analýza látok
Gravimetrická analýza látok
Delenie a analýza látok chromatograficky
Príprava anorganických a organických látok
Metódy syntézy látok
Izolácia a identifikácia buniek a mikroorganizmov
Izolácia a dôkaz látok v biologickom materiáli
Forenzná analýza
Elektrochemické metódy analýzy látok

Realizované v
zahraničnej
organizácii

Realizované
partnermi na
SOŠCH
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Dôležité: Využiť pri tvorbe vzdelávacích jednotiek silné stránky a predchádzajúce
skúsenosti partnerov.

Vzdelávacie výstupy,
ktoré má učiaci sa dosiahnuť
odoberať vzorky, pripravovať
ich na analýzu,

vykonávať rozbory surovín,
polotovarov a výrobkov s
použitím metód laboratórnej
kontroly,

používať technologické
zariadenia a laboratórnu
techniku,

manipulovať s príslušnými
materiálmi, chemikáliami,
pomôckami, nástrojmi a
strojmi,

vykonávať prácu s
cudzojazyčným odborným
textom,

organizovať prácu na
pracovisku,

efektívne hospodáriť so
surovinami, materiálmi
a energiami

dodržiavať zásady
bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci, hygieny práce,
ekologické aspekty
jednotlivých výrob podľa
zamerania

Najvýznamnejšie momenty projektu –
Prehlbovanie spolupráce
Zdieľanie skúseností v odbornom vzdelávaní
• Odborné skúsenosti
• Organizácia maturitných skúšok
• Odborné súťaže
• Propagačné aktivity
• Nákup vybavenia a pomôcok
• Spolupráca so zamestnávateľmi

Zdieľanie pedagogických dokumentov
• Učebné plány a učebné osnovy, tematické plány

Zdieľanie skúseností v projektovom manažmente
• Efektívny manažment projektu
• Spolupráca vedenia školy a projektového manažéra
• Kritériá výberu účastníkov projektu
• Finančný manažment projektu
• Užitočné softvérové aplikácie pre projektový manažment (Trello, Zoom ...)

Výzvy
Nastavenie kritérií
výberu účastníkov

Uplatniť efektívny
spôsob interného
zdieľania informácií o
projekte

Určiť kritériá
hodnotenia účastníkov

Uznanie výsledkov
(integrovanie do
hodnotenia žiaka)

Využitie elearningu v
projektoch Erasmus+

Zapojiť účastníkov do
všetkých relevantných
fáz rozhodovania v
rámci projektu

Finančný manažment
projektu

Pokračovanie projektu
Revidovanie a inovácia existujúcich vzdelávacích jednotiek. Vytvorenie nových
vzdelávacích jednotiek
• Spektroskopická analýza látok, Delenie a analýza látok chromatograficky, Chemická technológia
• Biotechnológia, Farmaceutická technológia, Technológia plastov

Mobilita učiacich sa a mobilita zamestnancov
• V podnikoch, na univerzitách a špecializovaných výskumných pracoviskách
• Zameranie: Chemická technológia, Biotechnológia, Technológia plastov, Molekulárna biológia

Upevňovanie partnerstva
• Partneri z KA1 sú partnermi v projekte KA2 (KA202, KA228)

Rozširovanie partnerstva
• Noví partneri z Talianska, Španielska, Nemecka, ktorí poskytnú realizáciu vzdel. jednotiek ‐ Chemická technológia,
Biotechnológia, Farmaceutická technológia, Technológia plastov (KA116, KA202)

ERASMUS+ je cesta
Projekty ERASMUS+ pripravujú žiakov aj na:
• manažovanie menších aj väčších projektov školy aj vlastných
projektov
• disemináciu výsledkov v ďalších projektoch
• prirodzené odovzdávanie vedomostí prostredníctvom
rovesníckeho učenia
• samostatné podávanie žiadostí o granty na odborné projekty,
účasť na súťažiach (vedia formulovať ciele projektu, pripraviť
časový harmonogram, opísať dopad, udržateľnosť projektu,
plánujú diseminačné aktivity, rozpočet)
• udržiavanie štandardu realizovaných aktivít

ERASMUS+ je cesta
Aj malá škola má ako prijímajúca organizácia čo ponúknuť:
• laboratórne práce prepojené s praxou
• efektívny systém zapájania žiakov do takmer všetkých činností projektu
„od A do Z“
• priateľskú atmosféru

Ďakujem za pozornosť
domotorova@sosch.sk

