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Cieľ projektu 2014 
• vyslať pedagogického zamestnanca do 

zahraničia za účelom jeho ďalšieho osobného 
a odborného rozvoja  

• rozvoj, modernizácia a internacionalizácia 
školy 

• pozitívny vplyv na pedagogických 
zamestnancov, školu a okolie ale aj na 
základné školy v regióne a ich pedagogických 
zamestnancov. 



Cieľ projektu 2015 
vyslať 2 pedagogických zamestnancov, 

jedného učiteľa z 1. stupňa a jedného učiteľa z 
2. stupňa ZŠ do zahraničia za účelom zlepšenia 
ich odborných kompetencií 
zlepšenie pripravenosti inštitúcie na zmeny z 

hľadiska medzinárodných vzťahov, zvýšenie 
kvality vo výučbe a učení 
projektové aktivity musia mať dlhodobý vplyv 

na celú školu a jej okolie 



Plány a ciele projektov 
• zamerať sa na oblasť rozprávania pri 

súčasnom zvyšovaní sebavedomia žiakov a 
odbúravanie strachu z rozprávania   

• aplikovať do vyučovacieho procesu nové 
vedomosti,  získané kompetencie v rámci 
výučby anglického jazyka 



Európsky plán rozvoja 
 Poskytovať žiakom vyššiu kvalitu vzdelávania, aby dokázali pri styku 

s cudzincami reagovať plynulou angličtinou a dokázali cudzincov 
informovať o možnostiach ubytovania, poskytnúť informácie o 
turistických možnostiach a kultúrnych pamiatkach v oblasti 

 Potrebou  školy je mať kvalitných a skúsených pedagógov, ktorí 
dokážu pripraviť žiakov na život v EU 

 Výmena skúseností a informácií s partnerskou školou a jej 
zamestnancami aj po skončení projektu 

 Pobytom v zahraničí získajú a nadobudnú učitelia lepšiu úroveň 
anglického jazyka, získajú istotu pri odovzdávaní vedomostí žiakom 

 Náš EPR školy vychádza zo ŠkVP, ŠVP, SERR a Erasmus+ sprievodca 
programom 



Projektový partner 
• Pilgrims - The Education & Training Company 

Limited, Spojené kráľovstvo 
• Pilgrims poskytuje vzdelávanie pre učiteľov a 

profesionálne tréningy v anglickom jazyku so 
zameraním sa na metodiky vzdelávania.  

• Ponúkajú možnosť zdokonaliť sa v anglickom 
jazyku, v rámci kurzov sa môžu učitelia oboznámiť 
s novými metódami a formami vzdelávania.  



Príjemná a uvoľnená atmosféra počas kurzu 



Canterbury a okolie 



Ubytovanie 



 
 
 
                        Ďakujem za pozornosť 
 
 

http://zs-predmier.edupage.sk/  
http://zs-predmier.edupage.sk/text7/?  

https://www.youtube.com/watch?v=TG8pU74taUA  
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