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Remeslo 2016 – odborné stáže pre študentov
a učiteľov SOŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi
V školskom roku 2015/2016 sa uskutočnil na Strednej odbornej
škole drevárskej v Spišskej Novej Vsi projekt Remeslo 2016
v programe Erasmus+ Odborné vzdelávanie a príprava. Program
EÚ Erasmus+ poskytuje grant pre študentov a učiteľov, aby sa
mohli aktívne zúčastniť študijných a pracovných stáží v zahraničí.
Projekty stáží realizujú na SOŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi už
od roku 2007. Postupne si vybudovali sieť spoľahlivých a kvalitných
partnerov v Čechách, Fínsku, Litve a rokujú s ďalšími.
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Stáže pre študentov trvajú dva a viac týždňov. Študenti pracujú vo firmách alebo
v školských dielňach, majú pripravený
pracovný program a presne stanovené
úlohy. Každý vie, čo nové sa má naučiť,
aké zručnosti si musí osvojiť. Všetky stáže poskytujú často netradičné postupy,
možnosť spoznať a zapojiť sa do reálnej
výroby vo firmách alebo pracovať pod vedením iných majstrov a učiteľov. Učitelia
z našej školy využili projekt Erasmus+ na
absolvovanie školení, sympózií a seminárov a na tzv. jobshadowing. Študenti aj
učitelia si odnášajú zo stáži nové vedomosti, nové alebo iné zručnosti a inšpirácie do ďalšieho štúdia a profesijného

života. Súčasťou stáží je aj spoznávanie
regiónu, pamiatok, prírody a samozrejme aj miestnych ľudí a ich bežný život.
V zahraničí sa komunikuje v angličtine
a tam, kde nám rozumejú, aj po slovensky. Študenti sú hodnotení za svoje plnenie povinností a prácu systémom ECVET
a prinášajú si hodnotenie do svojej školy.

Prehľad stáží v školskom
roku 2015/2016
1. Medzinárodné rezbárske sympózium „Krásy prírody“ v Bystřici pod
Hostýnem
Partnerom a organizátorom sympózia
bola Střední škola nábytkářská a obchodní v Bystřici pod Hostýnem. Stáže

Medzinárodné rezbárske sympózium „Krásy prírody“ v Bystřici pod Hostýnem

sa zúčastnilo šesť študentov z odboru
Dizajn a tvarovanie dreva a Tvorba nábytku a interiéru spolu s učiteľom Mgr. Art.
Pavlom Sovom. Vyrezávalo sa vonku
pred internátom za pekného počasia, takže okoloidúci obyvatelia mohli sledovať
ich prácu. Sympózia sa zúčastnili aj študenti domácej školy a profesionálni rezbári. Sympózium sa skončilo vernisážou
všetkých účastníkov, ktorí odprezentovali
svoje práce. Akcia urobila výbornú propagáciu umeleckému remeslu, umeniu
aj školám. Študenti nadviazali priateľstvá
s domácimi aj s nemeckými študentmi.
2. Stáž pre odbor Fotografický dizajn
a Propagačné výtvarníctvo v Prahe
Študentky absolvovali trojtýždňovú stáž
v Prahe, kde fotili pre reklamné agentúry,
učili sa fotiť v ateliéri, v exteriéri, na zadanú tému a pripravovať podklady pre zákazníkov. Stáž zabezpečovala agentúra
Square One n.o. Dievčatá boli samé vo
veľkomeste, čo bolo ozajstnou previerkou ich samostatnosti. Stáž absolvoval aj
učiteľ Mgr. Art. Tomáš Cetera, ktorý sa
školil v najnovšom programe Photoshop
a praxoval vo fotoateliéri.
3. Stáž pre Technika drevostavieb
a Operátora drevárskej a nábytkárskej výroby v Písku
Študenti odboru Technik drevostavieb
pracovali vo firme Ekomodula s.r.o.,
kde vyrábali sendvičové panely pre
nové rodinné domy, podľa zručnosti
a zodpovednosti si vyskúšali všetky práce a spoznávali zásady montáže. Ďalší
študenti sa zdokonaľovali pri programovaní a obsluhe CNC, ktoré má vo svojich
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Stáž pre Technika drevostavieb v Písku

Návšteva ostrovného hradu Trakai počas stáže pre Technika drevostavieb a Stolára
vo Vilniuse (Litva)

školských dielňach SOŠ a SOU Písek.
Výmena skúseností s obsluhou CNC
bola obojstranná. Stáž pokračovala na
jar jobshadowingom našich učiteľov,
ktorí si prišli vymeniť skúsenosti s duálnym vyučovaním a spoluprácou s firmami pri zabezpečovaní praxe študentov.

V tomto období sa skončil dvojročný projekt spolupráce medzi vysokými školami
a strednými odbornými školami s cieľom
motivovať stredoškolákov k ďalšiemu
štúdiu na vysokej škole. Projektu sa zúčastnili študenti z TU Zvolen, Univerzity
v Šoproni a z Univerzity v Lahti, ktorá
projekt zastrešovala a stredoškoláci
z Lahti, Zvolena a zo Spišskej Novej
Vsi. V rámci projektu sme overili nový
postup lisovania profilu do dreva, otestovali sme vlastnosti nového produktu
a navrhli sme marketing. Všetky aktivity
boli sprevádzané odbornými prednáškami, prácou v tíme a záverečnými prezentáciami a správami. Súčasťou projektu
boli odborné exkurzie vo firmách, spoznávanie zaujímavých kultúrnych a historických pamiatok a zvykov. Prebehli
štyri týždenné pracovné stretnutia – dvakrát v Lahti, raz vo Zvolene a Šoproni.
Pre vysokoškolákov projekt priniesol
skúsenosti s prácou v medzinárodnom
tíme, možnosť spoznať nové prostredie. Stredoškoláci spoznali princípy
vedeckej práce a odstránili svoje jazykové bariéry. Za dva roky si vysokoškoláci dohodli stáže na ďalšie semestre,
doktorandské pobyty a školy ďalšiu
spoluprácu. Stredoškoláci sa napokon
rozhodli pokračovať v štúdiu na rôznych
vysokých školách.

4. Stáž pre Technika drevostavieb
a Stolára vo Vilniuse
Novým partnerom pre projekt sa stalo centrum vzdelávania pre stavebné
remeslá Vilniaus statybininkų rengimo centras/Vilnius Builders Training
Centre. Stáže sa zúčastnili šiesti študenti a traja učitelia. Program bol zameraný
na zdokonalenie zručností pri opracovaní dreva, študenti používali profesionálne elektrické náradie Festool a kvalitné
stroje. Podieľali sa na veľkej zákazke
výroby lavičiek do botanickej záhrady
vo Vilniuse. Učitelia porovnávali ich systém odborného vzdelávania, spôsob vyučovania, vlastné učebnice a moderné
a zmodernizované priestory pre praktické vyučovanie. Komunikačným jazykom
bola angličtina a sem-tam ruština.
5. Stáž pre učiteľov Písek, Volyně –
Dřevostavby 2016
Traja odborní učitelia sa zúčastnili
jobshadowingu v SOŠ a SOU v Písku
a potom bol hlavný program účasť na
seminári Dřevostavby 2016 vo Volyni.
Prednášky, prezentácie, ukážky CNC
v školských dielňach, nové kontakty –
to všetko sú užitočné informácie pre ich
ďalší rozvoj.
6. Erasmus+ partnerstvo medzi školami Fínsko – Maďarsko – Slovensko
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7. Stáže Erasmus+ v SOŠ drevárskej
v Spišskej Novej Vsi
V apríli 2016 sme hostili študentov
a učiteľov z Vilniusu a skupinu študentov
z estónskeho mesta Parnu. Estónci pracovali vo firme Tauber s.r.o., kde pomáhali pri výrobe drevených častí striech
a Litovci praxovali v našich školských

dielňach, kde absolvovali školenie obsluhy CNC a prispeli svojimi znalosťami
a zručnosťami pri stavbe modelového
domu, ktorý stavajú aj naši žiaci a ktorý
bude slúžiť ako učebná pomôcka.

Prínosy stáže Erasmus+
nové prostredie, noví ľudia – učitelia,
majstri, spolupracovníci,
samostatnosť, spolupráca a spolunažívanie v cudzom prostredí,
jazykové zručnosti,
prvá cesta lietadlom, lôžkovým vozňom,
poznávanie zvykov, kultúry, pamiatok,
športu, jedla, prírody,
profesionálne prínosy – postupy, materiály, vybavenie škôl a dielní, fungovanie práce vo firme,
osobná a finančná zodpovednosť,
príležitosť pre učiteľov poznať novinky
v odbore, porovnať postupy, inšpirovať sa,
prenos informácií do školy kolegom,
študentom,
vylepšenie prostredia školy,
propagácia školy na verejnosti,
záujem študentov o štúdium a remeslo.
V ďalších rokoch plánujeme postupne
zvyšovať počty študentov aj učiteľov,
ktorí budú absolvovať mobilitné stáže
v zahraničí, preto hľadáme nových partnerov a vytvárame podmienky na to, aby
stáže boli pre študentov čo najprospešnejšie. Za dlhoročné skúsenosti a kvalitu získala SOŠ drevárska v Spišskej
Novej Vsi Chartu pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave.
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