PODPORA

TALENTŮ
V PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORECH

V SLOVENSKO-ČESKÉM PŘÍHRANIČÍ

Aktivity projektu
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Medziodborová
súťaž pre stredoškolákov
(krajské a
ústredné kolo)

Šesťdňový
vzdelávací
kemp pre stredoškolákov

Semináre pre
pedagógov

Interaktívny
vzdelávací
workshop pre
pedagógov

Zborník,
aktuálne didaktické prístupy,
(dobrá prax)

Konferencia
o pedagogickom vedení nadaných žiakov

PROGRAMOVÝ MANUÁL



Ciele projektu

k Operačnému programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Česká republika 2007-2013

2007
2013

verzia 3.0 platná od 1.4.2012

Podpora talentovaných
stredoškolákov

Zlepšenie podmienok
pre talentovaných žiakov

Výmena know – how
pedagógov a žiakov

projektu
talentovaných stredoškolákov prírodovedných a
technických odborov v slovensko – českom pohraničí a rozšírenie rozhľadu žiakov
a ich budúcej uplatniteľnosti aj v cezhraničnom
prostredí. Prínosom projektu bude taktiež odstránenie bariéry štátnej hranice, ktorá doteraz psychologicky bránila užšej spolupráci na
poli vzdelávania.

Aktivity realizované projektom budú mať široký
dopad na cieľové skupiny na obidvoch stranách
hranice. Toto pôsobenie bude zaznamenané
vo viacerých efektoch. Primárnym dopadom
bude zlepšenie podmienok pre talentovaných
žiakov pre ich smerovanie k odbornej špeciali01I05 Logotyp v základním barevném provedení
zácii.

Tá prebehne napríklad formou motivovanej
výmeny know – how na vzájomných stretnutiach pedagógov a stretnutiach pedagógov so
žiakmi zo všetkých zainteresovaných regiónov.
Ďalším stimulom bude samotná podpora žiakov, ktorým budú predstavené možnosti odborného uplatnenia na vysokých školách celého zapojeného cezhraničného priestoru, čo im
dopomôže ku konkretizácii cieľa a uvedomenia
si ich vzdelávania.

Úvod
Hlavným
cieľom
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KRAJ
Logotyp, tedy grafický symbol s typografií, vyobrazen v jeho základních barvách viz. kapitola 03I01 Definice základní barevnosti

Hlavný partner projektu: Jihomoravský kraj (JMK), Hlavný cezhraničný partner projektu: Trnavský samosprávny kraj (TTSK)
Partneri projektu: Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), Moravskoslezský kraj (MSK), Jihomoravské centrum pro medzinárodní mobilitu (JCMM)
Kód výzvy: OPSRCR/2012/04, ITMS kód projektu: 22410320042, Operačný program: Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007 - 2013
Prioritná os: 1 Podpora sociálnokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce, Opatrenie: 1.3 Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť
Celkové oprávnené výdavky projektu: 381 310€, Výška poskytnutého NFP (95%): 362 244,50€, Rozpočet projektu ŽSK: 64 480, 00 €, Spolufinancovanie projektu ŽSK: 3 224€
Realizácia projektu: 1.10.2013 – 30.9.2014

