PRIORITNÁ OS 3
11.05.2017

Zoznam schválených projektov

P.č.

1

Číslo projektu

PLSK.03.01.00-SK-0088/16

Vedúci partner

Názov projektu

Spojená škola

Lesy nepoznajú hranice

PLSK.03.01.00-18-0077/16

(P 1) Zespół Szkół Leśnych w Lesku

Od

Do

2017-10-01

2018-10-30

Max. EFRR

€ 237,937.78

Projekt si dáva za cieľ porovnať teoretickú a praktickú výučbu vybraných odborných predmetov v odbore lesníctva medzi dvoma partnerskými školami a na základe komparatívnej
analýzy, pilotných výmenných pobytov a práce cezhraničnej expertnej skupiny vytvoriť odporúčania pre zmenu učebných osnov a aplikáciu zistení vo vyučovacom procese. Projekt
pozostáva zo 4 úloh, ktoré na seba tematicky nadväzujú a tvoria celý proces prípravy a aktualizácie učebných osnov. Prvou úlohou je príprava komparatívnej analýzy vybraných
odborných predmetov oboch partnerských škôl. Na úlohu nadväzuje príprava učebných zdrojov pre cieľové skupiny (študenti 3. ročníka) a metodicko-didaktických pokynov pre
pedagógov, ktoré budú tvoriť učebné materiály pre realizáciu výmenných pobytov. Zároveň budú obe školy dovybavené potrebnými technickými didaktickými pomôckami. V rámci
tretej úlohy študenti absolvujú pilotný program výmenných pobytov, počas ktorých spoznajú špecifiká vzdelávania na partnerskej škole a skupina expertov cez nezávislé hodnotenia
gestorov získa potrebné vstupy z praktických cvičení. Tieto hodnotenia budú zapracované v poslednej úlohe, ktorej výstupom budú odporúčania pre učebné osnovy jednotlivých
vybraných odborných predmetov. Tieto odporúčania, a ich zapracovanie do učebných osnov, prinesú zvýšenie kvality vzdelávania, lepšiu prípravu študentov na prácu v poľskoslovenskom cezhraničnom priestore a povedú k posilneniu profilácie i konkurencieschopnosti oboch škôl v regióne.

Združenie karpatský
euroregión Poľsko

2

Partneri

Carpathia education

(P 1) Regionálna rozvojová agentúra
Humenné (RRA Humenné)

2017-05-01

2018-09-30

€ 273,640.50

Hlavnou ideou projektu je skvalitniť cezhraničné vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu navrhnutím ponuky školení prispôsobených trhu práce sektora cestovného ruchu poľskoslovenského pohraničia. Vyvolá to aktívnejšie zamestnávanie študentov a žiakov poľsko-slovenského pohraničia subjektmi pôsobiacimi v odvetví cestovného ruchu pohraničia.
Navyše pre skvalitnenie poskytovaných služieb v sektore cestovného ruchu pohraničia projekt predpokladá vyškolenie pracovníkov sektora cestovného ruchu tohto regiónu v súlade s
medzinárodnými trendmi vo vzdelávaní. Aby boli naplnené tieto predpoklady v projekte, tak sa predpokladá cyklus školení pre študentov odboru cestovného ruchu, žiakov
hotelových škôl a subjektov pôsobiacich v sektore cestovného ruchu, bude tvorený otázkami v súlade s najnovšími trendmi vo vzdelávaní. Projekt predpokladá tiež organizovanie
cezhraničného veľtrhu vzdelávania a práce, na ktorom budú predstavené a porovnané vzdelávacie systémy pre cestovný ruch fungujúce v karpatských štátoch a vo Švajčiarsku – kde
cestovný ruch je jedným z dôležitejších odvetví ekonomiky. V rámci veľtržnej časti predstavia sa tak zamestnávatelia zo sektora cestovného ruchu, ako aj vysoké školy cestovného
ruchu. Veľtrh bude určený tak žiakom, študentom a absolventom, ako i osobám hľadajúcim prácu z územia pohraničia. Študenti vysokých škôl cestovného ruchu pohraničia budú tiež
v rámci projektu orientovaní na prax v karpatskom zariadení spĺňajúcom vysoké štandardy obsluhy zahraničného klienta, pôjdu na študijnú cestu do Švajčiarska, kde sa zúčastnia na
vyučovaní v Inštitúte turistiky HES-SO Valais a budú mať možnosť oboznámiť sa s fungovaním švajčiarskeho zariadenia cestovného ruchu. V rámci projektu sa plánuje tiež vydanie
dvojjazyčnej publikácie – bilancia problematiky školení, predstavujúcej praktický nástroj na zvýšenie kvalifikácie v oblasti cestovného ruchu. Projekt sa skončí záverečnou
medzinárodnou konferenciou.
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Združenie pre rozvoj
vidieckeho turizmu

3

PLSK.03.01.00-SK-0083/16

Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára
vidiek podnikaniu

(P 1) Prešovská univerzita v Prešove
(P 2) Uniwersytet Rzeszowski

2017-04-03

2018-09-28

€ 528,973.52

Aktivity projektu sú založené na poznávaní, prezentovaní a využívaní potenciálu územia s mimoriadne bohatým potenciálom, kultúrnym a historickým dedičstvom pre rozvoj VCR.
Samotnému vzdelávaniu bude predchádzať odborná štúdia, z ktorej výstupov budú jasne identifikované potreby územia a vzdelávania a bude podkladom pre tvorbu všetkých
vzdelávacích nástrojov a materiálov. Vzdelávanie v rámci projektu bude prebiehať v 3 rovinách, a to v rámci pilotného vzdelávania (1.), ktoré účastníkom priblíži tému VCR, otvorí
možnosti, alebo vzbudí záujem a potrebu ďalšieho vzdelávania. V 2.rovine vzdel. bude pilotné vzdelávanie kontinuálne prepojené a implementované do voliteľného predmetu na
oboch univerzitách, ktorý sa bude detailne venovať potenciálu PL-SK pohraničia a jeho využitiu vo VCR. Vzdel. program v oboch rovinách bude poskytovať teoretické a praktické
vedomosti potrebné pri podnikaní a pôsobení vo VCR (podpora,legislatíva,riadenie,manažment,marketing) s využitím miestnych a regionálnych špecifík, zdrojov, jedinečností, pri
zachovaní prírodných a kultúrnych výnimočností, s dôrazom na oživenie krajiny, krajiinotvorby a šetrný prístup k životnému prostrediu využívaním obnoviteľných zdrojov.3. rovina
vzdelávania bude zameraná na študentov SŠ. Jej cieľom bude atraktívnou formou prezentovať potenciál územia, možnosti a podmienky VCR, vzbudiť ich záujem o
aktivity/podnikanie/pôsobenie vo VCR a potrebu ďalšieho vzdel. v tejto problematike. Inovatívne vzdel.nástroje a postupy zabezpečia skvalitnenie cezhraničného vzdel., jednoduchší
prístup k študijným materiálom, lepšie pochopenie problematiky, zaujímavejší spôsob štúdia a v neposlednom rade aj ochranu ŽP. Súčasťou aktivít sú medzinárodné konferencie na
vzájomné poznanie pohraničia, jeho daností a problematiky VCR a web.stránka projektu s dôležitými funkciami. Projektové aktivity zabezpečia hodnotnú a udržateľnú prezentáciu
predmetného územia PL-SK pohraničia, trvalú udržateľnosť cezhraničného vzdel. a cenné odborné výstupy.

