
„Nové zručnosti mladých v Európe“

2.turnus

Miláno 

23.10.2022 – 8.11.2022

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie



Zvolené odbory v projekte:

 7 žiaci z tried II.AE a III.AE, ktorí študujú v zameraní

2697 K mechanik elektrotechnik

 4 žiaci z triedy II.AM, ktorí študujú v zameraní 2679 K

mechanik – mechatronik

 1 žiak z triedy III.AS, ktorý študuje v zameraní 2413 K

mechanik strojov a zariadení



Jazyková príprava účastníkov projektu

1. kultúrna príprava - základné informácie o 

Taliansku, geografia, dejiny, zaujímavosti, 

pracovná morálka

2. psychologická príprava na prácu v skupine, v 

cudzine, na neznámom mieste, v novom prostredí  



Prevádzky v Miláne

MIDAS ITALIA 

s.p.a.

CMR 

zváračská 

firma



Charateristika firiem:

 výmena oleja, remene, oprava a servis bŕzd,

oprava motora, oprava riadenia, servis

klimatizácií, oprava a servis pneumatík

 mechanické, elektrické a elektronické opravy

vozidiel

 zváračské služby, obrábanie, brúsenie



MIDAS ITALIA S. P. A.  



CMR zváračská firma



Nadobudnuté kompetencie a 

zručnosti:

 všeobecné kompetencie (samostatné konanie v

spoločenskom a pracovnom živote)

 interaktívne využívanie vedomostí, IKT a komunikácia v

cudzom jazyku

 schopnosť pracovať v rôznych skupinách

 odborné kompetencie a praktické zručnosti podľa svojho

zamerania (nové technické stroje a zariadenia,

technologické postupy, novinky vo svojom odbore)



Nadobudnuté certifikáty:

 Europass mobilita (registrovaný certifikát, ktorý je

uznávaný zamestnávateľmi kdekoľvek v Európe)

 ECVET (Európsky systém prenosu kreditov v odbornom

vzdelávaní a príprave), ktorý pomáha pri určovaní

kompetencií pri hodnotení osvojených znalostí,

zručností a spôsobilostí kdekoľvek v Európe

 Europass životopis (CV), ktorý bol nutnou prílohou pri

registrácii do projektu



Monitor účastníkov počas 

odbornej stáže:

 pracovný denník, do ktorého si žiaci zapisovali pracovnú
náplň

 vstupné a výstupné zhodnotenie stáže

 diskusia so sprevádzajúcim učiteľom a majstrom OVY o
progrese učiaceho sa na pracovisku

 zaznamenávanie pracovnej činnosti vo forme fotiek a
videozáznamov, ich priebežné publikovanie na FB školy
a vo výslednej prezentácii projektu

 návšteva sprevádzajúcich osôb a kontrola na
prevádzkach, pohovor s tútormi

 písomné hodnotenie tútora o aktivite a správaní žiaka,
tabuľka ECVET



Kultúrny program v Miláne 

- oblúk mieru



Štadión San Siro – AC a Inter 

Miláno 



Sforzesco hrad



Blšie trhy - NAVIGLI



DUOMO



Nákupné centrá



Moderné stavby



Turnaj v basketbale



Večere u Charlieho 



Ubytovanie v centre Milána



Ďakujeme za pozornosť
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