Mikroprojekt pt. „Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3
i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku”
Partner wiodący: Powiat Jasielski
Partner mikroprojektu: Spojena Skola w Svidniku (www.spojenaskolask.sk)
Międzynarodowy, polsko-słowacki projekt w zakresie szkolnictwa zawodowego, jest kontynuacją
i dalszym rozszerzaniem transgranicznej współpracy Powiatu Jasielskiego z Partnerami słowackimi.
Biorąca w nim udział młodzież szkolna uzyska bardzo przydatne na transgranicznym rynku pracy
kwalifikacje, przygotowujące do pracy w branży turystycznej, lecznictwa uzdrowiskowego i
sektorze gastronomiczno-hotelarskim. Przydatność nabytych kwalifikacji będzie miała miejsce
również w sektorze usług związanych ze aktywnymi formami spędzania wolnego czasu przez
seniorów. Mikroprojekt jest inwestycją w rozwój szkolnictwa zawodowego w obszarze
przygranicznym Polski i Słowacji. Kształcenie zawodowe w międzynarodowych grupach, uzyskanie
wiedzy nt. atrakcyjności turystycznej Beskidu Niskiego, jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
uzyskaniem dodatkowych umiejętności zawodowych i wiedzy. Mikroprojekt, to również
współpraca dyrekcji i nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle – Ekonomik, Zespołu Szkół Nr 3
w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku, w zakresie programów kształcenia zawodowego tych
placówek i ich oferty edukacyjnej.
Uczniowie pod opieką nauczycieli kształcić się będą w ramach następujących działań:
 Wizyty studyjne w Polsce i w Słowacji nt. zasobów turystycznych m.in. ziemi jasielskiej i okresu
Svidnik oraz zaznajomienie z praktycznym funkcjonowaniem obiektów hotelowych
i restauracyjnych,
 Warsztaty o tematyce; Geografia turystyczna i Marketing usług turystycznych,
 Szkolenia „Barista” i „Carving Fruit”,
 Warsztaty „Kompetencje kluczowe w edukacji specjalistycznej i zawodowej”.
Udział młodzieży szkolnej w mikroprojekcie jest całkowicie bezpłatny, zapewniony jest transport,
wyżywienie i zakwaterowanie. Uczestnicy projektu mają również zapewnionego tłumacza, o jego
dostępności stanowi także brak barier architektonicznych oraz stosowanie zasady uniwersalnego
projektowania.
Cel ogólny mikroprojektu:
Podniesienie jakości oraz dostosowanie edukacji specjalistycznej i zawodowej w szkołach objętych
mikroprojektem do potrzeb transgranicznego rynku pracy.
Cele szczegółowe:
Nabycie nowych, adekwatnych do potrzeb transgranicznego rynku pracy kompetencji i
umiejętności zawodowych przez uczniów z Polski i Słowacji.
Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu funkcjonowania i zasobów branży turystyczno –
hotelarskiej regionu pogranicza polsko – słowackiego uczniów z Polski i Słowacji.
Nabycie nowych i podwyższenie posiadanych kompetencji kluczowych wykorzystywanych
w edukacji zawodowej i specjalistycznej przez uczniów z Polski i Słowacji.
Realizacja mikroprojektu: 01.10.2019 r. – 31.05.2020 r.
Wartość mikroprojektu: 36 405,54 €
Projekt jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg
V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Wkład Powiatu Jasielskiego wynosi 10%.

Mikroprojekt „Zvyšovanie kvality odborného a profesijného vzdelávania Spojenej školy č. 3 a Spojenej školy
č. 4 v Jasle a Spojenej škole vo Svidníku“
Vedúci partner: Powiat Jasielski
Partner mikroprojektu: Spojená škola vo Svidníku (www.spojenaskolask.sk)
Medzinárodný poľsko-slovenský projekt so zameraním na odborné vzdelávanie je pokračovaním a ďalším
rozširovaním cezhraničnej spolupráce Powiatu Jasielskeho so slovenskými partnermi. Stredoškolská mládež,
ktorá sa v ňom zúčastňuje, získa skúsenosti a odborné znalosti užitočné na cezhraničnom trhu práce a pripraví
sa na prácu v odvetví cestovného ruchu, kúpeľnej liečby, gastronómie a hotelierstva. Získaná kvalifikácia sa dá
aplikovať aj v sektore služieb, súvisiacich s aktívnymi formami trávenia voľného času seniorov. Mikroprojekt je
investíciou do rozvoja odborného vzdelávania v pohraničnej oblasti Poľska a Slovenska. Odborné a profesijné
vzdelávanie v medzinárodných skupinách, získavanie poznatkov o turistickej atraktivite Nízkych Beskýd je pre
študentov stredných škôl získavaním ďalších odborných zručností a znalostí. Mikroprojekt je tiež spoluprácou
manažmentu a učiteľov Združenia škôl č. 4 v Jasle - Ekonomik, Združenia škôl č. 3 v Jasle a Spojenej školy vo
Svidníku v rámci programov odbornej prípravy týchto inštitúcií a ich vzdelávacej ponuky.
Študenti pod dohľadom učiteľov budú vzdelávaní v rámci nasledujúcich aktivít:
 študijné návštevy v Poľsku a na Slovensku o zdrojoch cestovného ruchu, vrátane regiónu Jasla a okolia
Svidníka a oboznámenie sa s praktickým fungovaním hotelových a reštauračných zariadení,
 workshop „Geografia a marketing turistických služieb v oblasti cestovného ruchu”, školenia Barista a
Carving Fruit,
 workshop „Kľúčové zručnosti v odbornom a profesijnom vzdelávaní”.
Účasť študentov na mikroprojekte je úplne bezplatná, poskytuje sa preprava, stravovanie a ubytovanie.
Účastníci projektu majú k dispozícii tlmočníka, je zabezpečený bezbariérový prístup, uplatňujú sa zásady
rovnakého prístupu.
Všeobecný cieľ mikroprojektu: Zvyšovanie kvality a prispôsobovanie odborného a profesijného
vzdelávania v školách, zahrnutých do mikroprojektu, potrebám cezhraničného trhu práce.
Konkrétne ciele:
Získavanie nových kompetencií a odborných zručností v súlade s potrebámi cezhraničného trhu práce.
Poznávanie fungovania a zdrojov turistického a hotelového priemyslu v poľsko-slovenskom pohraničnom
regióne študentmi z Poľska a Slovenska.
Získavanie nových a zvýšovania kvality doteraz získaných kľúčových kompetencií,

používaných v

odbornom a profesijnom vzdelávaní študentmi z Poľska a Slovenska.
Realizácia mikroprojektu: 01/10/2019 - 31/05/2020. Hodnota mikroprojektu: 36 405,54 €.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou (85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja) a zo
štátneho rozpočtu Poľskej republiky ako súčasť programu cezhraničnej spolupráce Interreg VA Poľsko –
Slovensko 2014-2020. Príspevok Powiatu Jasielskeho je 10%.

