
                           
 

 
 

 

Výzva:  2019 KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 

Číslo zmluvy: 2019-1-SK01-KA102-060427 

ROZVÍJAJ SVOJU KREATIVITU V EURÓPE! 
 

 
 

VIEDEŇ  

29.09.2019 - 19.10.2019 
 



                           
 

 
 

 
ŠPECIFICKÝ CIEĽ PROJEKTU: 

Transformácia teoretických vedomostí a praktických zručností do aktivít súvislej 
odbornej praxe realizovanej v zahraničnej spoločnosti, ktorá sa orientuje na reklamnú 
tvorbu a digitálne médiá. 
 

ZAMERANIE PROJEKTU: 

 Účasť žiakov na zahraničnej praxi prispieva k internacionalizácii našej školy. 
 
 
PARTNER PROJEKTU: 

 Option 2.0 - Plattform zur Stärkung der Zivilgesellschaft 
               Moritzgasse 1/8, 1060 Wien, e-mail: info@opt2o.org 

 

ÚČASTNÍCI PROJEKTU: 

 24 žiakov študijných odborov: 
• 8283 M reklamná tvorba 

• 3447 K grafik digitálnych médií  

 
 

reklamná tvorba grafik digitálnych médií 
1 Balážová Simona 1 Eliáš Christián  
2 Baltovičová Beáta 2 Ferjo Samuel 
3 Bičkoš Lukáš 3 Hegedüšová Nikola 
4 Fabriciová Simona 4 Kandriková Sophie 
5 Fazekašová Bianka 5 Lacko Dominik 
6 Hierzer Marie-Therese 6 Lefkovičová Veronika 
7 Chlebecová Martina 7 Slušný Dominik 
8 Kimáková Kristína 8 Šuščáková Miroslava 
9 Kolesárová Viktória 9 Teľman Rastislav 

10 Majančíková Lucia 10 Tóth Samuel 
11 Sokolová Karolína 11 Tóth Hajdu Oliver 
12 Štefančíková Dominika  
13 Znanec Mário Ivan 

 



                           
 

 
 

 
 
PRÍNOS PROJEKTU PRE ŽIAKOV:  
 

 hľadanie spoločného riešenia efektívnou tímovou prácou, 

 riešenie konkrétnych problémových situácií súvisiacich s odborom 
štúdia,  

 zlepšenie schopností presadiť sa v konkurenčnom    pracovnom 
prostredí, 

 získanie nových praktických zručností v animačnom programe, v návrhu 
internetových aplikácií, v príprave propagačných materiálov, 
fotografovaní, tvorbe e-publikácií  a webových stránok, 

 nadobudnutie cenných skúseností do budúcnosti pre žiakov 
pochádzajúcich z prostredia s nedostatkom príležitostí, 

 veľmi pozitívny vplyv na samostatnosť a sebavedomie žiaka, 

 schopnosť sebahodnotenia pri hľadaní uplatnenia sa v profesionálnom 
živote, 

 získanie jazykových kompetencií  v anglickom jazyku,  

 potvrdenie o absolvovaní zahraničnej odbornej praxe získaním  
Certifikátu Europass Mobility. 

 

PRÍNOS PROJEKTU PRE ŠKOLU: 

 zvýšenie prestíže školy medzi ostatnými strednými školami Košického 
samosprávneho kraja, 

 získanie spätnej väzby od zahraničného partnera  poskytuje škole 
priestor na sebareflexiu, ktorú je potrebné využiť inováciou výučby 
cudzích jazykov a odbornej prípravy žiakov, 



                           
 

 
 

 zapracovanie požiadaviek zahraničného partnera do ŠkVP, ktoré prispejú 
k inovácii obsahu a metód odborného vzdelávania v študijných 
odboroch školy,  

 modifikovanie systému výučby tak, aby sa absolventi školy stali 
atraktívni nielen pre slovenských zamestnávateľov, ale aj pre európsky 
pracovný trh. 

... spoločná práca na internetovej aplikácii 

 

... spracovanie nafotených materiálov  



                           
 

 
 

 

 

 

... fotenie nám išlo najlepšie 

  



                           
 

 
 

     

        

 

    

... tvorili sme ešte aj v technickom múzeu 



                           
 

 
 

 

 


