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Projekt „Učíme sa pre svoju budúcnosť“
Viedeň 27.10.2019 – 12.11.2019
PRIEBEH REALIZÁCIE PROJEKTU - 1.turnus
Výberové konanie účastníkov projektu sa konalo v júni 2019. Každý
záujemca o zahraničnú stáž musel odovzdať vyplnenú prihlášku,
motivačný list a životopis v slovenskom aj anglickom jazyku. Odborná
komisia vyhodnotila uvedené dokumenty a podľa stanovených kritérií
pridelila náležitý počet bodov. Nasledoval ústny pohovor s každým
záujemcom, na ktorom účastníci predložili vlastné prezentácie s motívmi,
prečo sa chcú zúčastniť zahraničnej praxe vo Viedni. Po konkurze
výberová komisia zverejnila výsledky a na prvý turnus bolo vybraných 12
účastníkov:
 7 žiakov z triedy IV.AM, ktorí študujú v zameraní 2679 K mechanik
mechatronik
 3 žiaci z triedy III.AM, ktorí študujú v zameraní 2679 K mechanik
mechatronik
 2 žiaci, z triedy III.AS a II.AS, ktorí študujú v zameraní 2413 K
mechanik strojov a zariadení
Jazyková príprava účastníkov projektu mala tri fázy:
1. kultúrna príprava (základné informácie o Rakúsku, geografia,
dejiny, zaujímavosti a pracovná morálka)
2. psychologická príprava na prácu v skupine, v cudzine, na
neznámom mieste, v novom prostredí
3. orientačná príprava (základné informácie o hosťujúcich
organizáciách, odchode, príchode, o miestach stáže, potrebách
dokladoch, ubytovaní, stravovaní, programe)

Prevádzky vo Viedni - charakteristika firiem:
Gillot Computer Services
Predmetom činnosti tejto firmy sú počítačové služby: predaj počítačov, siete
Microsoft a Novell, poštové systémy, bezpečnostné koncepty, webové riešenia,
marketingové nástroje, poradenské služby a konzultácie.
Soundmovejoy
Táto firma sa zaoberá výrobou inovačných produktov a služieb, ktoré
napomáhajú podnikom pri riešení rôznych firemných problémov. Ich cieľom je
uľahčenie života predajom rôznych nápomocných produktov a služieb, ktoré
predstavujú komplexný proces od nápadu, cez vývoj až po realizáciu. Výrobky
sú určené pre malé a stredné podniky. Jednou z oblastí, ktorej sa firma venuje
je aj programovanie a tlač v 3D.
Kovac Stahl KG
Spoločnosť sa zaoberá spracovaním ocele. Tento typický rodinný podnik sa
vyvinul v oceliarsku spoločnosť so špičkovými výrobnými zariadeniami
a uskutočňuje nasledujúce činnosti: rezanie laserom, zváranie, povrchová
úprava, rezanie 3D trubicovým laserom, 2D a 3D projektovanie, výroba
komponentov a zostáv.
MTP GmbH
Firma sa zaoberá výrobou okien, dverí v rôznych systémoch a prevedeniach.
Medzi ich hlavné produkty a služby patria: plastové, a drvené okná, plastové
a hliníkové dvere, zimné záhrady, zámočnícke práce, kovové zábradlia, ich

dodávka a montáž. Medzi prednosti tejto firmy patrí energetická úspora
všetkých poskytovaných výrobkov.
Metalltechnik
Hlavnou výrobnou náplňou tejto firmy sú vnútorné a vonkajšie kovové
konštrukcie. V dielni Hollabrunn sú vyrábané prvky podľa certifikácie CE1090.
Kovové komponenty sú odborne pripevnené a montované priamo na mieste u
zákazníka.
Autoinstandsetzun Bieber GmbH
Autoservis, ktorý ponúka služby na najvyššej úrovni, od klasických opráv
automobilov a motocyklov, až po komplexné opravy a lakovanie. Okrem opráv
a reštaurovania automobilov firma poskytuje aj mechanické, elektrické
a elektronické opravy vozidiel.
Croy GmbH
Dynamická kovospracujúca spoločnosť špecializujúca sa na rezanie laserom,
zváranie a konštrukciu. Firma disponuje laserovým rezacím systémom s plne
automatickým ukladaním plechov. Na realizáciu svojich projektov jej vlastní
návrhári používajú 3D softvér Solid Edge.
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Nadobudnuté kompetencie a zručnosti:
 všeobecné kompetencie (samostatné konanie v spoločenskom a
pracovnom živote)
 interaktívne
využívanie
vedomostí,
informačno-komunikačných
technológií a komunikácia v cudzom jazyku
 schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách
 odborné kompetencie a praktické zručnosti podľa svojho zamerania
(nové technické stroje a zariadenia, technologické postupy, novinky vo
svojom odbore)
Nadobudnuté certifikáty:
 Europass mobilita (registrovaný certifikát, ktorý je uznávaný
zamestnávateľmi kdekoľvek v Európe)
 ECVET (Európsky systém prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a
príprave), ktorý pomáha pri určovaní kompetencií pri hodnotení
osvojených znalostí, zručností a spôsobilostí kdekoľvek v Európe
 Europass životopis (CV), ktorý bol nutnou prílohou pri registrácii do
projektu
Monitor účastníkov počas odbornej stáže:
 pracovný denník, do ktorého si žiaci zapisovali pracovnú náplň
 vstupné a výstupné písomné zhodnotenie stáže
 diskusia so sprevádzajúcim učiteľom a majstrom OVY o progrese
učiaceho sa na pracovisku
 zaznamenávanie pracovnej činnosti vo forme fotiek a videozáznamov, ich
priebežné publikovanie na FB školy a vo výslednej prezentácii projektu
 návšteva sprevádzajúcich osôb a kontrola na prevádzkach, pohovor s
tútormi
 písomné hodnotenie tútora o aktivite a správaní žiaka
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Záverečné odovzdávanie certifikátov
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