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Naša škola je zapojená do dvoch medzinárodných projektov. Konkrétne sa jedná o dva podprogramy 

celoživotného vzdelávania, Leonardo d. V. a Comenius, ktoré sú realizované s podporou Európskej 

únie. 

Sú to dva obsahovo  rozdielne produkty. Produkty preto, že výsledkom každého projektu musí byť 

spoločný produkt, ktorý tematicky naplní ciele projektu. Doba trvania projektu je 2 roky, ale celková 

práca na projekte zahŕňa aktivity spojené s podaním a dokončením projektu, čím sa celková doba 

práce na projekte môže predĺžiť až  o niekoľko mesiacov. Dôležitá je predovšetkým príprava projektu 

pred samotným podaním, lebo štatisticky je schválený každý piaty projekt. 

Myšlienka projektu Leonardo - Partnerstvá  vznikla na základe odporúčania Európskej komisie zriadiť 

európsky systém hodnotenia výkonov pre odborné vzdelávanie. Zjednodušene  to znamená, že je 

potrebné vytvoriť určitý postup hodnotenia , ktorý by vzdelávacie výkony v  rôznych medzinárodných 

vzdelávacích systémoch zdokumentoval (napr. počas zahraničného pobytu)a  následne umožnil ich 

prenos a vzájomné  uznanie. 

Predpokladom vyššie uvedeného je definovanie vzdelávacích jednotiek, ktoré je možné hodnotiť, 

certifikovať a prideliť im kredity. Táto činnosť tvorí ťažisko práce na projekte, no našim cieľom je aj 

následné overenie a otestovanie vzdelávacích výstupov. Toto overenie sa uskutoční v partnerskej 

inštitúcii SBGDD  v Drážďanoch od  04.06 do 08.06.2012. 

Garantom a koordinátorom projektu je nemecká vzdelávacia spoločnosť s dlhoročnou tradíciou, so 

sídlom v Drážďanoch : Sächsische Bildungsgesellschaft für Umwelt und Chemieberufe. Na základe  

úspechu, ktorý dosiahli v projekte podobného charakteru  v chemickom priemysle.  SBGDD zároveň 

prizvalo do podprojektu MA-FLO  ďaľších partnerov, ktorými sú zo slovenskej strany Štátny inštitút 

odborného vzdelávania v Bratislave a našimi zahraničnými partnermi sú vzdelávacie zariadenia z 

Českej , Poľskej republiky a z Litvy. 

Priebežná práca na projekte sa pravidelne schvaľuje, overuje a dopĺňa na pracovných stretnutiach 

partnerov projektu. Každá zainteresovaná inštitúcia sa počas trvania projektu stane aj hosťujúcou 

inštitúciou partnerov projektu. Našich partnerov projektu sme na našej škole privítali pri pracovnom 

stretnutí v máji minulého školského roka. 
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