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Duálna akadémia

UPLYNULI už štyri roky odvtedy,
ako sa z bývalého učilištia
Bratislavských automobilových
závodov stala moderná stredná
odborná škola – Duálna
akadémia.

Štatistický pohľad

Slávnostná imatrikulácia prvákov Duálnej akadémie

6 maturitných vzdelávacích odborov, 1 učebný odbor a 3 nadstavbové smery.
Okrem technického vzdelávania škola
rozvíja u žiakov aj rôzne sociálne
zručnosti ako napríklad tímovú
spoluprácu. Takisto sa vzdelávajú
pomocou projektového učenia, ktoré má
výhodu spájania zručností a vedomostí
z rôznych oblastí. „Za uplynulé štyri roky
nastal posun nielen v oblasti školských
technológií, ale aj v oblasti manažovania,
čo sa pretavuje aj do výchovnovzdelávacieho procesu na škole,“
potvrdzuje Milan Ráchela.

Partnerská spolupráca

Pre školu je kľúčové prepojenie s firmami,
pretože tie udávajú trend v oblasti priemyslu
a technológií. Vďaka tomuto partnerstvu je
veľký predpoklad držať krok s dobou. Duálna akadémia sa spoločne so zamestnávateľmi
snaží aktívne reagovať na výzvy priemyselnej
revolúcie 4.0. Svojím fungovaním dokáže odpovedať na situáciu na pracovnom trhu tak,
aby jej absolventi mali po škole lepšie mož-

Duálna akadémia v číslach

388 žiakov, 205 absolventov rekvalifikačných kurzov, 2070 účastníkov kurzov, 7 študijných a učebných odborov,
44 kurzov pre dospelých a rekvalifikantov, 41 odborných pedagógov a školiteľov
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V súčasnosti má Duálna akadémia takmer
400 žiakov. Ponúka štúdium v 7 technických
odboroch, zamestnáva 41 odborných pedagógov a školiteľov a stále pribúdajú ďalšie partnerské firmy. V septembri Duálna akadémia
privíta 83 nových žiakov.
Dôležité je, aby mali žiaci pozitívny vzťah
k technike, pričom už počas strednej školy nadobudnú cenné praktické skúsenosti. Práve tie
im pomôžu ľahšie sa rozbehnúť na trhu práce
po ukončení štúdia. Škola kladie dôraz na získavanie praktických zručností, čo umožňuje
práve systém duálneho vzdelávania, na základe ktorého žiaci trávia až 70 % vyučovacieho
času praktickými činnosťami v dielňach alebo
v laboratóriách. Žiaci si môžu vyberať z rôznych elektrotechnických alebo strojárskych
vzdelávacích odborov. Naša škola ponúka
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V

íziou školy je vychovávať kvalifikovaných technicky orientovaných
odborníkov, ktorí budú pripravení
na výzvy pracovného trhu. Tento rok je preto
pre našu školu skúškou. Do „pracovného života“ poslala svojich prvých absolventov.
„Štart školy bol hektický, keďže vtedy mala
škola len tri mesiace na prebudovanie pracoviska praktického vyučovania do špičkového stavu. Personál školy bol konfrontovaný
s mnohými zmenami v krátkom čase,“ spomína si Milan Ráchela, vedúci odborného vzdelávania na škole.

Žiak Matúš sa zaúča v školskej dielni

Urobili sme dieru do sveta našou víťaznou formulou „Greenpower“
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už počas štúdia pravidelné mesačné štipendiá
a odmeny za produktívnu prácu.
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Deň otvorených dverí

Žiačka Laura sa teší na to, že raz z nej bude
vynikajúca mechatronička

nosti uplatnenia. Dôkazom toho je tiež nedávne otvorenie nových školských odborov
autotronik a odborný informatik. Prostredníctvom nich škola vzdeláva pre budúcnosť
nové typy odborníkov, ktorí sa špecializujú
na informatizáciu a diagnostikovanie zložitých elektronických procesov.
Napriek tomu, že škola je súkromná, štúdium
je bezplatné. Náklady hradia partnerské firmy, ktoré sa rozhodnú so školou spolupracovať a vychovávať si v nej svojich budúcich
kolegov. Tí takisto poskytujú svojim žiakom

Súťaž „Mladý tvorca“ je dobrou previerkou
nadobudnutých vedomostí a skúseností

Výnimkou v škole nie sú ani dievčatá. Postupne pribúdajú v prevažne chlapčenských
triedach a niektoré z nich dokonca úspešne
reprezentujú školu na technických súťažiach.
Žiaci spolupracujú na projektoch týkajúcich
sa napríklad elektromobility, zúčastňujú sa
na rôznych technických súťažiach a zahraničných stážach v Nemecku priamo u partnerských firiem. Nedávnym úspechom žiakov bolo víťazstvo v medzinárodnej súťaži
„Greenpower“, kde sa žiakom podarilo vyrobiť víťaznú formulu.
Duálna akadémia organizuje pre budúcich
záujemcov i pre verejnosť každoročne na jeseň a v zimnom období niekoľko podujatí Deň otvorených dverí (DOD). V týchto
dňoch si môžu návštevníci prezrieť celú školu
spolu s dielňami. Pri tejto príležitosti majú takisto možnosť vyskúšať si niektoré z predvádzaných strojov, ktoré žiaci využívajú na praxi.

Tím Duálnej akadémie

Spoločnosti zapojené do systému duálneho vzdelávania
s Duálnou akadémiou:

Volkswagen Slovakia, Siemens Slovensko, Faurecia Automotive Slovakia, Škoda Auto
Slovensko, Slovnaft Member of Mol Group, SNOP Automotive Malacky

Deň otvorených dverí
Devínska Nová Ves, J. Jonáša 5
Pripravované termíny DOD:
DOD 1 12. 11. 2020 (15.00 – 18.00 h)
DOD 2
9. 12. 2020 (9.00 – 11.00 h)
DOD 3 12. 12. 2020 (9.00 – 12.00 h)
DOD 4
3. 2. 2021 (9.00 – 11.00 h)
DOD 5
6. 2. 2021 (9.00 – 12.00 h)
DOD 6
25. 2. 2021 (15.00 – 18.00 h)

Súk

