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1.národné konzorcium SOŠ na Slovensku 

1. Národné konzorcium: Erasmus + Turiec, od 2013 

 Koordinátor: K.A.B.A. Slovensko a 3 odborné školy:  

 Obchodná Akadémia Martin 

 Stredná Priemyselná Škola Technická v Martine 

 Stredná odborná škola Obchodu a Služieb v Martine 



Konzorcium Erasmus+ 

 Vysielame ročne:  

 100 žiakov OVP 

 20 pedagógov 

 

 Hosťujeme ročne:  

 30 žiakov OVP 

 10 pedagógov 

 



Študijné a učebné odbory účastníkov 

mobilít 

 Obchodná akadémia 

 Služby v cestovnom ruchu 

 Hotelová akadémia 

 Kuchár, čašník, cukrár 

 Kozmetik 

 Kaderník 

 Grafik tlačových médií 

 Operátor tlače  

 Mechatronika 

 Elektrotechnika 

 Logistika 

 Technické lýceum (strojárstvo a informatika) 

 



Aké odborné zručnosti, schopnosti a kompetencie sú 

pre Vás u žiakov ako budúcich potenciálnych 

zamestnancov dôležité ? 

 



Využívanie prvkov ECVET 

 Súbor vzdelávacích výstupov/vzdelávacia jednotka 

 Memorandum o porozumení (už pri podávaní projektovej prihlášky) 

 Zmluva o stáži (vzor pre konkrétne mobility, už pri podávaní projektovej 

prihlášky 

 Hodnotiaci formulár 

 Monitorovací formulár 

 Záverečné hodnotenie 

 Europass mobility 

 Certifikát 

 Osobný záznam žiaka 

 



Používanie ECVET v praxi 

 Rozdiely - mobilita s a bez ECVET  

 Ľahšia a jasnejšia komunikácia 

 Pedagógovia, žiaci - vidia ČO získajú  

 Mentori vo firme – ČO majú robiť, ako sa pripraviť 

 Zjednodušené uznávanie výsledkov z mobility 

 Nástroje využiteľné pri hľadaní si zamestnania 

 



 

 

 

Príklady Vzdelávacích jednotiek 

Služby v hotelovej reštaurácii 

Príprava tradičných českých múčnikov 

Používanie účtovného softvéru „POHODA“ 

Knihovnícke služby 

Príprava, organizovanie a technické zabezpečovanie zájazdov 

Poskytovanie informačných služieb a vybavovanie korešpondencie 

Práca s hotelovým rezervačným systémom 

Základné princípy podnikania v UK 

Programovací jazyk Python 

Používanie Six sigma metódy v logistike 

Ponuka a predaj hotelových služieb 

Nové techniky strihania vlasov 

Vykonávanie čistenia povrchu pokožky, peeling a zmäkčovanie pokožky 

Vykonávanie hĺbkového čistenia pleti 

FESTO 

Robotika, PLC programovateľné automaty 









Online portál ucetzrucnosti.sk 

 Online portál používame:  

 Administrácia projektu, prihlášky 

 Bilančná tabuľka (charakterový typ, hodnoty, vysnívané povolanie, 

moje silné a slabé stránky, 2 SMART ciele, hodnotenie kurzu) 

 Denné záznamy (monitoring) 

 Manuál mobility 

 Dotazník spokojnosti po návrate 

 Chceme implementovať 

 Automatizovať pripomenutia 

 Testy kurzu Bilancie Kompetencií 

 ECVET hodnotenie tútora, uznanie školou 

 Europass Mobility, certifikát  

 Prístup pre firmy, ktoré chcú stážistov 

 EU portál pre školy a konzorciá – hľadanie firiem 



Ukážka vzdelávacích výstupov 



Ukážka vzdelávacích výstupov 

 



Ukážka vzdelávacích výstupov 



Ukážka vzdelávacích výstupov 





Dotazník absolventov 

 

 

  Zmenila účasť na mobilitách Vaše názory/vnímanie 

 

 Zvýšili sa Vaše jazykové znalosti? 

 

 Motivovala Vás účasť na mobilite, aby ste ďalej na sebe pracovali ? 

 

69% Áno zmenila 31% Skôr nie, nie 

62% Áno, skôr áno 38% Skôr nie, nie 

78% Áno 22% Nie 



Príklady dopadu mobilít 

 Vytvorenie Python day (spolupráca Dudley College, SPŠ MT a gymnázia) 

 Vytvorenie príručky rozdielov česko-slovenskej odbornej terminológie a spôsobov účtovania 

 Vytvorenie logistickej cvičnej firmy 

 Zahrnutie nových postupov do vyučovania (Paco jet, 3D grafika) 

 Vytvorenie „súťaživosti“ medzi účastníkmi mobilít 

 Zlepšovanie jazykových kompetencií, aby sa odborní pedagógovia mohli zúčastňovať mobilít 

 Zapájanie sa žiakov do školských a mimoškolských aktivít 

 Zlepšovanie prospechu 

 Nadviazanie partnerstiev aj mimo programu ERASMUS+, dlhodobá udržateľnosť 

 Žiaci nachádzajú uplatnenie vo firmách, kde absolvovali mobilitu 

 Žiaci, ktorí sa zúčastnili mobility sa stávajú „mentormi“ pre ostatných žiakov (odstránený 
strach z cestovania, nepoznaného, cudzieho jazyka a podobne) 

 Bilancia kompetencií, osobný rozvoj 



Ďakujeme! 

 K.A.B.A. Slovensko, Komenského 19, Martin 

 Mgr. Dušana Lajčiaková, dusana.lajciakova@kabask.sk  

 Mgr. Martin Kubiš, martin.kubis@kabask.sk 
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