
 

15. 10. 2019 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Na kontaktnom seminári v Bratislave sa stretli účastníci z 20 rôznych krajín s cieľom 

vytvoriť nové projektové partnerstvá 

 

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 

zorganizovala 2. – 4. októbra v priestoroch hotela Loft v Bratislave medzinárodný kontaktný 

seminár. Témou seminára, na ktorom sa stretlo 46 účastníkov z 20 programových krajín 

Erasmus+, bol koncept vyučovania zameraného na žiaka (Learner- Centred Approach). 

Podujatie bolo určené zástupcom sektora školského aj vysokoškolského vzdelávania, učiteľom 

základných a stredných škôl, zamestnancom vysokých škôl alebo akýchkoľvek iných 

organizácii, ktoré poskytujú vzdelávanie učiteľov a zaujímajú sa o spomínaný koncept a jeho 

rozvoj v rámci svojich aktivít. 

Podujatie otvorila koordinátorka národnej agentúry, Katarína Šmálová, ktorá priblížila 

využiteľnosť konceptu vyučovania orientovaného na žiaka dotýkajúceho sa viacerých sektorov 

vzdelávania, čo dáva možnosť vzniku medzisektorových partnerstiev a predstavuje širokú škálu 

možností pre vznik inovatívnych projektov v rámci programu Erasmus+. Teóriu konceptu 

účastníkom predstavila profesorka Gabriela Lojová z Pedagogickej fakulty Univerzity 

Komenského. Jana Chynoradská, riaditeľka Harmony Academy, priblížila využívanie 

tohto prístupu v praxi a následne Tomáš Milata, riaditeľ Súkromnej Strednej odbornej 

školy Pro Scholaris spolu so svojim zástupcom, Matúšom Dobešom, predstavili využitie 

konceptu zameraného na žiaka v projektoch realizovaných v rámci programu Erasmus+. 

V druhej časti programu dostali účastníci priestor diskutovať o svojich víziách a hľadať 

prieniky s témami, ktoré boli blízke ostatným zástupcom škôl a univerzít. S pomocou národnej 

agentúry tak boli po trojdňovom seminári účastníci schopní v menších skupinkách 

identifikovať hlavné ciele potenciálnych projektov a kroky potrebné k ich dosiahnutiu, pričom 

kľúčovými prvkom projektov ostal prístup zameraný na žiaka. Hlavným prínosom seminára tak 

sú novonadobudnuté kontakty medzi jeho účastníkmi a začiatok spolupráce medzi 

vzdelávacími inštitúciami z rôznych krajín programu Erasmus+. 



Prehľad aktuálnych kontaktných a tematických seminárov nájdete v prehľade plánovaných 

podujatí. 

Viac informácií o programe Erasmus+ nájdete na www.erasmusplus.sk. 
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