
 

 

 

Je to najväčší projekt partnerstiev škôl Comenius 
z doteraz uskutočnených projektov v EU. 

 
 

Partneri sú školy z 22 štátov EU :  

Nemecka, Anglicka, Belgicka, 
Bulharska, Česka, Fínska, 
Francúzska, Islandu, Holanska, 
Chorvátska, Luxemburska, Maďarska, 
Malty, Poľska, Rakúska, Rumunska,  
Slovenska, Slovinska, Švédska, 
Španielska, Talianska (len tieto štáty 
boli odsúhlasené národnými 
agentúrami). 

 
BBS TGHS Bad Kreuznach 
(Nemecko) prebralo vedenie celého 
projektu ako koordinujúca škola , 
spolupracuje so zúčastnenými partnermi a zodpovedá za projekt. Pre veľkosť tohto 
partnerského projektu je bezpodmienečné dodržiavať aktivitu jednotlivých zúčastnených 
strán a efektívne pracovať. Všetci partneri podpísali spoločné vyhlásenie, ktoré je záväzné 
pre uskutočnenie tohto projektu. 
 

SOU strojárske Vranovská 4, Bratislava zastupuje v tomto projekte 

Slovensko. Pedagógovia, zapojení v tomto projekte: Mgr. Klokočová 

Lívia - hlavný koordinátor projektu,  Ing. Zdenek Rada – RSOU,     

Ing. Mária Potočárová -  ZTV,  Ing. Igor Flimel – učiteľ odborných 

predmetov, Bc. Iván Ľudovít - ZOV, Jozef Bordáč – hlavný majster. 

Do projektu je zapracovaná trieda 2.MN – odbor mechanik nastavovač. Žiaci pracujú na 

tomto projekte na hodinách odborných predmetov, na výpočtovej technike a na praxi. 

 
Partnerstvo “ Európska CNC- sieť “ zahŕňa: 
 

• Prepojenie školských inštitúcií na rôznych stupňoch vzdelávania. 
• Rozvoj vysokohodnotnej inovatívnej ponuky pre celoživotné vzdelávanie. 
• Sprostredkovanie špecifických odborných kompetencií  
• Urovnanie existujúcich vzdelávacích metód, základného učiva a pracovných 

príkladov. 
• Výmena a vývoj učebných metód a učebných materiálov. 
• Prehĺbenie jazykových zdatností v pozadí napredujúcej globalizácie. 
• Využitie moderných komunikačných technológií  

22 Partnerských škôl 



 

 

 
 
V centre pozornosti stojí spoločný projekt s názvom „Vlak pre EURÓPU“.  
Vlak pozostáva z motorizovanej lokomotívy a viacerých vagónov . 
 
 
• Lokomotíva bude plánovaná spoločne všetkými partnermi a pracovne rozdelená. Každý 
z partnerov na CNC-strojoch bude vyrábať jednotlivé komponenty lokomotívy, ktoré musia 
presne do seba zapadať. Lokomotíva sa bude kompletizovať spoločne na záver projektu. 
 
• Vagóny sa individuálne plánujú, zostavujú a vyrábajú. Majú obsahovať typické znaky 

krajiny z ktorej partner pochádza. Pritom musia partneri presne dodržiavať zadané 
rozmery a pripojenia. Veľkosť vagóna je cca.30cm. 

 
• Dokumentácia: masmédiá, prezentácia na web stránke, www.cnc-netzwerk.eu, 

www.souvranoba.sk, DVD, CD - prezentácie 
 
• Komunikácia: angličtina – nemčina, jazykový preklad, internetové diskusie u okrúhleho 

stola, videokonferencie, Web – managment 
 
• Vyučovanie - tématika: Porovnávanie výcvikových procesov, katalóg pracovných 

príkladov, vývoj učebných situácií  
 
• Ilustrovaný, technický viacjazyčný slovník 
 

Projekt zahŕňa pravideľné výmenné pracovné stretnutia pre pedagogov a žiakov. Prvé 
pracovné stretnutie sa koná začiatkom decembra 2007 vo Francúzsku v meste Albi. V marci 
2008 sa uskutoční pracovné stretnutie v Taliansku pri Turíne, v oktobri 2008 v Španielsku v 
Barcelone a posledné dve sú v Belgicku v meste Geel a v Nemecku v Bad Kreuzenach. 
Záverečná prezentácia na ktorej sa zúčastnia aj žiaci, by sa mala uskutočniť na pôde 
Európskeho parlamentu, pred poslancami. O pracovnom naplnení, o našej designovej 
predlohe, výsledkoch a najnovších informáciách o projekteVás budeme priebežne 
informovať. 
 
 

Myšl ienka projektu  symbol izuje  európske myšl ienky  
 spolupatr ičnost i  a  pomína dôlež i tosť  európskej  spolupráce.  

 

 


