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Inovatívna prestavba vzdelávania na Strednej odbornej škole Handlová 

Stredná odborná škola Handlová uspela v rámci vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok Operačného programu Vzdelávanie. Cieľom projektu 
Inovatívna prestavba vzdelávania na Strednej odbornej škole Handlová je inovovať 
a modernizovať edukačný proces ako nástroj vzdelávania mladých ľudí so zreteľom na 
nadväzujúce štúdium a uplatnenie sa na trhu práce. Inovovanou formou vzdelávania chceme 
na škole stimulovať žiakov k aktívnejšiemu zapojeniu sa do vyučovacieho procesu. 

Cieľovou skupinou sú žiaci a pedagogickí zamestnanci Strednej odbornej školy v Handlovej. 

 Hlavné aktivity projektu: 

1. Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania s využitím inovovaných metód a foriem 
výučby 

2. Podporiť realizáciu inovatívneho poradenstva o povolaniach a možnostiach ďalšieho 
štúdia 

3. Podporiť ďalšie vzdelávanie pedagógov zamerané na posilnenie odborných 
kompetencií. 

Počas trvania projektu bude inovovaných 8 a zriadených 5 odborných učební, k jednotlivým 
predmetom budú vytvorené interaktívne cvičenia a krátke videá, ktoré budú zahŕňať praktické 
ukážky. Prispejú k lepšej názornosti preberaného učiva, výsledkom čoho bude ľahšie 
pochopenie výkladu pre žiakov. Vyučovacia hodina sa zatraktívni, budú na nej využívané 
moderné informačno-komunikačné technológie.  

Dôjde k obsahovej prestavbe odborných predmetov v odboroch – mechanik počítačových 
sietí, grafik digitálnych médií, mechatronika. Obchodná akadémia, technické lýceum. Na 
viacerých predmetoch chýbajú nové učebné materiály a učitelia tak čerpajú zo zastaraných 
učebníc, pracujú s internetom. Príprava na vyučovaciu hodinu sa tak stáva náročnou, žiaci 
musia na vyučovaní viac písať a výučba nie je natoľko efektívna. Inovácia pedagogických  
a didaktických materiálov bude vychádzať z posilnenia určitých oblastí kurikula v záujme 
rozšírenia jazykových a odborných kompetencií absolventov, zlepšenia informačnej 
gramotnosti žiakov a zdôrazňovania individuálneho prístupu učiteľov k žiakom. Používaním 
netradičných foriem vzdelávania plánujeme motivovať žiakov k záujmu o štúdium 
v odborných predmetoch a premeniť klasické vyučovanie na tvorivo-projektové a zároveň 
poznatkovo-hodnotové. S inováciou školského vzdelávacieho programu súvisí aj 
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kvalifikovanosť pedagógov, ktorí počas projektu absolvujú niekoľko školení zameraných na 
zvyšovanie ich kľúčových kompetencií a odbornosti.  

V projekte zrealizujeme aj aktivitu na podporu kariérneho a výchovného poradenstva. Cieľom 
je žiakom pomôcť so špecifickými poradenskými potrebami pri prekonávaní vnútorných 
a vonkajších bariér na ceste k povolaniu a zvýšení kompetencií pri efektívnom uplatnení sa na 
trhu práce. Aktivita je zameraná na prepojenie informácii o sebe a svete práce, na pomoc 
jednotlivcom v ktorejkoľvek fáze ich života pri voľbe vzdelávania, odbornej prípravy či 
povolania. Bude vytvorené školské infocentrum a 3 príručky pre žiakov so zameraním na 
možnosti štúdia, začatia podnikania a možností zamestnania. V rámci aktivity sa uskutočnia aj 
stretnutia so žiakmi posledných ročníkov a potenciálnymi zamestnávateľmi, pedagógmi z 
vysokých škôl.  
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