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ÚVOD
Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej
prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014 - 2020. Program si
kladie za cieľ prispievať k cieľom stanoveným v strategickom rámci pre európsku spoluprácu
vo vzdelávaní a odbornej príprave ET20201 a v stratégii Európa 20202. Oblasť vzdelávania
a odbornej prípravy je podľa pravidiel programu rozdelená na štyri sektory: (i) vysokoškolské
vzdelávanie, (ii) odborné vzdelávanie a príprava, (iii) školské vzdelávanie a (iv) vzdelávanie
dospelých. V rámci týchto sektorov môžu inštitúcie podávať projekty prostredníctvom tzv.
kľúčových akcií, ktorých cieľom je napĺňať zadefinované ciele programu.
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pôsobí
pod Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC)
a podporuje a vykonáva program na národnej úrovni a pôsobí ako spojivo medzi
Európskou komisiou a účastníckymi organizáciami na miestnej, regionálnej a národnej
úrovni. Okrem riadenia programu na národnej úrovni si kladie za cieľ monitorovať
a vyhodnocovať dopady podpory poskytovanej prostredníctvom programu za účelom
zefektívnenia a skvalitnenia prínosu programu. Dopad a prínos programu môžeme
sledovať z rôznych aspektov, napr. na základe kľúčovej akcie, sektoru vzdelávania
a prípravy alebo cieľovej skupiny. Národná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie
a odbornú prípravu sa v predkladanej štúdii prvýkrát zamerala na sledovanie dopadu
a prínosu programu podľa typu inštitúcie – predmetom záujmu sa stali v slovenskom
vzdelávacom systéme najviac zastúpené materské a základné školy. Cieľom tejto štúdie je
zmapovať, ako projekty Erasmus+ prispievajú k zlepšovaniu kvality vzdelávania v materských
a základných školách. Rovnako má ambíciu popísať inovatívny obsah, metódy výučby, spôsob
a rozsah využívania výsledkov z vybraných ukončených projektov.
Aký je podiel materských a základných škôl v programe Erasmus+? Do akých typov projektov
sa najčastejšie zapájajú? Čo program Erasmus+ prináša materským a základným školám? Aké
sú konkrétne výsledky a výstupy projektov? Je dopad a prínos programu na školách prítomný
aj po ukončení projektu?
Odpovede na tieto otázky sme sa snažili nájsť nielen v štatistických informáciách
o zapojení materských a základných škôl v programe a v záverečných správach ich projektov,
ale aj počas osobných rozhovorov s realizátormi vybraných projektov. Tieto projekty boli
následne spracované do formy prípadových štúdií, ktoré môžu slúžiť aj ako príklady dobrej
praxe.
Táto štúdia je určená nielen tým, ktorí program Erasmus+ poznajú a aktívne participujú na
jeho implementácii, ale taktiež širokej verejnosti.

1 https://www.minedu.sk/data/att/12095.pdf
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex%3A32013R1288
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METODOLÓGIA
Materské a základné školy sú najčastejšie zastúpenými typmi škôl v školskom vzdelávacom
systéme na Slovensku. Zriaďovateľmi materských a základných škôl sú najmä obce a mestá
(verejné školy), ale aj fyzické alebo iné právnické osoby (súkromné školy) a štátom uznané
cirkvi alebo náboženské spoločnosti (cirkevné školy).
Tabuľka č. 1 Počet materských a základných škôl3 (15. 9. 2019)
Zdroj: CVTI

ZRIAĎOVATEĽ
TYP ŠKOLY

štátna

súkromná

materská škola

2750

176

96

3022

základná škola

1897

96

115

2108

cirkevná

SPOLU

Do programu Erasmus+ v sektore školského vzdelávania sú oprávnené zapájať sa len tie
materské a základné školy, ktoré sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení⁴. Materské
a základné školy sa zapájajú predovšetkým do týchto kľúčových akcií:
1.
2.

Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (KA1),
Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá (KA2).

Základným materiálom pri tvorbe prípadových štúdií boli záverečné správy projektov 95
materských a základných škôl, ktoré do konca apríla 2019 mali ukončený aspoň jeden projekt v sektore školského vzdelávania. SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre
vzdelávanie a prípravu postupovala pri výbere vhodných škôl (prípadne inštitúcií) podľa
nasledujúcich kritérií:
•
•
•

hodnotenie záverečnej správy projektu/projektov bolo vyššie ako 80 bodov
z maximálneho počtu bodov 100;
v prípade projektov KA1 - škola realizovala minimálne dva projekty, minimálne jeden
ukončený pred viac ako rokom;
v prípade projektov KA2 - projekt ukončený pred viac ako rokom.

Informácie zo záverečných správ boli overené a doplnené osobnými (prípadne
telefonickými) rozhovormi so zástupcami škôl. Semi-štruktúrované rozhovory sa
uskutočnili na jar a jeseň 2019 a ich cieľom bolo s odstupom času zaznamenať názory
a výpovede osôb, ktoré boli zapojené do realizácie projektu/projektov Erasmus+.
V štúdii sú zahrnuté aj projekty, v ktorých materské a základné školy nie sú príjemcami
finančného príspevku (grantu), ale sú buď partnerskými inštitúciami alebo priamymi

3 štatistika uvedená bez špeciálnych škôl a špeciálnych tried
4 https://www.minedu.sk/siet-skol-a-skolskych-zariadeni-slovenskej-republiky/
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užívateľmi projektových výsledkov a výstupov. V týchto prípadoch išlo o projekty,
ktoré Sprievodca programom Erasmus+ definuje ako KA2 – Strategické partnerstvá5,
ktorých výsledkom je tvorba inovačných výstupov, t. j. intelektuálnych výstupov6.
Prípadové štúdie sú rozdelené kvôli odlišnému charakteru projektov do dvoch kapitol:
1. Materské a základné školy v Kľúčovej akcii 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
V tejto časti predstavíme projekty z pohľadu školy. Chronologicky sa pozrieme na
jednotlivé projekty so zreteľom na európsky plán rozvoja školy.

2. Materské a základné školy v Kľúčovej akcii 2 – Strategické partnerstvá
V tejto časti predstavíme projekty, v ktorých je materská alebo základná škola
koordinátorom celého partnerstva a žiadateľom o grant. Posledné dve prípadové
štúdie sú venované projektom, kde materská alebo základná škola nie sú
bezprostrednými žiadateľmi finančného príspevku (grantu), ale priamo profitujú
z výsledkov a z intelektuálnych výstupov projektov.
Predtým však detailnejšie priblížime štruktúru programu Erasmus+, predstavíme jednotlivé
kľúčové akcie a pozíciu materských a základných škôl v nich.

5
6

Pozri časť Kľúčová akcia – Strategické partnerstvá, s. 9-11
Sprievodca programom Erasmus+ definuje intelektuálne výstupy ako: hmatateľné výsledky projektu
s pridanou hodnotou (napr. učebné plány, pedagogické materiály, otvorené vzdelávacie zdroje, nástroje
IT, analýzy, štúdie, metódy partnerského učenia atď.)
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MATERSKÉ A ZÁKLADNÉ ŠKOLY V PROGRAME ERASMUS+
KĽÚČOVÁ AKCIA 1 – VZDELÁVACIA MOBILITA JEDNOTLIVCOV
V SEKTORE ŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA
KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov má inštitucionalizovaný charakter, t. j. projekt môže
k výzvou stanovenému termínu podať len oprávnená inštitúcia. Na Slovensku v sektore
školského vzdelávania sú oprávnenými inštitúciami školy od materských až po stredné školy,
ktoré sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR), jazykové školy a základné umelecké školy7. Tento
typ projektov sa často označuje ako mobilitný projekt a umožňuje zamestnancom vycestovať na vzdelávaciu mobilitu8 do zahraničia za účelom skvalitnenia výchovnovzdelávacieho
procesu. Mobilita zamestnancov v školskom vzdelávaní môže zahŕňať jednu alebo viacero
z nasledujúcich typov oprávnených aktivít:
•
•

•

výučba (výučbové pobyty): táto činnosť umožňuje učiteľom alebo iným odborným
zamestnancom škôl vyučovať v partnerskej škole v zahraničí;
štruktúrované kurzy alebo podujatia odbornej prípravy v zahraničí: podporujú
odborný rozvoj učiteľov, riadiacich zamestnancov škôl alebo ostatných odborných
zamestnancov škôl;
hospitácie (tzv. job shadowing): poskytujú pre učiteľov, riadiacich zamestnancov
škôl alebo iných odborných zamestnancov škôl možnosť stráviť obdobie
v zahraničí v partnerskej škole alebo v akejkoľvek inej relevantnej organizácii, ktorá
pôsobí v oblasti školského vzdelávania.

Vzdelávacej mobility v zahraničí v trvaní od 2 dní po 2 mesiace sa môžu zúčastniť
zamestnanci škôl (pedagogickí, odborní a riadiaci zamestnanci) a zamestnanci zapojení
do strategického rozvoja vysielajúcej školy. Finančný príspevok (grant) pokrýva
cestovné náklady a individuálnu podporu účastníkov, prípadné poplatky za kurz
a náklady spojené s organizáciou a zabezpečením mobilít.
Inštitucionálny charakter projektov musí byť podložený tzv. európskym plánom rozvoja
(EPR), ktorý Sprievodca programom Erasmus+ definuje nasledovne:
„Dokument pre školy a organizácie odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania
dospelých, v ktorom sa uvádzajú potreby inštitúcie/organizácie z hľadiska rozvoja
kvality a internacionalizácie a spôsoby naplnenia týchto potrieb pomocou plánovaných
európskych aktivít (t. j. vzdelávacích mobilít). Európsky plán rozvoja tvorí súčasť formulára
žiadosti v rámci Kľúčovej akcie 1.“

Od výzvy na rok 2015 môže projekt KA1 podať aj konzorcium skladajúce sa z minimálne troch členov.
Koordinátormi konzorcia môžu byť miestni/regionálni zriaďovatelia škôl vrátane súkromných
a cirkevných alebo školský koordinačný orgán, t. j. priamo riadené organizácie MŠVVaŠ SR a od roku 2019
aj škola oprávnená zapojiť sa do KA1.
8
Sprievodca programom Erasmus+ definuje vzdelávaciu mobilitu ako: Fyzický presun do inej krajiny ako je
krajina pobytu s cieľom študovať, absolvovať odbornú prípravu alebo neformálne vzdelávanie či informálne
učenie sa. Môže mať formu stáže v podniku, učňovskej prípravy, výmeny mládeže, dobrovoľníckej práce,
výučby alebo účasti na aktivite profesijného rozvoja a môže zahŕňať prípravné aktivity, napr. odbornú
prípravu v jazyku hostiteľskej krajiny, ako aj vysielajúce, hostiteľské a nadväzujúce aktivity.
7

7

Európsky plán rozvoja je kľúčovou časťou každého mobilitného projektu; je chápaný ako
súčasť celkovej stratégie rozvoja organizácie a má poskytnúť kontext pre projekt, pretože:
•
•

•
•

definuje základné potreby rozvoja organizácie – jej modernizácie, zvyšovania kvality
a internacionalizácie;
identifikuje konkrétne oblasti, ktoré si vyžadujú zlepšenie: napr. riadiace kompetencie
vedúcich zamestnancov, kompetencie zamestnancov, nové metódy alebo prostriedky
vzdelávania, učebné osnovy a materiály, organizácia procesu výučby a učenia sa
a pod.;
uvádza, ako projekt prispeje k naplneniu týchto potrieb;
obsahuje spôsob integrácie nadobudnutých kompetencií, zručností a skúseností do
vzdelávacích aktivít, postupov a učebných materiálov organizácie.

Vzdelávacie mobility sú preto považované za prostriedok naplnenia EPR školy; nie sú
individuálnymi aktivitami zamestnancov školy. To, či tomu tak je, dokáže SAAIC – Národná
agentúra programu Erasmus+ monitorovať a vyhodnotiť na základe vzdelávacích výstupov
jednotlivých mobilít a meraní dopadu nielen na jednotlivcov, ale aj na školu samotnú.
V rámci výziev 2014 až 2019 bolo podaných v sektore školského vzdelávania 699 projektov
KA1. Materské a predovšetkým základné školy podali za uvedené roky 379 projektov, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 54,2 %. Na základe týchto údajov môžeme konštatovať, že
projekty KA1 sú pre školy atraktívne a dostupné, čo potvrdzuje aj úspešnosť vo výberovej procedúre, ktorá predstavuje 65,2 % (z 379 projektov bolo vo výberových procedúrach schválených
247 z nich). Popularitu tohto typu projektov dokazuje aj fakt, že mnohé materské a základné
školy sú opätovným žiadateľom a častokrát sa im podarí vo výberovej procedúre uspieť.
V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené údaje za jednotlivé roky, t. j. tabuľka č. 2 vyjadruje podané prihlášky a tabuľka č. 3 schválené prihlášky.
Tabuľka č. 2 Podiel MŠ a ZŠ – podané prihlášky - projekty KA1

Výzva

Celkový počet
podaných
prihlášok

Počet
podaných
MŠ

Počet
podaných
ZŠ

Celkový
počet
(MŠ+ZŠ)

Podiel
MŠ+ZŠ
% vyjadrenie

2014

121

2

69

71

58,7 %

2015

92

0

60

60

65,2 %

2016

103

0

54

54

52,4 %

2017

118

4

58

62

52,5 %

2018

125

15

49

64

51,2 %

2019

140

9

59

68

48,6 %
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Tabuľka č. 3 Podiel MŠ a ZŠ – schválené prihlášky – projekty KA1
Výzva

Celkový
počet
podaných
prihlášok
(MŠ+ZŠ)

Počet
schválených
MŠ

Počet
schválených
ZŠ

Celkový počet
schválených
prihlášok
(MŠ+ZŠ)

Úspešnosť
MŠ+ZŠ
% vyjadrenie

2014

71

1

30

31

43,7 %

2015

60

0

42

42

70 %

2016

54

0

23

23

42,6 %

2017

62

2

37

39

62,9 %

2018

64

8

48

56

87,5 %

2019

68

8

48

56

82,4 %

Analýzou predmetných 95 materských a základných škôl sme zistili, že 71 z nich malo
v skúmanom období ukončený minimálne jeden projekt KA1, čo v percentuálnom vyjadrení
predstavuje 75 %. Týchto 71 škôl zrealizovalo celkovo 94 projektov. Z toho vyplýva, že niektoré
školy do apríla 2019 ukončili viac ako jeden projekt; 17 škôl ukončilo dva projekty a 3 školy tri
projekty.

KĽÚČOVÁ AKCIA 2 – STRATEGICKÉ PARTNERSTVÁ V SEKTORE
ŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA
Ako je uvedené v Sprievodcovi programom Erasmus+, cieľom strategických partnerstiev
je podporiť rozvoj, prenos a/alebo realizáciu inovatívnych postupov, ako aj realizáciu
spoločných iniciatív na podporu spolupráce, partnerského učenia sa a výmeny skúseností
na európskej úrovni.
V závislosti od cieľov a zloženia strategického partnerstva sa projekty môžu deliť na dva typy.
Prvým typom partnerstiev sú strategické partnerstvá podporujúce inovácie, od ktorých sa
očakáva, že budú rozvíjať inovatívne výstupy a/alebo sa budú zapájať do intenzívnych aktivít
zameraných na šírenie a využívanie existujúcich a novo vzniknutých produktov alebo
inovatívnych myšlienok. Partnerstvo musia tvoriť minimálne 3 organizácie z 3 rôznych krajín
programu9. Projekty môžu trvať od 12 do 36 mesiacov a maximálny finančný príspevok za celé
partnerstvo pre 36-mesačný projekt je 450 000 €. Žiadateľom môže byť akákoľvek verejná
alebo súkromná organizácia, ktorá aktívne pôsobí v školskom vzdelávaní.
Druhým typom partnerstiev sú strategické partnerstvá podporujúce výmenu osvedčených
postupov, ktorých základným cieľom je umožniť organizáciám rozvíjať a upevňovať siete,
zvyšovať ich kapacitu s cieľom fungovať na nadnárodnej úrovni, vymieňať si a konfrontovať
nápady, postupy a metódy.
V druhom type strategických partnerstiev sú zaradené aj projekty, ktoré podporujú spoluprácu
medzi školami z rôznych krajín programu. Tieto projekty boli do r. 2018 známe pod názvom
Strategické partnerstvá zložené výlučne zo škôl. Od r. 2018 sa ich štruktúra mierne zmenila
a príjemcovia ich poznajú pod názvom Školské výmenné partnerstvá. Projekty umožňujú
zúčastneným školám využívať mobilitné príležitosti pre žiakov a zamestnancov, rozvíjať

9

Krajiny programu definuje Sprievodca programu Erasmus+

9

sa ako organizácie a zvyšujú schopnosť škôl fungovať v medzinárodných projektoch.
V tomto type strategických partnerstiev majú školy možnosť využiť nasledovné aktivity10:
•
•
•

•

krátkodobé výmeny skupín žiakov: žiaci z rôznych krajín môžu spolupracovať na
aktivitách, ktoré sa viažu na ciele partnerstva;
dlhodobé študijné mobility žiakov: žiaci vo veku od 14 rokov môžu stráviť určité
obdobie v prijímajúcej škole a hostiteľskej rodine v zahraničí;
krátkodobé spoločné podujatia odbornej prípravy zamestnancov: pedagogickí
a nepedagogickí zamestnanci si môžu vzájomne vymieňať skúsenosti a know-how
alebo sa zúčastňovať spoločných školení;
dlhodobé výučbové pobyty alebo pobyty v rámci odbornej prípravy: táto aktivita
s dlhodobejším pôsobením na partnerskej škole umožňuje zamestnancom školy rozvíjať svoje znalosti a porozumieť vzdelávacím systémom a systémom odbornej prípravy
iných krajín a pomáha im vymieňať a osvojovať si odborné kompetencie, metódy
a postupy.

V rámci výziev 2014 až 2019 bolo podaných v sektore školského vzdelávania 277 projektov
KA2, na ktorých participovali výlučne školy (v rámci strategických partnerstiev zložených
výlučne zo škôl alebo školských výmenných partnerstiev). Materské a predovšetkým základné
školy podali za uvedené roky 135 projektov, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 48,7 %.
Na základe týchto údajov môžeme konštatovať, že aj projekty KA2 sú pre školy atraktívne a
dostupné, čo potvrdzuje aj úspešnosť vo výberovej procedúre, ktorá prestavuje 51,1 % (zo 135
projektov prešlo výberovou procedúrou 69 z nich). Ako v prípade projektov KA1, v nasledujúcich tabuľkách sú uvedené údaje za jednotlivé roky, t. j. tabuľka č. 4 vyjadruje podané prihlášky a tabuľka č. 5 schválené prihlášky.

Tabuľka č. 4 Podiel MŠ a ZŠ – podané prihlášky – projekty KA2 (strategické partnerstvá zložené výlučne zo
škôl, školské výmenné partnerstvá)
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Výzva

Celkový
počet
podaných
prihlášok

Počet
podaných MŠ

Počet
podaných ZŠ

Celkový počet
(MŠ+ZŠ)

Podiel MŠ+ZŠ
% vyjadrenie

2014

28

3

8

11

39,3 %

2015

41

3

20

23

56,1 %

2016

43

2

26

28

65,1 %

2017

45

3

13

16

35,6 %

2018

54

2

22

24

44,4 %

2019

66

5

28

33

50,0 %

Do r. 2018 bolo možné v rámci tohto typu partnerstiev využiť aj zmiešané mobility učiacich sa,
v ktorých sa spája krátkodobá fyzická mobilita s virtuálnou mobilitou.
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Tabuľka č. 5 Podiel MŠ a ZŠ – schválené prihlášky – projekty KA2 (strategické partnerstvá zložené výlučne
zo škôl, školské výmenné partnerstvá)
Výzva

Celkový
počet
podaných
prihlášok
(MŠ+ZŠ)

Počet
schválených
MŠ

Počet
schválených
ZŠ

Celkový počet
schválených
(MŠ+ZŠ)

Úspešnosť
MŠ+ZŠ
% vyjadrenie

2014

11

1

1

2

18,2 %

2015

23

3

7

10

43,5 %

2016

28

2

6

8

28,6 %

2017

16

3

7

10

62,5 %

2018

24

2

12

14

58,3 %

2019

33

4

21

25

75,8 %

Zo skúmaných 95 materských a základných škôl môžeme uviesť, že 31 z nich malo
v skúmanom období ukončený minimálne jeden projekt KA2, čo v percentuálnom vyjadrení
predstavuje takmer 33 %. Tieto školy zrealizovali celkovo 34 projektov. Z toho vyplýva, že tri
školy do apríla 2019 ukončili dva projekty spolupráce škôl.
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PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE
V PROJEKTOCH KA1
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1. Základná škola M. R. Štefánika, SNP 3, Ivanka pri Dunaji
Základné informácie o škole:
Základná škola je veľká škola, ktorú navštevuje vyše 880 žiakov, z ktorých sú približne 3 %
integrovaných. Momentálne škola čelí kvôli sťahovaniu obyvateľov z hlavného mesta a iných
častí Slovenska rastúcemu počtu žiakov, s ktorým súvisí aj rastúci počet učiteľov. Škola je
zameraná na cudzie jazyky, IKT a environmentálnu výchovu. Jednou z výziev školy je práca
s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), nakoľko ich počet každoročne
narastá.
Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji sa do programu Erasmus+ zapojila hneď
v prvej výzve v roku 2014, kedy úspešne realizovala projekt v rámci Kľúčovej akcie
1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Do jesene 2019 škola ukončila ďalšie dva projekty podané v rámci rovnakej akcie. Celkovo bolo zrealizovaných 16 vzdelávacích mobilít najmä pre
učiteľov cudzích jazykov. Škola je aktívna v programe naďalej a momentálne realizuje ročný
projekt KA1, ktorého cieľom je nielen metodologické vzdelávanie učiteľov, ale aj vzdelávanie
pre vedenie školy. Koordinátor projektov si na prvý impulz zapojenia do programu spomína
nasledovne: „Prvý projekt som podával ešte individuálne sám za seba v rámci podprogramu
Comenius, pretože som sa chcel zlepšiť vo vyučovacích metódach, chcel som sa lepšie oboznámiť
s britskou kultúrou priamo vo Veľkej Británii. Bol som však neúspešný. Ďalší projekt podaný už
za školu v programe Erasmus+ bol ale schválený a potom ďalšie.“
Prvý projekt KA1 s názvom „VZDELÁVANIE UČITEĽOV V ANGLICKOM JAZYKU A BRITSKEJ
KULTÚRE“ (2014-1-SK01-KA101-000106) obsahoval dvojtýždňové vzdelávacie mobility,
ktoré – ako vyplýva z názvu projektu - boli zamerané na metodológiu a tvorivé vyučovanie
angličtiny na prvom a druhom stupni a na informácie o britskom živote, kultúre a jazyku.
Účastníčky metodologických kurzov získali nový pohľad na problematiku vyučovania
anglického jazyka, prebrali množstvo tém ako napr. precvičovanie gramatiky a slovnej zásoby na hodine, motivácia, organizácia hodiny, využitie hudby, príbehov a poézie vo vyučovaní, tvorivé diktáty, aktivity na počúvanie, využitie internetu na hodine, idiomatické výrazy
a porekadlá, využívanie obrázkov, zahrievacie aktivity na hodine, hodnotenie a testovanie
žiakov a použitie slovníkov počas hodín. Kurzy boli rozdelené na povinné a nepovinné časti,
obe sa však zúčastnili aj nepovinných častí, ktoré častokrát trvali do večerných hodín. Ako
uviedla jedna z nich: „Počas kurzu som absolvovala nielen povinné vyučovanie, ale navštevovala som aj nepovinné workshopy. Nasala som veľmi veľa informácií, ktoré doteraz používam.
Boli to naozaj intenzívne dva týždne.“ Účastník kurzu zameranom na britské reálie vysoko
pozitívne hodnotil možnosť dozvedieť sa množstvo informácii o Veľkej Británii: „Veľa som sa
dozvedel o britských dejinách, britských prízvukoch. Všetky informácie som neskôr využil pri
tvorbe metodických listov.“
Druhý projekt s názvom „JAZYKOVÝM A KULTÚRNYM VZDELÁVANÍM BLIŽŠIE EURÓPE“
(2016-1-SK01-KA101-022149) obsahoval nielen štruktúrované kurzy pre učiteľov v Nemecku
a Írsku, ale aj hospitáciu (tzv. job shadowing) dvoch učiteliek na niekoľkých vzdelávacích
inštitúciách vo Fínsku a v Estónsku. Učiteľka nemeckého jazyka si osvojila mnohé metódy
výučby, napr. námety na hry a ich využitie na hodinách nemeckého jazyka, námety na pohybové cvičenia, ktoré slúžia na osvojenie si predložiek, praktické precvičovanie prísloviek,
precvičovanie správnej výslovnosti, rozšírenie si vedomostí z oblasti kreatívneho písania,
študentský žargón atď. Účastník vzdelávacej mobility v Írsku oceňoval nielen kontakt s ro-
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denými hovoriacimi, ale aj možnosť spoznať írsku kultúru a reálie. Mnohé aktivity, ktoré boli
zamerané na použitie rôznych gramatických javov a slovnej zásoby s dôrazom na írsku kultúru, hudbu, históriu, filmy a mytológiu, neskôr využil na hodinách anglického jazyka. Škola
sa inšpirovala počas hospitácie vo Fínsku prístupom fínskych škôl vo vzťahu k čitateľskej
gramotnosti a na chodbách zriadila knižné kútiky, kde môžu žiaci prísť a čítať si. Ako však
uviedla jedna účastníčka: „Počas hospitácie vo Fínsku som si uvedomila, že síce doma dokážeme
školu vybaviť materiálne, ale niektoré veci nie sú u nás aplikovateľné. Napríklad vnútorný
systém kontrol, ktorý je vo Fínsku budovaný odmalička rodičmi. Snažíme sa však meniť myslenie učiteľov, žiakov a aj rodičov. Bude to dlhá cesta.“
V rámci zatiaľ posledného ukončeného projektu s názvom „VIAC KVALITY A OBSAHU DO
VYUČOVANIA JAZYKOV“ (2017-1-SK01-KA101-035029) vycestovalo na rôzne štruktúrované
kurzy do Veľkej Británie 8 pedagogických zamestnancov školy. Hlavným cieľom mobilít
bolo zvýšenie úrovne jazykových kompetencií učiteľov tak, aby sa zlepšila kvalita výučby
cudzích jazykov na škole a zlepšenie vyučovania smerom k metódam orientovaným na žiaka.
Z pohľadu Európskeho rozvoja školy sa dôležitého kurzu zúčastnila špeciálna pedagogička.
Bol zameraný na prácu so žiakmi s ŠVVP a na ich inklúziu. Dôvod zaradenia tohto bodu do
Európskeho plánu rozvoja vysvetľuje zástupkyňa školy nasledovne: „Učitelia nie sú v tejto
téme podkutí a my cítime akútnosť vzdelávať našich učiteľov. Na Slovensku je málo vzdelávaní
v tejto oblasti.“
Poznatky získané na tomto kurze boli sprostredkované ostatným zamestnancom školy
prostredníctvom workshopov. Ako uviedla zástupkyňa školy: „Vidíme markantný posun práce
s deťmi so ŠVVP. Celkovú zmenu pohľadu na túto problematiku. Zmenu myslenia učiteľov. To,
čo bolo predtým nemožné, je zrazu možné. Učitelia sa pýtajú, čo majú urobiť pre tieto deti, ako
s nimi pracovať.“ Kurz s názvom „Drama Techniques for Creative English Teaching“ obsahoval aktivity zamerané na rozvoj profesionálnych zručností pri výučbe cudzieho jazyka, ako
aj aktivity zamerané na osobný rozvoj a sebapoznávanie. „Ako učiteľka na prvom stupni veľmi
využívam na hodinách angličtiny napr. flash karty, ktoré slúžia na upevnenie slovnej zásoby,
ďalej hry v kruhu, s loptou.“ – uviedla účastníčka tohto kurzu. Ostatné kurzy boli zamerané
na výučbu anglického jazyka a používanie IKT na hodinách. Na základe spätnej väzby od
účastníkov je zrejmé, že kurzy boli prínosné v odbornej rovine a výstupy využívajú nielen vo
vyučovacom procese, ale aj v mimoškolskej činnosti.
„Počas tohto kurzu som sa oboznámila s rôznymi aplikáciami, ktoré využívam v praxi počas
vyučovania, ale taktiež na krúžku Hravej angličtiny s tabletom.“
Základná škola sa v roku 2015 zapojila do programu eTwinning, kde je doteraz aktívna.
Učitelia sú na portáli zaregistrovaní a realizujú projekty medzinárodnej spolupráce. Jedným
z príkladov je účasť na projekte „SchoolVision“ (https://schoolovision2019.blogspot.com/),
ktorý získal mnoho cien na európskej úrovni. Ide o veľký medzinárodný projekt, ktorý je
obdobou pesničkovej súťaže Eurovision. Žiaci si sami vyberú pesničku, urobia aranžmán,
nahrajú videoklip, potom prebehne samotné hlasovanie. Ako hovorí koordinátor: „Projekt
eTwinning nám pomohol sa viac zblížiť nielen so základnou umeleckou školou, ale aj s rodičmi
a mestom ako zriaďovateľom školy.“
Cieľovými skupinami aktivít zameraných na šírenie výsledkov sú pre školu nielen pedagogickí
zamestnanci a vedenie školy, žiaci školy, ale aj učitelia z iných škôl, členovia učiteľských
skupín na internete (slovenskí alebo zahraniční) a obyvatelia obce Ivanka pri Dunaji. Škola
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preto realizuje niekoľko aktivít na šírenie výsledkov, napr. vytvorenie portfólia absolvovaných
aktivít - pracovných listov, prezentácií, určených pre kolegov a kolegyne v škole; články na
webovej stránke školy a v miestnych novinách; neformálne stretnutia s rodičmi a učiteľmi
z iných škôl a šírenie informácií prostredníctvom eTwinningu.
Základná škola v Ivanke pri Dunaji momentálne realizuje ďalší projekt KA1, prostredníctvom
ktorého do zahraničia vycestujú 9 učitelia. Najväčší prínos projektov vníma koordinátor
a zástupkyňa školy v zlepšení jazykových schopností učiteľov, zmene prístupu k vyučovacím
technikám a aktivitám, získavaní zahraničných kontaktov a najmä v zlepšení vnímania žiakov
so ŠVVP.
„Pozorujeme väčšiu chuť účastníkov vzdelávacích mobilít zapojiť sa do chodu školy. Osobný
prerod. Inšpirácia z rôznych krajín.“
„Kontakty, kontakty, kontakty. Toľko kontaktov som nezískal za celý život, ako na týchto kurzoch. Sledujeme sa, vymieňame informácie a skúsenosti. Toto je na nezaplatenie.“
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2. Základná škola, Limbová 30, Žilina
Základné informácie o škole:
Základná škola vo svojom výchovno-vzdelávacom procese kladie dôraz na kvalitnú výučbu
anglického jazyka od prvého ročníka, rozvoj kritického myslenia a zdokonalenie v čítaní
s porozumením. Modernizácia a vytvorenie príjemného pracovného prostredia pre žiakov sú
jedným z cieľov vedenia školy. V priestoroch základnej školy vznikli dve nové triedy elokovaného
pracoviska Materskej školy Limbová 26, rovnako základná škola poskytla priestor súkromnej
anglickej materskej škole, čím vznikla prirodzená kontinuita predprimárneho a primárneho
vzdelávania.
Základná škola, Limbová 30 v Žiline sa do programu Erasmus+ prvýkrát zapojila vo výzve na
rok 2016, kedy úspešne realizovala projekt v rámci Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita
jednotlivcov. Do jesene 2019 na škole ukončili ďalšie dva projekty podané v rámci rovnakej
akcie. Celkovo bolo zrealizovaných 14 vzdelávacích mobilít pre učiteľov cudzích jazykov
a špeciálnu pedagogičku. Škola momentálne nerealizuje žiadny projekt Erasmus+. Na začiatky
zapojenia sa školy do programu si koordinátorka posledného projektu spomína nasledovne:
„Prvotný impulz zapojiť sa do projektov pochádzal z informácií na internete a od učiteľov na
iných školách, s ktorými sme boli v kontakte. Dobré referencie a spokojní nadšení kolegovia
z iných škôl nás inšpirovali a rozhodli sme sa do programu Erasmus+ zapojiť.“
V prvom projekte s názvom „INOVÁCIA VÝUČBY ANGLICKÉHO JAZYKA A PRÁCE SO ŽIAKMI
SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM“ (2016-1-SK01-KA101-022159) si škola zadefinovala
Európsky plán rozvoja v týchto 4 bodoch:
1.

2.
3.

4.

skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a výchovné pôsobenie školy, a to najmä
aplikáciou kreatívnych, moderných a efektívnych vyučovacích metód, ktoré prispievajú
k rozvoju tvorivého myslenia, komunikačných schopností a motivácie žiakov;
zabezpečiť vysokú odbornosť pedagogického zboru a školského špeciálneho
pedagóga;
vychovávať aktívneho, sebavedomého, ale ohľaduplného žiaka, ktorý dokáže svoje
názory vyjadriť a zdôvodniť, a to nielen v materinskom jazyku, ale aspoň v jednom
cudzom jazyku - rozvíjať spoluprácu v rámci krajín EÚ;
podporiť rozšírenú výučbu anglického jazyka a výučbu vybraných predmetov
prostredníctvom CLIL už od 1. ročníka.

V rámci prvého projektu na vzdelávacie mobility do Spojeného kráľovstva vycestovali tri
učiteľky – učiteľka anglického jazyka z prvého stupňa, učiteľka anglického jazyka z druhého
stupňa a špeciálna pedagogička. Ako sa uvádza v záverečnej správe, účastníčka kurzu, ktorý
bol zameraný na kreatívnu metodológiu pri výučbe anglického jazyka, si zlepšila nielen komunikačné zručnosti, ale aj zručnosti v oblasti výučby vo všetkých 4 oblastiach, t. j. počúvanie,
čítanie, písanie a rozprávanie. Naučila sa, ako využívať hudbu, piesne, vizuálne pomôcky,
výtvarné umenie, drámu a pohyb vo vyučovaní jazykov a ako aplikovať informačné technológie pri vyučovaní cudzieho jazyka. Učiteľka z prvého stupňa vyzdvihla rozvoj receptívnych
a produktívnych jazykových zručností na hodinách anglického jazyka na 1. stupni ZŠ,
schopnosť využívať verbálne aktivity a hry ako základ vyučovania anglického jazyka
v mladšom školskom veku a rozšírenie vedomostí o metóde CLIL na prvom stupni. Špeciálna
pedagogička vnímala kurz ako vhodný pre učiteľov, ktorí pracujú so žiakmi s poruchami
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učenia, Aspergerovým syndrómom, žiakmi s poruchami aktivity a pozornosti ADHD,
ADD, s poruchami správania sa, s nadanými žiakmi a s celou skupinou detí so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami.
Kvalitná výučba anglického jazyka už od 1. ročníka základnej školy, rozvoj kritického
myslenia, neustále zlepšovanie prístupov v práci s deťmi s poruchami učenia a správania sa
a v neposlednom rade moderné využitie digitálnych technológií v edukačnom procese boli
hlavnými cieľmi druhého projektu s názvom „CUDZÍ JAZYK MODERNE, TVORIVO A PRE
VŠETKY DETI“ (2017-1-SK01-KA101-035030). Vzdelávacích mobilít v Spojenom kráľovstve sa
celkovo zúčastnilo 7 pedagogických zamestnancov. Štyri kurzy boli určené pre učiteľov, ktorí
vyučujú anglický jazyk v rámci vyučovacieho procesu, v záujmových krúžkoch alebo využívajú
metódu CLIL na hodinách. Kurzy boli zamerané na metodológiu, nové prístupy vo výučbe
cudzích jazykov a praktické aktivity. Tieto kurzy absolvovali piati učitelia prvého stupňa.
Ďalší kurz bol zameraný na zavedenie digitálnych technológií do výučby anglického jazyka,
ktorý absolvovala učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Dôvodom výberu tohto kurzu
bol fakt, že škola získala prostredníctvom iných projektov moderné vybavenie IKT učební,
ktoré chcela naplno a vhodne využívať. Posledný kurz bol zameraný na prácu s deťmi, ktoré
majú poruchy učenia a sociálne alebo emocionálne ťažkosti v oblasti správania sa. Tohto
kurzu sa zúčastnila špeciálna pedagogička, ktorá sa vo svojej práci denne stretáva s týmito
problémami.
Tretí ukončený projekt s názvom „RADOSŤ PRACOVAŤ, RADOSŤ UČIŤ SA“ (2018-1-SK01KA101-046007) bol rovnako, ako projekty predchádzajúce, zameraný na skvalitnenie výučby
anglického jazyka na 1. a 2. stupni. Vzdelávacích mobilít na Malte sa zúčastnili 4 učiteľky, resp.
pedagogické asistentky, kde absolvovali dva kurzy (na každom dve účastníčky). Veľkým prínosom kurzu zameranom na metodológiu anglického jazyka bolo vytvorenie vlastného portfólia
rozmanitých didaktických hier, básní a rôznych aktivít pre žiakov. Ďalší kurz, ktorého cieľom
bolo zlepšenie jazykových kompetencií vyučujúcich, zase zapadal do vízie školy vyučovať
metódou CLIL hlavné všeobecno-vzdelávacie predmety na obidvoch stupňoch vzdelávania. Ako uviedla koordinátorka posledného projektu: „Výstupy z kurzov majú určite dopad na
našu školu. So svojimi skúsenosťami sa delíme s kolegami v našej organizácii. Každý účastník
sa obohatil výsledkami dobrej praxe. Organizovali sme semináre, mini semináre, workshopy,
prezentovali sme výsledky pred blízkou a širokou verejnosťou, cez webovú stránku školy. Čo sa
týka žiakov, získavajú nové sociálne zručnosti a zlepšujú sa v cudzích jazykoch.“
Ako bolo uvedené vyššie, základná škola kladie dôraz na učenie cudzích jazykov a implementáciu metódy CLIL už od prvého ročníka – žiak sa tak stretáva s anglickým jazykom na
predmetoch matematika, prvouka, hudobná výchova a výtvarná výchova.
„Metódu vyučovania CLIL aplikujeme v našej škole vďaka praktickým ukážkam lektorov, ktorí
nám odporučili používať autentické materiály pri práci s mladšími žiakmi. Medzi autentické
materiály patria nahrávky, jednoduché detské rozprávky, rýmovačky, riekanky, pesničky. Taktiež nám poradili využívanie webových stránok, na ktorých nájdeme vypracované rôzne témy,
ktoré môžeme s deťmi preberať. Často tam je nahraný krátky príbeh alebo pieseň, okruh otázok,
ktoré si môžeme pri danej téme prebrať, i pracovné listy.“
Na otázku, ktorý z projektov vnímajú na škole ako najviac prínosný, odpovedala koordinátorka nasledovne: „Každý zo zrealizovaných projektov bol prínosom jednak pre školu,
pretože učitelia získali nové prístupy a trendy vo vzdelávaní anglického jazyka a jednak pre
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samotných učiteľov, nakoľko si zvýšili komunikačné zručnosti v cudzom jazyku a nadobudli
nové poznatky vo vzdelávaní. Projekty mali aj pridanú ľudskú hodnotu, pretože účastníci si
vytvorili nové vzťahy s učiteľmi z iných škôl aj medzinárodného charakteru, prostredníctvom
ktorých si naďalej vymieňajú postrehy a rady ohľadom vzdelávania.“
Informácie o projektoch škola šírila prostredníctvom webovej stránky školy (https://zs
limbovaza.edupage.org/text/?text=text/text6&subpage=0) a miestnej a regionálnej tlače.
Výsledky projektov, skúsenosti učiteľov, námety na netradičné vyučovanie zdieľali účastníci
kurzov nielen so svojimi kolegami na škole, ale aj s kolegami z iných škôl prostredníctvom
workshopov. Špeciálna pedagogička sa podelila so svojimi skúsenosťami v CPPPaP v Žiline
a počas práce s deťmi a rodičmi v rámci intervencií a diagnostiky.
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3. Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
Základné informácie o škole:
Základnú školu navštevuje momentálne cca 530 žiakov v klasických a športových triedach. Školu navštevujú nielen žiaci z mesta Banská Bystrica, ale aj z priľahlých obcí. Škola sa zameriava
na cudzie jazyky, počítačovú gramotnosť, environmentálnu výchovu a rozvoj umeleckého cítenia.
Motto školy je SOFI:
•
Som - komunikatívny, samostatný tvorivý a zodpovedný žiak,
•
Ovládam – cudzie jazyky, nestratím sa v Európe ani vo svete,
•
Formujem - a chránim životné prostredie a uprednostňujem zdravý životný štýl,
•
Informatika – je moja kamarátka, ovládam prácu na počítači a používam internet
Škola úspešne realizovala projekty medzinárodnej spolupráce už v predchádzajúcom Programe celoživotného vzdelávania v rámci podprogramu Comenius - Školské partnerstvá.
V programe Erasmus+ sa zatiaľ zapojila do dvoch dvojročných projektov v Kľúčovej akcii 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (výzvy 2014 a 2016), v rámci ktorých do zahraničia
vycestovalo 20 učiteľov rôznych predmetov. Ako uviedla koordinátorka druhého projektu:
„Obidva projekty sú prínosom pre pedagógov, školu a samozrejme žiakov našej školy –
obidva naplnili očakávania, s ktorými sme do nich vstupovali.“ Škola je momentálne zapojená
do iných grantových schém, najmä na národnej úrovni (napr. projekty ESF, projekt Fenomény
sveta).
Zvyšovanie motivácie učiteľov učiť, skvalitnenie ich pedagogických/jazykových zručností,
aktívna spolupráca so zahraničnými partnermi a inovovanie systému práce v školskom prostredí boli ciele, ktoré si škola zadefinovala v Európskom pláne rozvoja. Prvý projekt, ktorý
škola realizovala v rámci programu Erasmus+ s názvom „PROGRES - PROFESIONÁLNY RAST
OSOBNOSTI = GLOBÁLNY ROZVOJ EDUKAČNÉHO SYSTÉMU“ (2014-1-SK01-KA101-000104)
bol preto zameraný na zdokonalenie pedagogických zručností v oblasti rozvoja jazykových,
metodických, odborných, sociálnych, prezentačných či informačno-komunikačných kompetencií. V rámci tohto projektu vycestovalo na vzdelávacie mobility do Rakúska, na Maltu
a do Írska 9 zamestnancov školy. Kurzy v Rakúsku boli štandardné alebo intenzívne s cieľom
zlepšiť a rozvíjať jazykové zručnosti v nemeckom jazyku a prehĺbiť znalosti o rakúskych jazykových a kultúrnych reáliách. Kurzy na Malte boli určené učiteľom anglického jazyka,
kde sa oboznamovali buď s aktuálnymi metodickými prístupmi, metódami a technikami
vyučovania cudzieho jazyka, alebo s metódou CLIL, konkrétne s najnovšími spôsobmi, ako
integrovať informačno-komunikačné technológie do aplikácie CLIL vo výučbe cudzieho jazyka s použitím on-line softvérových nástrojov. Touto metódou sa zaoberal aj kurz v Írsku.
Ako sa uvádza v záverečnej správe: „Absolvované jazykové a odborné kurzy umožnili skvalitniť
učiteľskú prípravu, aktívne realizovať kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov;
spoznať a využívať efektívne metódy, postupy a činnosti, moderné a motivačné materiálne
pomôcky, prehodnotiť doposiaľ využívané vzdelávacie programy, učebné osnovy a výchovno-vzdelávacie plány, obohatiť aktivity školy o inovatívne prvky výchovy a vzdelávania (aj v mimoškolskej činnosti), vymeniť si vzájomne pedagogické skúsenosti, poznatky a aktivity medzi
zúčastnenými krajinami.“
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Druhý ukončený projekt s názvom „SOFIA“ (2016-1-SK01-KA101-022275) nadviazal na
predchádzajúci projekt. Názov projektu je inšpirovaný mottom školy. Vzdelávacích mobilít
v Rakúsku, Nemecku, Lotyšsku, Spojenom kráľovstve a na Malte sa zúčastnilo 11 zamestnancov
školy. V profile kurzov neboli len kurzy zamerané na skvalitnenie výučby cudzích jazykov, ale
aj kurzy na zlepšenie výučby výchovných a umenovedných predmetov (výtvarná, hudobná
a dramatická výchova na oboch stupňoch). Ďalšou prioritou bol aj kurz orientovaný na prácu
so žiakmi so ŠVVP, nakoľko počet takýchto žiakov na škole každoročne stúpa.
Kurzy pre učiteľov cudzích jazykov boli zamerané na techniky, ktoré pomôžu učiteľovi
zlepšiť a zatraktívniť prístup k vyučovaniu dnešnej mládeže, napr. s využitím moderných informačných technológií. Rovnako ponúkli účastníkom možnosť pracovať s rôznymi internetovými stránkami, ktoré sú zdrojom inšpirácie pri príprave učiteľa na jednotlivé vyučovacie
hodiny. Formou interaktívneho seminára sa podelili s novými skúsenosťami s ostatnými kolegami, ktorí vyučujú na škole cudzie jazyky.
„Na kurze som si urobila portfólio aktivít, ktoré využívam na svojich hodinách anglického jazyka, napr. „running dictation“, reprodukciu textu zameraného na istý gramatický jav, tvorba
príbehov vo forme komixu na rozvoj produktívnych zručností a kreativity, využite drámy ako
umeleckej formy atď.“
„Počas kurzu som si uvedomila dôležitosť zasadacieho poriadku/uloženia nábytku na vytvorenie vhodných podmienok/vhodnej klímy na realizáciu rôznych typov aktivít.“
Účastníci vzdelávacích aktivít zameraných na zlepšenie výtvarných a umenovedných predmetov sa zaoberali spôsobmi, ako využiť umenie - napr. hudbu, pohyb, obrazy vo vyučovaní
na rozvíjanie medzipredmetových a prierezových vzťahov. Osvojené aktivity a zručnosti boli
následne prínosné pre podujatia v mimoškolskej činnosti, ako sú napríklad školský klub detí,
koncerty, výstavy, hudobno-tanečné vystúpenia a akadémie.
„Na kurze sme preberali rôzne aktivity, napr. didaktické hry – pantomíma, čelovka, ďalej
rolové čítanie (herec/herečka) alebo opis predmetu v hádankách. Taktiež sme sa zamerali na
neverbálnu komunikáciu, mimiku, gestá, hru tela. Tieto všetky aktivity využívam aj na
hodinách anglického jazyka pre 3. ročník.“
Kurz „Špeciálne potreby a inkluzívne vzdelávanie“ pomohol učiteľom načerpať mnohé inšpiratívne metódy a formy budovania takej atmosféry a klímy v triede, ktorá by pozitívne
ovplyvnila úroveň sociálnej integrácie žiaka so ŠVVP, umožnila mu dosiahnutie primeraného
stupňa vzdelania a jeho primeraného začlenenia do spoločnosti. Ako spomína účastníčka
kurzu: „Obohatilo ma stretnutie s dospelými ľuďmi, dyslektikmi, dyskalkulikmi, dyspraktikmi,
...., ktorí sú dnes úspešní, a s ich rodičmi. Na základe osobnej skúsenosti bol sprostredkovaný
„svet“ detí so ŠVVP a ich blízkych, akých chýb sa dopúšťajú pedagógovia i odborní zamestnanci,
čomu je potrebné sa vyvarovať, ako pracovať v prospech detí.“
Výstupy z kurzu sa premietli aj do stratégie práce so žiakmi so ŠVVP. Súčasťou tejto
vzdelávacej aktivity bola i práca s nadanými deťmi pomocou metódy Binnendifferenzierung
(vnútorná diferenciácia), prostredníctvom ktorej si pedagógovia rozšírili svoje kompetencie
v heterogénnych žiackych skupinách pri vytváraní individuálnych podmienok vzhľadom na
vedomostnú úroveň, individuálne potreby a záujmy. Po aplikácii do vyučovania sa zvýšil pomer
individualizovaného učenia sa - čo znižuje problematickú stagnáciu nadanejších žiakov.
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V čom vidí škola najväčší prínos projektov?
•
zapracovanie nových poznatkov, metód, foriem a techník výučby do školského
vzdelávacieho programu;
•
doplnenie tematických výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých predmetov
školského programu o inovatívne a prierezové prvky, resp. zriadenie nových voliteľných predmetov;
•
prezentácia školy a šírenie jej dobrého mena v zahraničí a prezentácia navštívených
krajín;
•
obohatenie o inovatívne prvky aj v mimoškolskej činnosti.
Informácie o výsledkoch a výstupoch projektov škola šírila nielen na svojej webovej stránke
a v miestnych, či regionálnych periodikách, ale zorganizovala workshopy ako pre svojich
učiteľov, tak aj v rámci vzájomnej spolupráce i pre učiteľov z regiónu.
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4. Materská škola, 1. mája 4, Banská Štiavnica
Základné informácie o škole:
Materská škola poskytuje celodennú aj poldennú výchovnú starostlivosť deťom od 2 – 7 rokov
a deťom s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky a s dodatočne odloženou školskou
dochádzkou. Materská škola má šesť tried a patrí k nej aj elokované pracovisko s jednou triedou v mestskej časti Štefultov. Vo výchove a vzdelávaní plní ciele prostredníctvom školského
vzdelávacieho programu pod názvom Detský raj, ktorý kladie dôraz na environmentálnu
výchovu a zároveň sa snaží upevniť povedomie o tradíciách baníckeho mesta, ktoré je zaradené do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V školskom vzdelávacom programe, ako aj
v reálnom procese, je zakotvené vyučovanie anglického jazyka v zriadenej heterogénnej triede.
Okrem zriadenej anglickej triedy prebieha v materskej škole výučba anglického jazyka formou
krúžkovej činnosti, kde deti predškolského veku vyučuje kvalifikovaná učiteľka anglického jazyka.
Materská škola sa do programu Erasmus+ zapojila výzvou na rok 2017. Dovtedy nerealizovala
žiadne projekty medzinárodnej spolupráce. V školskom roku 2016/2017 škola zaznamenala
pokles počtu žiakov, nakoľko sa v meste otvorila nová súkromná materská škola. Ako
na toto obdobie spomína riaditeľka školy: „Klesol nám počet žiakov a uvedomili sme si, že
musíme začať niečo robiť, aby nám deti neodchádzali. Chceli sme dať rodičom lepšiu ponuku –
vzdelanejších učiteľov, viac zážitkového učenia pre deti, nové metódy. Začali sme pátrať
a narazili sme na program Erasmus+.“ Taktiež v tom čase mali v materskej škole integrované dve žiačky – dvojičky s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (PAS), preto
sa rozhodli pre kurz, ktorý bol zameraný práve na prácu s takýmito deťmi. „V roku 2017 sme
mali dve žiačky integrované, chceli sme lepšie s nimi pracovať, aby deti nemuseli od nás odísť.
Nemali sme peniaze na špeciálneho pedagóga, tak sme hľadali možnosti inde“, hovorí riaditeľka
dôvody motivácie podať si projekt.
Na samotnej príprave a realizácii prvého projektu s názvom „PRIPRAVENOSŤ DETÍ SO
ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI NA VÝUČBU“ (2017-1-SK01KA101-034979) sa podieľal širší kolektív zamestnancov materskej školy. Materská škola už
v prípravnej fáze informovala svojho zriaďovateľa, že plánuje podať projekt.
„Najskôr boli prekvapení, že kde chceme z materskej školy ísť, keď sme však vysvetlili dôvody,
začali nás veľmi podporovať.“
Škola pri formulovaní svojho Európskeho plánu rozvoja reagovala na identifikované potreby
z dotazníkov zamestnancov školy, na požiadavky zriaďovateľa, na potreby žiakov, a aj na
očakávania rodičov, na základe ktorých potom formulovala svoje ciele:
1.
2.
3.

zatraktívnenie poskytovaného vzdelávania na škole, ktorá má v meste silnú konkurenciu;
prispôsobenie vzdelávania pre deti so ŠVVP;
posilnenie postavenia anglického jazyka v prostredí školy, ktorý je komunikačným jazykom pre rodičov zo zahraničia, nakoľko v meste žije veľa cudzincov (napr. pracovníkov
a dobrovoľníkov na prácach na Kalvárii).
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Následne počas vzdelávacej mobility v Českej republike sa dve účastníčky zúčastnili kurzu,
ktorý sa skladal z viacerých modulov: v prvom si rozvinuli schopnosť predchádzať poruchám
učenia tým, že zistili, ako definovať samotné poruchy učenia a nemýliť si ich s nízkym intelektom detí. Druhý modul prispel k získaniu kompetencie lepšie porozumieť emočnej
stránke dieťaťa a zvoliť správny prístup nielen k dieťaťu, ale aj k jeho rodinným príslušníkom
počas konzultácií s nimi. Ďalší modul, ktorý bol nosným kurzom projektu, bol zameraný na
špecifické prístupy v práci s dieťaťom s PAS v materskej škole. „Hneď po návrate z kurzu sme
informovali naše kolegyne, ako pracovať s takýmito deťmi. Uvedomili sme si, že čokoľvek pre
ne robíme, ak nevytvoríme pre tieto deti bezpečný priestor, nepohneme sa.“ Posledné 2 časti
boli zamerané na inovatívne spôsoby v oblastiach hudobnej a výtvarnej výchovy a na rozvoj
kreativity, ktoré následne využili vo vyučovacom procese.
Ako hodnotí zapojenie sa do prvého projektu Erasmus+ riaditeľka školy?
„Projekt hodnotíme ako veľmi dobrú skúsenosť, prezentovali sme ho pred všetkými riaditeľkami
materských škôl v Banskej Štiavnici. Deti sa nám vracajú späť, počet detí nám opäť postupne
stúpa. Škôlka si drží dobré meno, snažíme sa robiť pre deti veľa vecí. Mnohé aktivity, ktoré sme
robili v Čechách, robíme aj u nás.“
„Mne ako riaditeľke školy otvoril kurz oči aj v zmysle komunikácie s rodičmi. Pochopila som, že
mám ako pedagóg dávať rady, snažiť sa pomôcť, ale tu moja úloha končí....rozhodnúť sa musia
zákonní zástupcovia. V škôlke sme tiež zaviedli konzultačné hodiny, počas ktorých sa môže
každá učiteľka nerušene porozprávať s rodičmi.“
Škola o projekte a jeho výstupoch informovala na pedagogických poradách a metodických
stretnutiach, kde boli prítomní aj zamestnanci elokovaného pracoviska materskej školy. Materiály získané na mobilite sú umiestnené v učiteľskej knižnici. Ďalšia príležitosť na šírenie výsledkov projektu bola v apríli 2018, kedy sa v Banskej Štiavnici uskutočnil 24. snem
Spoločnosti pre predškolskú výchovu na Slovensku pre 250 účastníkov. Je to nezávislá organizácia, ktorá združuje učiteľky materských škôl a odborníkov v oblasti predškolskej výchovy.
Na snem materská škola prizvala prezentovať lektorku jedného z kurzov, ktoré absolvovali
v rámci mobility v Českej republike. Išlo o kurz Emočného a sociálneho rozvoja dieťaťa.
„Chceli sme na tomto podujatí prezentovať nielen náš projekt, ale priniesť túto tému aj pre iné
učiteľky na Slovensku. Spätná väzba bolo veľmi dobrá. Dokonca následne niektoré materské
školy pozvali lektorku na svoje školy, aby prišla prezentovať.“
Prvý projekt bol odrazovým mostíkom pre ďalšiu medzinárodnú spoluprácu. Materská škola v rámci výzvy na rok 2018 podala úspešný projekt s názvom „HRAVO S ANGLIČTINOU
V MATERSKEJ ŠKOLE“ (2018-1-SK01-KA101-046043), v rámci ktorého na vzdelávanie do
zahraničia vycestovali 4 učiteľky. Všetky vzdelávacie mobility prispeli k napĺňaniu zadefinovaného Európskeho plánu rozvoja. Riaditeľka a zástupkyňa školy sa zúčastnili kurzu, ktorý
bol zameraný na získanie kompetencií v oblasti administratívy na školách. Zlepšili si vedomosti a znalosti v komunikácii (osobnej, telefonickej a emailovej) s rodičmi a potenciálnymi
záujemcami o služby materskej školy. Ako uviedla riaditeľka školy: „Obohatila sa mi jazyková
slovná zásoba v oblasti administratívy. Získali sme veľmi dobrý pracovný materiál, ktorý mám
na stole a stále ho využívam. Na kurze sme riešili praktické veci a mňa to osobne posunulo
ďalej.“
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Ďalšie dva kurzy tiež vyšli z potreby ponúknuť kvalitnejšie a zaujímavejšie vzdelávanie.
Z kurzu „Ako vyťažiť čo najviac z vyučovania mimo triedy v exteriéri“ priniesla učiteľka
inovatívne metódy a iné možnosti výchovy a vzdelávania. Rozvinula si kompetencie v oblasti
bezpečnosti vo výučbe mimo materskej školy, kompetencie plánovať, organizovať a realizovať
prostredníctvom zážitkového učenia výchovu a vzdelávanie v autentických podmienkach.
„Ak by sme porovnali frekvenciu výletov a exkurzií, majú z roka na rok stúpajúcu tendenciu;
kolegyne viac využívajú tento spôsob výučby ako predtým.“
Posledný absolvovaný kurz bol zameraný na výučbu anglického jazyka v materskej škole.
Účastníčka kurzu získala kompetencie na správne využívanie materiálov, piesní, hier, dramatizácie a umenia, rozhovorov a komunikácie v predškolskom veku vo výučbe anglického
jazyka. Naučila sa, ako vytvárať v triede prostredie, ktoré je pre deti motivujúce, podnetné
a príjemné. Motivovala aj iné kolegyne v materskej škole zaoberať sa výučbou angličtiny.
„Predtým sme na výučbu anglického jazyka využívali externé osoby, ktoré boli kvalifikované
učiteľky, ale nemali skúsenosť s malými deťmi. Neboli sme spokojné, preto sme sa rozhodli, že
pošleme na kurz našu učiteľku. Po absolvovaní kurzu začala vyučovať anglický jazyk vo svojej
triede a tiež viesť krúžok anglického jazyka pre deti predškolského veku, čím veľmi obohatila
ponuku materskej školy.“
Ako hodnotia vzdelávacie mobility samotné účastníčky? - „Spojili sme príjemné s užitočným;
kolegyne oceňovali, že to boli zmysluplne strávené dva týždne.“
Priamym dopadom realizácie projektu je zvýšenie kvality vzdelávania na škole a jej zatraktívnenie, čo má za následok vyšší záujem rodičov o zápis svojich detí na školu zapojenú do
programu Erasmus+. O priebehu projektu a výstupoch bola informovaná široká verejnosť
prostredníctvom internetovej stránky materskej školy, facebookovej stránky a stránky mesta
Banská Štiavnica. Pre učiteľskú verejnosť zrealizovali účastníčky metodický deň, kde prezentovali výsledky projektu.
Materská škola je naďalej aktívna v programe Erasmus+. V rámci výzvy 2019 pokračuje nielen
v realizácii projektu KA1, ale stala sa aj koordinátorom školského výmenného partnerstva
(KA2) s partnerskými školami z Chorvátska, Slovinska a Srbska.
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5. Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, Brezno
Základné informácie o škole:
Základná škola s materskou školou poskytuje vzdelávanie viac ako 800 žiakom. Má dlhoročnú
tradíciu vo výučbe cudzích jazykov a v športovej príprave v športových triedach so zameraním
na hokej a atletiku. Od tretieho ročníka môžu žiaci navštevovať triedy so zvýšenou dotáciou
cudzieho jazyka. Športovo nadaní žiaci majú od piateho ročníka možnosť rozvíjať svoj talent
v športovej triede zameranej na ľadový hokej a atletiku. Škola vytvára vhodné podmienky pre
vzdelávanie športovcov i v spolupráci so športovými klubmi. Dlhodobé skúsenosti učiteľov, ktorí
vyučujú žiakov - športovcov, poukazujú na klesajúci záujem o učenie sa. Škola má ambíciu
motivovať žiakov k lepším vzdelávacím výsledkom aj projektmi Erasmus+.
Základná škola s materskou školou v Brezne sa v programe Erasmus+ zatiaľ zapojila do dvoch
projektov v rámci Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Počas trvania týchto projektov bolo celkovo uskutočnených 10 vzdelávacích mobilít učiteľov cudzieho jazyka.
Iniciatíva zapojiť sa do programu vyšla z učiteľského zboru, kde tí učitelia, ktorí prejavili
záujem o vzdelávanie v zahraničí, zadefinovali svoje potreby a následne spoločne napísali
projekt. Koordinátorka projektov spomína: „O programe Erasmus+ som sa dozvedela na
internete, pretože som hľadala možnosti, ako umožniť žiakom a učiteľom vycestovať do
zahraničia. Potom sme sa zúčastnili školení, ktoré organizovala národná agentúra.
S kolegyňou sme napísali projekt, ktorý bol finančne podporený, z čoho sme sa veľmi tešili.“
Škola v čase písania tejto štúdie (jeseň 2019) nerealizuje žiaden projekt Erasmus+, ale zapája
sa do iných grantových schém (ESF projekty). Ciele, ktoré si škola zadefinovala v Európskom
pláne rozvoja, možno zhrnúť nasledovne:
1.
2.
3.

skvalitnenie jazykových kompetencií učiteľov;
inovácia vyučovacieho procesu a školského vzdelávacieho programu;
zvýšenie jazykových zručností žiakov talentovaných na šport v primárnom
a sekundárnom vzdelávaní.

Prvý projekt s názvom „ZVÝŠENIE KVALITY VYUČOVACIEHO PROCESU V PREDMETE
ANGLICKÝ JAZYK V ŠPORTOVÝCH TRIEDACH“ (2015-1-SK01-KA101-008738) bol zameraný
na zlepšovanie jazykových kompetencií učiteľov cudzích jazykov. Dve učiteľky – jedna
z prvého a druhá z druhého stupňa – sa zúčastnili mobilít v Spojenom kráľovstve. Učiteľka
pre primárne vzdelávanie si zlepšila jazykové znalosti v angličtine. Počas dvojtýždňového
kurzu sa kládol dôraz na konverzáciu, počúvanie, výslovnosť a gramatiku, aj na rozšírenie
slovnej zásoby. Učiteľka nižšieho sekundárneho vzdelávania získala nové nápady a možnosti,
ako spestriť výučbu a používať angličtinu viac kreatívne, napr. pomocou jazykových hier,
hereckých techník, kreatívneho písania. Účastníčka dvojtýždňového kurzu po návrate z mobilít aplikovala získané vedomosti do vyučovacieho procesu. Ako uviedla projektová koordinátorka: „Kolegyňa sa vrátila z mobility so slovami, že doteraz učila jazyk zle, že sa jazyk dá
učiť aj inak, napriek tomu, že mala dovtedy skvelé výsledky. Mobility nám dali najmä jazykové
kompetencie; stretli sme sa s inými kolegami zo zahraničia, získali sme veľa metód.“ Získané
skúsenosti následne implementovali do vyučovacieho procesu na prvom a druhom stupni
školy:
•

prepracovanie tradičného školského vzdelávacieho programu pre športové triedy na
druhom stupni a pre triedy so športovcami na prvom stupni;
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•
•

oboznámenie ostatných vyučujúcich na zasadnutí predmetovej komisie s výstupmi
z kurzov, so zmenami a inováciami vo vyučovacom procese v športových triedach;
zakomponovanie inovácií do vlastných tematických výchovno-vzdelávacích plánov.

Ďalším zaujímavým výsledkom prvého projektu boli otvorené hodiny pre žiakov - športovcov. Ako sa uvádza v záverečnej správe, úspech malo vyučovanie v spolupráci s trénermi
z hokejového klubu, ktorí sa zúčastnili na hodinách anglického jazyka a plynule zapadli do
vyučovacieho procesu. Špeciálne na takéto hodiny sa deti veľmi tešili, dokonca sa samostatne, usilovne pripravovali i doma, čo učitelia zistili na triednych schôdzkach od rodičov.
Prostredníctvom trénerov a ich skúseností im bola vhodnou formou vysvetlená potreba učenia sa a používania cudzieho jazyka v oblasti športu ako prostriedku komunikácie, spoznávania nových kultúr a získavania kontaktov.
Vzhľadom na pozitívnu odozvu sa koordinátorky rozhodli na prvý projekt nadviazať a naďalej
pokračovať v skvalitňovaní cudzojazyčného vzdelávania žiakov - športovcov na škole a podali druhý úspešný projekt s názvom „POUŽÍVAJME CUDZÍ JAZYK AKTÍVNE“ (2016-1-SK01KA101-022371), v ktorom bolo uskutočnených 10 vzdelávacích mobilít na Malte, v Spojenom
kráľovstve, Nórsku, Nemecku a Lotyšsku. Vzdelávania v zahraničí sa zúčastnili nielen učitelia
anglického, ale aj nemeckého a ruského jazyka a iných predmetov z prvého a druhého stupňa.
„V druhom projekte bolo zapojených viac učiteľov z rôznych predmetov; projekt bol oveľa
rozmanitejší a každý si z projektu niečo odniesol. Po mobilitách sme uskutočnili asi 5 stretnutí,
kde sme si všetci vymieňali skúsenosti, čo sme sa v zahraničí naučili.“
Štyri učiteľky z prvého stupňa najviac oceňovali, že si počas kurzov rozšírili jazykové kompetencie v anglickom jazyku a začali využívať metódu CLIL na iných hodinách (matematika,
prvouka, etická a hudobná výchova), ďalej spoznali zaujímavú metodiku výučby (napr.
manipulačné techniky pri výučbe anglického jazyka), naučili sa využívať nové technológie
(online platformy) a získali znalosti v oblasti e-learningu. Po skončení kurzu pokračovali
v realizovaní medzinárodných partnerstiev so zahraničnými školami prostredníctvom programu eTwinning. Ako uviedla jedna z účastníčok: „Počas realizácie projektu sme si urobili aj
kurz eTwinning. Robíme projekty a deťom sa to páči.“
Šesť účastníkov (5 učiteliek a jeden učiteľ) z druhého stupňa, ktorí vyučovali v športových
triedach, si rozšírili jazykové kompetencie v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Kurzy
boli zamerané na rozvíjanie kreativity vo vyučovaní, využívanie metódy CLIL na vyučovacích
hodinách a aplikovanie informačných technológií do vzdelávacieho procesu.
„Vybrala som si kurz, ktorý bol o úroveň vyššie ako moja znalosť anglického jazyka. Motivovalo
ma to na kurze zabrať a absorbovať čo najviac. Celé dni som študovala, ale som spokojná – vrátila som sa oveľa istejšia, čítam knihy len po anglicky, využívam veľa metód, ktoré sme sa tam
naučili, najmä využívanie IKT na vyučovaní.“
Počas vzdelávacej mobility zameranej na projektový manažment nadviazala učiteľka
nemeckého jazyka kontakt s ruskou a tureckou školou, s ktorými začali družobnú spoluprácu
nielen v podobe dopisovania listov, online zdieľania videí a prezentácií a posielania darčekov,
ale aj v podobe vzájomných návštev.
Ako je uvedené v záverečnej správe za najväčšie pozitíva bývalí účastníci – učitelia druhého
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stupňa - považujú:
•
úspešnú aplikáciu aktivít a hier do vyučovania anglického, nemeckého a ruského jazyka v športových triedach;
•
uplatňovanie kreativity, vďaka čomu sú žiaci vhodnou hrou motivovaní k učeniu;
•
nadviazanie partnerstiev so zahraničnými školami prostredníctvom programu
eTwinning;
•
úspešnú aplikáciu metódy CLIL do vyučovania iných predmetov (matematika, informatika, telesná výchova, hudobná výchova, športová príprava), ako aj používanie
anglického jazyka počas hokejových tréningov a kompenzačných cvičení;
•
odbúranie prvotnej bariéry žiakov pri stretnutí s cudzincami počas hokejových turnajov doma, ale najmä v zahraničí.
Ako hodnotí s odstupom času realizáciu projektov koordinátorka projektov? „Keď 10 ľudí vycestovalo do zahraničia, 10 ľudí niečo prinieslo a tú zmenu na škole cítiť.“
Informácie o projektoch škola šírila prostredníctvom svojej webovej stránky, sociálnych sietí (skupina na Facebooku) a miestnej a regionálnej tlače. Výsledky projektov,
skúsenosti učiteľov a námety na netradičné vyučovanie sú dostupné na webovej stránke
https://projektydvojka-sk.webnode.sk/, ktorá je voľne prístupná širokej verejnosti.
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6. Spojená škola internátna, M. R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou
Základné informácie o škole:
Spojená škola internátna je školou pre deti a mládež s mentálnym postihnutím a skladá sa
z viacerých zložiek: (a) Špeciálna základná škola, (b) Odborné učilište (uvedené do prevádzky
v školskom roku 2018/19), (c) Praktická škola (od školského roku 2006/07), (d) Internát, (e)
Školský klub detí a ( f) Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. Podmienkou prijatia
žiaka do školy je mentálne postihnutie rôzneho stupňa, na základe čoho je žiak potom zaradený
do triedy variantu A, B alebo C. Špeciálnu základnú školu navštevujú žiaci vo veku 6 – 16 rokov.
Niektorí žiaci majú okrem primárneho mentálneho postihnutia pridružené aj iné zdravotné
postihnutie, či už telesné, sluchové, zrakové, alebo trpia chorobami ako sú epilepsia a cukrovka.
Tieto deti sú spravidla zaradené do tried variantu B alebo variantu C. V priebehu posledných
rokov v dôsledku štátom preferovanej integrácie škola zaznamenáva ubúdajúci trend žiakov
s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia a pribúdajú deti s viacnásobným postihnutím,
prevažne s kombináciou mentálneho a sluchového postihnutia. Vyžaduje si to viaceré zmeny
počnúc rozširovaním vzdelania učiteľov, prispôsobovaním učebných plánov, výberom metód
a foriem práce so žiakmi a doplnením materiálneho vybavenia školy.
Spojená škola internátna vo Vranove nad Topľou do jesene 2019 úspešne realizovala tri projekty v programe Erasmus+ v Kľúčovej akcii 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. V rámci
týchto projektov bolo celkovo uskutočnených 50 vzdelávacích mobilít. Škola momentálne
realizuje ďalší projekt KA1 (výzva 2019), kde je naplánovaných 18 vzdelávacích mobilít. Škola je aktívna aj na platforme eTwinning a zapája sa do rôznych grantových schém (výzvy
ministerstiev, firiem alebo nadácií). Cez svoje občianske združenie škola realizuje od roku
2013 vlastný projekt s názvom „Integrácia s gráciou“ – ide o každoročnú prehliadku dramatickej tvorivosti detí a dospelých s mentálnym postihnutím.
Projekt s názvom „ALTERNATÍVA SPOZA HRANÍC“ (2014-1-SK01-KA101-000374) bol prvým
projektom, ktorý škola realizovala v rámci programu Erasmus+. Škola bola pred rokom
2014 úspešným realizátorom 2 projektov v Operačnom programe Vzdelávanie, ktoré boli
zamerané na zážitkové vyučovanie a dramatickú výchovu. Keďže od roku 2012 neboli v týchto
grantových schémach – aj vďaka legislatívnym zmenám – vyhlasované výzvy pre špeciálne
školy, vedenie školy hľadalo iné možnosti zapojenia školy do projektov. Ako hovorí riaditeľka
školy: „Po skončení týchto veľkých projektov sa učitelia sami dožadovali ďalších projektov.
Rovnako som chcela poskytnúť učiteľom nové impulzy v každodennej školskej rutine. Potom
som niekde na internete narazila na program Erasmus+ a skúsili sme to.“ V rámci prvého projektu sa uskutočnili dve mobility: jedna na učňovskej cirkevnej škole a v praktickom stredisku
v Nemecku, ktorú navštevujú prevažne žiaci z prisťahovaleckých alebo sociálne slabých
rodín. Cieľom bolo porovnať, ako škola pracuje so žiakmi z málo podnetného prostredia alebo z marginalizovaných komunít. Ako sa uvádza v záverečnej správe, medzi najdôležitejšie
témy patrilo riešenie asociálneho správania žiakov, jazyková bariéra, motivácia žiakov, komunikácia učiteľ - žiak - rodič, komunikácia medzi školou a rodinou v súvislosti s absenciami
a predchádzaniu predčasného ukončenia školskej dochádzky. Druhá mobilita bola realizovaná v Taliansku v škole uplatňujúcej princíp Montessori školy, ktorý je postavený na
konkrétnych, chronologicky nadväzujúcich krokoch v prostredí za predpokladu určitej miery
samostatnosti žiakov a s použitím špecifických pomôcok. Z tohto dôvodu išlo v tejto mobi-
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lite viac o pozorovanie vyučovacieho procesu, samotnej interakcie učiteľa a žiaka, motivácie k práci, pozorovanie spätnej väzby žiakov a špecifických cieľov vo vyučovacom procese.
Počas rozhovorov boli prediskutované otázky vhodnosti jednotlivých didaktických pomôcok
Montessori, postupov pre jednotlivé diagnózy žiaka, vhodnosti a nevhodnosti použitia
špecifických edukačných metód pre žiakov so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami. Ako spomína na túto vzdelávaciu mobilitu riaditeľka školy: „Môžete prečítať celú knihu
o Montessori, ale prídete do takej školy a vidíte to naživo. My sme si niektoré prvky preniesli domov a aplikujeme ich na našej škole.“ Konkrétnym vzdelávacím výstupom z tejto mobility bolo
zariadenie Montessori miestnosti a aplikovanie princípov v každodennom vyučovaní. Prvý
projekt realizovaný v rámci programu Erasmus+ nevnímali spätne zástupkyne školy počas
rozhovoru ako veľmi kvalitný, ale deklarovali, že ukázal cestu, ktorou sa chce škola vydať.
„Prvý projekt bol skvelý aj v tom, že učitelia pochopili, že sa musia učiť cudzí jazyk. Mnohí, sme
sa začali intenzívne učiť anglický jazyk.“
„Na mobilite boli aj starší kolegovia pred dôchodkom, ale aj oni prišli nabití nápadmi s chuťou
vyskúšať na našej škole, čo videli v zahraničí.“
Cieľom druhého realizovaného projektu s názvom „KREATÍVNE POSTUPY VO VYUČOVANÍ
V ŠPECIÁLNEJ ŠKOLE“ (2015-1-SK01-KA101-008818) bolo zvýšenie kompetencií učiteľov
v oblasti kreatívnych techník, predovšetkým dramatickej výchovy vo vzdelávaní mentálne
postihnutých detí pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít. V rámci projektu
boli realizované tri vzdelávacie mobility vo Veľkej Británii: jeden kurz bol zameraný na dramatickú výchovu s názvom „Teaching through Drama“ a účastníčka si počas neho osvojila
nové metódy a formy práce so žiakmi v tejto oblasti, ktoré následne prezentovala na metodickom dni a zapracovala do učebných osnov. Druhá mobilita bol jazykový kurz zameraný
na zlepšenie jazykových zručností riaditeľky školy. Tretia vzdelávacia mobilita – hospitácia
(job shadowing) sa konala na anglickej škole s dlhoročnými skúsenosťami s dramatickým
vyučovaním. Obe účastníčky videli aplikáciu kreatívnych techník počas vyučovania v škole
s integrovaným typom vzdelávania aj mentálne postihnutých žiakov. Aj po tejto mobilite došlo k modifikácii učebných osnov. Ako počas osobného rozhovoru uviedla riaditeľka školy:
„Anglickú školu sme si vybrali zámerne kvôli dlhodobej tradícii učenia dramatickej výchovy.
Veľkým prínosom pre nás bolo vidieť metódy prezentované v tradičnom školskom prostredí
typickej anglickej školy s pôsobivou atmosférou.“ Konkrétne vzdelávacie výstupy druhého projektu sú:
•
•

zavedenie predmetu dramatická výchova na prvom stupni 1 hodinu týždenne;
zavedenie blokového a projektového vyučovania – po dohode na téme jeden z učiteľov
urobí prípravu a deleguje úlohy medzi ostatných učiteľov. Najprv sa s témou
oboznámia žiaci v triede, kde ju teoreticky uchopia a potom prebehne vonku alebo
v telocvični zážitkové učenie, ktoré následne opäť v triede zhrnú a zhodnotia, čo sa
naučili.

Tretí – momentálne posledný ukončený projekt s názvom „KRÁČAME S INTEGRÁCIOU
RUKA V RUKE“ (2018-1-SK01-KA101-045940) – zahŕňal 4 vzdelávacie mobility pre 8 učiteliek školy na Malte, Grécku, Cypre a v Českej republike. V Európskom pláne rozvoja sa škola
zamerala na štyri oblasti, v ktorých sa chcela zlepšiť:
1.

riadenie školy a vedenie zamestnancov;
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2.
3.
4.

dramatická výchova;
výchova a vzdelávanie žiakov s kombináciou mentálneho a sluchového postihnutia;
výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Mobilita na Malte bola realizovaná riaditeľkou školy a bola zameraná nielen na oblasť riadenia, ale aj na pozorovanie metód a formy práce so žiakmi s mentálnym postihnutím rôzneho
stupňa. Po návrate z mobility oboznámila kolegyne s metódami práce ako LEGO Terapia
a Opti-music, ktoré plánujú na škole zaviesť vo variante C. Asistentka učiteľa sa zúčastnila
kurzu zameraného na oblasť výchovy a vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím
s cieľom zlepšiť si svoje schopnosti v používaní posunkového jazyka. Získané skúsenosti
využila pri realizácií aktivít prostredníctvom portálu eTwinning v projekte „Switched signs“,
v rámci ktorého sa uskutočnilo online stretnutie medzi žiakmi slovenskej školy a žiakmi zo
školy v Portugalsku. Dve ďalšie učiteľky sa zúčastnili kurzov zameraných na oblasť výchovy
a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Kurzy prispeli k obohateniu
o prístupy ako riadiť konflikty v triede vyvolané odlišnou kultúrou, preskúmali a prijali efektívne štýly výučby, ktoré podporujú deti rôzneho jazykového prostredia a podporujú ich kritické a kreatívne myslenie. Tieto metódy následne vyskúšali počas zážitkového vyučovania
(témy Škola života, Vianočné a veľkonočné tradície), ktoré realizovali ako následné aktivity po
mobilite. Nakoniec sa štyri učiteľky zúčastnili kurzu dramatickej výchovy, ktorá sa na škole
učí ako samostatný predmet. Dramatickú výchovu vníma škola ako interakčný predmet, na
ktorom žiaci spoločne s učiteľom pracujú na vytvorení vlastných dramatických reakcií na
rôzne podnety, vďaka čomu sa učia sebavyjadreniu a tým si formujú charakter prostredníctvom drámy. Účastníčky kurzu si rozšírili portfólio metód dramatickej výchovy s cieľom
zlepšiť celkovú atmosféru v škole. Osvojené metódy im následne pomohli spestriť vyučujúci proces, umožnili im zaktivizovať a zdynamizovať prácu na hodine, prispeli k rozvíjaniu
kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, komunikačnej a psychomotorickej oblasti. Meradlom
úspechu projektu je zlepšenie atmosféry učiteľ - učiteľ, učiteľ - žiak, žiak - žiak, učiteľ - rodič,
učiteľ - vedenie.
Vedenie školy naďalej pokračuje v realizácii projektov Erasmus+, ktorú chce rozšíriť aj
o projekty v sektore odborného vzdelávania a prípravy, pretože od školského roka 2018/2019
v rámci spojenej školy funguje aj odborné učilište. Ako hovorí riaditeľka: „Deti zo znevýhodneného prostredia častokrát nevidia zmysel a hodnotu vo vzdelávaní, rada by som týchto žiakov
motivovala zostať na škole aj za pomoci stáží v zahraničí, pretože sme otvorili odbornú školu.“
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7. Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné
Základné informácie o škole:
Základná škola poskytuje základné vzdelanie žiakom od roku 1976. V posledných rokoch sa
počet žiakov pohybuje okolo 600. Okrem klasických tried má škola aj triedy so zameraním na
nadaných žiakov, či už všeobecne intelektovo nadaných žiakov alebo špecificky intelektovo
nadaných žiakov so zameraním na cudzí jazyk. V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka
dosahuje dlhodobo nadpriemerné výsledky. V súčasných podmienkach škola kladie dôraz na
využívanie moderných digitálnych technológií, prehĺbenie počítačovej gramotnosti, rozvíjanie
jazykových kompetencií a komunikačných schopností s rozsiahlejším využitím digitálnych
technológií a využitím multimediálnej techniky vo vyučovacom procese. Snahou školy je nielen
poskytovať kvalitné vzdelávanie 21. storočia, ale aj nadväzovať partnerskú spoluprácu so
školami a vzdelávacími inštitúciami v zahraničí.
Škola má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov v rámci rôznych grantových schém na
národnej a medzinárodnej úrovni. Čo sa týka medzinárodnej spolupráce, prvé projektové
skúsenosti nadobudla už v predchádzajúcom Programe celoživotného vzdelávania, kde
v podprograme Comenius úspešne realizovala dva projekty v rámci partnerstiev škôl, ale
aj ďalšie individuálne vzdelávanie učiteľov v zahraničí. Na škole momentálne pracujú dva
projektové tímy, ktoré realizujú projekty Erasmus+ a eTwinning (jeden tím sa venuje projektom KA1 a druhý projektom KA2). Ako hovorí koordinátor projektov KA2: „Hlavným impulzom, prečo sme sa zapojili aj do programu Erasmus+, bolo skvalitniť vyučovací proces, zlepšiť
výchovno-vzdelávacie výsledky našich žiakov a poskytnúť im príležitosti zlepšovať svoje
zručnosti - k jazykovým pribudli najmä digitálne.“
Do jesene 2019 škola úspešne ukončila tri projekty KA1 a jeden projekt KA2, ktoré následne
priblížime. Na tomto mieste je dôležité uviesť, že škola momentálne realizuje ďalší projekt
KA1 a päť projektov KA2 (dva z nich boli schválené v rámci výzvy na rok 2019). Všetky informácie o bežiacich projektoch je možné nájsť na webovom sídle školy v časti Projekty.
Prvým úspešným projektom KA1 bol projekt „O KROK VPRED S ETWINNINGOM“
(2014-1-SK01-KA101-000392). Koordinátorka projektu hovorí: „Potrebovali sme, aby sa naša
škola stala priestorom samostatnosti, tvorivosti a moderných metód výchovy a vzdelávania.
Naším zámerom bolo rozvíjať samostatnosť, komunikatívnosť, tímovú spoluprácu, schopnosť
riešiť problémy, vytvárať činorodú pracovnú atmosféru a výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov pre život a prácu v nových podmienkach európskeho trhu
práce.“ Vzdelávacích mobilít na Malte, v Českej republike a v Anglicku sa celkovo zúčastnilo
12 učiteľov. Škole sa darí úspešne prepájať mobilitné projekty s programom eTwinning.
V rámci programu eTwinning všetci učitelia, ktorí boli na mobilite v zahraničí, absolvovali aj
kontinuálne vzdelávanie s názvom „Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet“. Pri výbere kurzov a realizácii všetkých projektových aktivít sa zamerali hlavne na rozvoj
jazykových zručností, plnohodnotné využívanie a zaradenie informačných a komunikačných
technológií do vyučovacieho procesu aj prostredníctvom využitia portálu eTwinning. Cieľom
projektu bolo taktiež zvyšovanie počítačovej gramotnosti pedagogických zamestnancov
a žiakov, skvalitňovanie výučby s orientáciou nielen na získavanie nových vedomostí, ale aj
ich praktické využívanie v reálnom živote. Webová stránka projektu: http://okrok1.blogspot.
com/.
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Druhý projekt KA1 s názvom „O KROK VPRED S DIGITÁLNYMI TECHNOLÓGIAMI“
(2016-1-SK01-KA101-022499) vníma koordinátorka ako najviac prínosný, pretože medzi
priority školy patrí, ako bolo spomenuté vyššie, zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho
procesu s aktívnou podporou digitálnych technológií, prehĺbenie počítačovej gramotnosti,
rozvíjanie jazykových kompetencií a komunikačných schopností s rozsiahlejším využitím
multimediálnej techniky vo vyučovacom procese a inovovanie metód v práci s nadanými
žiakmi. Počas realizácie projektu sa uskutočnilo 8 vzdelávacích mobilít učiteľov prvého
a druhého stupňa vzdelávania, koordinátor a vedenie školy absolvovali šesť kurzov v zahraničí
a jedno školenie. Kurzy boli zamerané na pedagogické využitie tabletov v školách, začlenenie
ich používania do učebných plánov, oboznámenie sa s inovačnými pedagogickými metódami,
potenciálom rôznych webových nástrojov Web 2.0, s inovatívnymi metódami v práci s nadanými žiakmi a s využitím digitálnych technológií na realizáciu medzinárodných projektov
a spoluprácu. Po absolvovaní kurzov učitelia zúročili získané vedomosti a zručnosti na školení
pod názvom „Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet“. Toto vzdelávanie
ponúknuté v rámci programu eTwinning absolvovali učitelia na škole v Humennom. Jedným
z hmatateľných výstupov projektu je zbierka aplikácií a nástrojov Web 2.0, ktorá je voľne
dostupná na webovej stránke projektu http://okrok2.blogspot.com.
„Realizácia tohto projektu nám pomohla naplniť naše ciele. Realizujeme eTwinningové projekty, a tým zatraktívňujeme vyučovací proces v oblasti medzinárodnej spolupráce, plánujeme
vyučovacie hodiny zahŕňajúce prácu s tabletom a počítačom.“
Tretí – momentálne posledný - ukončený projekt s názvom „VYUŽITIE METÓDY CLIL
VO VYUČOVANÍ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI“ (2017-1-SK01-KA101-035247) mal za cieľ
zabezpečenie kvalitnej prípravy žiakov v cudzích jazykoch s dôrazom na komunikáciu,
medzinárodnú spoluprácu a rozvoj digitálnych kompetencií. Ako uviedla koordinátorka projektu: „Je pre nás dôležité plánovanie a realizácia vyučovacích hodín zahŕňajúcich metódu
CLIL a IKT a rozpracovanie jednotlivých tém finančnej gramotnosti.“ Počas realizácie projektu účastníci absolvovali tri kurzy v zahraničí, konkrétne v Českej republike, Portugalsku
a v Taliansku, ktoré boli zamerané na rozvíjanie metódy CLIL. Na webovej stránke projektu https://clilfg.blogspot.com/ sú dostupné denníky z jednotlivých kurzov, v ktorých sú
zahrnuté aj rôzne študijné materiály.
„Prostredníctvom účasti učiteľov na vzdelávacích kurzoch, jazykových kurzoch, kurzoch
zameraných na CLIL, inovatívne metódy, elektronické hodnotenie, finančnú gramotnosť
a matematiku, sme posilnili jazykové a digitálne kompetencie učiteľov a žiakov a zdokonalili
profesijné kompetencie učiteľov. Vedieme žiakov k tomu, aby vedeli posúdiť životné hodnoty,
zvážiť vplyv peňazí, aby vedeli rozhodovať o osobných financiách a vedeli aplikovať rôzne
finančné stratégie v súlade s osobnými cieľmi.“
Výstupy projektov pravidelne šíria prostredníctvom médií – tlače na regionálnej, ale aj
celoslovenskej úrovni, prostredníctvom televízie, na webstránke školy a na spoločných
stretnutiach prostredníctvom školení. Koordinátorka projektov KA1 hodnotí všetky doposiaľ
realizované projekty veľmi pozitívne:
„Po ukončení projektov sú učitelia schopní samostatne pracovať s digitálnymi technológiami
a plánovať vlastné aktivity. Využívajú rôzne aplikácie informačných technológií, zužitkovávajú
získané vedomosti o rôznych nástrojoch Web 2.0 a integrujú ich do učebných plánov. Vytvorili
rôzne metodiky a multimediálny obsah (obrázky, odkazy na webstránky so zdrojmi, prezentá-
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ciami a videami). Tento skompletizovaný originálny učebný materiál tak môžu využívať všetci
učitelia a žiaci. Vyučovacie hodiny anglického jazyka sa stali atraktívnejšie pre žiakov vďaka
využívaniu digitálnych aplikácií, nadobudnutej schopnosti učiteľov vytvárať a upravovať videá,
vytvárať a spravovať blogy, integrovať digitálne hry a mobilné stratégie učenia a používať virtuálne učebné prostredie.“
Ako sme uviedli vyššie, škola realizuje aj viacero projektov v rámci Kľúčovej akcie 2 – Strategické partnerstvá, ktoré sú prevažne zamerané na environmentálne témy, napr. trojročný
projekt s názvom „ADOPTUJ RIEKU“, ktorý bude ukončený v roku 2020, sa zameriava na
implementáciu trvalo udržateľných postupov a riešenie problémov týkajúcich sa ekosystému
riek. Ekologické témy spracovávajú aj ďalšie projekty s názvom „LITTLE STEPS MAKE
A DIFFERENCE. TOGETHER, WE CARE FOR OUR HOME“ a „RAISE YOUR ICT SKILLS IN
RAISED SCHOOL GARDENS“, ktoré sú však v počiatočnej fáze realizácie.
Doposiaľ jediný ukončený projekt KA2 v čase písania štúdie je projekt s názvom „SOS
PLANET - A ROBOTICS PROJECT“. Na škole sa realizoval v rokoch 2015 až 2017 v spolupráci
s partnerskými školami v Španielsku (koordinátor celého projektu), Turecku, Poľsku a Grécku.
Ako uviedol koordinátor projektov KA2: „Tento projekt nám umožnil implementáciu robotiky
a programovania do vyučovania predmetu informatika a bol prvým impulzom smerovania
vyučovania robotiky a zamerania školy v tejto oblasti. Vďaka projektu a hlavne osvedčenej
pedagogickej praxi partnerskej školy v Španielsku sme mohli zaviesť najlepšie metodiky
a postupy vyučovania robotiky do podmienok našej školy. Ďalším výsledkom bolo rozšírenie
možností medzipredmetového prepojenia a zaradenia inovatívnych metód vyučovania (STEM,
CLIL, P2P, projektové a problémové vyučovanie) do vyučovacieho procesu.“
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PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE
V PROJEKTOCH KA2
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STRATEGICKÉ PARTNERSTVÁ ZLOŽENÉ VÝLUČNE ZO ŠKÔL
AKO VYUŽIŤ ROVESNÍCKE UČENIE PRI TVORBE VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV
Projekt „VESELÁ E-KNIHA ANGLIČTINY PRE DETI“ (2015-1-SK01-KA219-008924_1) sa
realizoval v rokoch 2015 - 2017, koordinátorom projektu bola Základná škola Andreja Bagara
v Trenčianskych Tepliciach. Základná škola s takmer 100-ročnou tradíciou patrí k menším
školám (230 žiakov) „rodinného typu“. V školskom vzdelávacom programe sa zameriava na
výučbu cudzích jazykov, prírodovedné vzdelávanie a environmentálnu výchovu, telesnú
výchovu a zdravý životný štýl. Už viac ako 10 rokov udržiava spoluprácu so školami v rôznych
krajinách prostredníctvom programu eTwinning. Do tohto projektu vstupovala so skúsenosťami z Programu celoživotného vzdelávania - podprogramu Comenius.
Ako hovorí koordinátorka projektu: „Na začiatku bola myšlienka vytvoriť vzdelávací online
priestor v anglickom jazyku postavený na autentickosti a blízkosti života žiakov, vtiahnuť žiakov do tvorby výstupov, učenia, pretože sme presvedčení, že výborné výsledky a motivácia žiakov pre učenie sa dosahujú práve prostredníctvom rovesníckeho učenia.“
Spolu s ďalšími 5 partnerskými školami v Česku, Poľsku, Taliansku, Rumunsku a Turecku
pretavili túto myšlienku aj do nasledovných projektových cieľov: zvýšiť u žiakov aj učiteľov
zapojených škôl povedomie o dôležitosti ovládania angličtiny v každodennom živote, podporiť rozvoj ich komunikačných zručností v anglickom jazyku, umožniť účastníkom, aby zažili
tímovú prácu nielen v rámci svojich domácich tímov, ale aj aktívnu spoluprácu s ľuďmi
z iných krajín. Osobitne u učiteľov anglického jazyka bolo ďalším cieľom projektu, aby sa
naučili používať informačné a komunikačné technológie, ktoré využijú pri tvorbe nových
výučbových materiálov, ako aj na mieru šitých interaktívnych hier.
Kľúčový výstup projektu, Veselá e-kniha angličtiny, je určený pre žiakov 3. - 5. ročníka
prvého stupňa vzdelávania. Obsahuje 8 lekcií v 8 témach: Ja a moje mesto, Moja škola, Moja
rodina, Moje hobby, Jedlo, Zvieratá, Moje telo a Môj sen. V každej lekcii je zahrnutá slovná
zásoba v textovej a obrazovej podobe, vzorové dialógy a 4 video príbehy. Na precvičovanie
osvojeného učiva a diagnostiku jeho upevnenia vytvorili partneri projektu vzdelávacie materiály rozdelené do 4 kategórií: hry, pracovné listy, testy a zábavné materiály. Tieto materiály majú rôznu podobu – od štandardných školských vzdelávacích dokumentov z praxe až
po netradičné - ako sú komiksové obrázky, komiksové príbehy, ktoré tvorili deti, omaľovánky,
záhady s QR-kódom.
Vo všetkých zapojených krajinách sa na tvorbe e-knihy aktívne podieľali žiaci, ktorí
prostredníctvom video príbehov ukázali uplatnenie cudzieho jazyka v reálnom prostredí,
bežných školských a životných situáciách, v každej krajine vniesli do príbehov rozdielne
kultúrne a sociálne aspekty, ako aj jazykové odlišnosti vo výslovnosti a prízvuku. „Zapojení
žiaci si výrazne zlepšili okrem komunikačných zručností v anglickom jazyku aj zručnosti
v oblasti sebaprezentácie a improvizácie vo vystupovaní tým, že dramatizovali naučené
dialógy“, hovorí učiteľka anglického jazyka, ktorá bola aktívne zapojená v projekte. „Dali sme
priestor aj jazykovo menej zdatným deťom, viaceré z nich zažili prvý raz úspech v komunikácii
v cudzom jazyku, čo bolo kľúčové v ich osobnom napredovaní.“
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Koordinátorka projektu dodáva: „Nositeľmi poznávania a učenia sú „žiacke vzory“, s ktorými
sa ostatní žiaci stretávajú na chodbách školy a nie sú to len anonymné tváre z učebnice a pracovného zošita. Vďaka tomu sa stala kniha pre ostatných žiakov bližšia a zaujímavejšia.“
Cieľom bolo tiež vniesť do vzdelávania to, čo majú deti rady – digitálne technológie. Tento
aspekt využili partneri na zatraktívnenie výučby angličtiny u detí, ktoré majú blok pri učení sa
anglického jazyka. Knihu si môžu žiaci prezerať na počítačoch, tabletoch, smart telefónoch,
ako aj doma spolu s rodičmi.
Silný motivačný moment pre žiakov boli videokonferencie, počas ktorých sa žiaci zo zapojených škôl vzájomne kontaktovali. Využívali naučenú základnú slovnú zásobu a jednoduché
frázy a prostredníctvom video príbehov predstavili seba, svoju triedu, kamarátov, svoje hobby,
svoju rodinu, svoje sny, budúcnosť. Kniha dávala priestor a návod v podobe „trenažéra“,
ako sa na videokonferenciu aj v domácom prostredí pripraviť. Počas videokonferencií žiaci
zistili, že aj v iných krajinách sa žiaci podobne učia cudzí jazyk, osvojujú si rovnakú slovnú
zásobu, vypracúvajú podobné učebné materiály. Ako dopĺňa učiteľka anglického jazyka,
všímali si aj ďalšie dimenzie, ktoré sme si my, dospelí, ani neuvedomovali: „Napr. rovnošaty
v Rumunsku otvorili na našej škole diskusiu o tom, či nezaviesť rovnošaty aj u nás, alebo, že deti
v Turecku majú tmavšiu pokožku - pýtali sa, či sú to Rómovia, všimli si, že deti sedia v lavici po
jednom, alebo v inej krajine ich prekvapil vysoký počet detí v triede, všímali si aj odlišnú prírodu,
ak boli videá natáčané vonku, čím nepriamo spoznávali kultúru aj geografiu danej krajiny.“
Učitelia mali možnosť prostredníctvom spolupráce na tvorbe knihy porovnať učebné osnovy
a programy výučby anglického jazyka na svojich školách, vymeniť si a zdieľať overené učebné
postupy a materiály. Viacerí zapojení učitelia si výrazne zlepšili digitálne zručnosti najmä
v oblasti práce s digitálnou kamerou a spracovaním obrazového materiálu. Ako ďalej hovorí
koordinátorka projektu: „Výrazný pokrok urobili zapojení učitelia aj v schopnosti spolupracovať na diaľku. Tvorba video príbehov si vyžadovala vysokú mieru komunikácie a koordinácie
práce, aby časti dialógu „zapadali do seba“ a rozdielnosti nepôsobili rušivo. Jednoduchšiu prácu
mali skúsení partneri, ktorí už v predchádzajúcich projektoch využili tieto technológie, práve
tí museli prejaviť veľkú mieru tolerancie a pomoci počas projektu. Podobne to bolo aj v tvorbe učebného materiálu. Nie na každej škole je bežné, aby si učiteľ priamo vytváral výučbový
materiál na vyučovanie. Postupne sa však darilo veľké rozdiely medzi zapojenými partnermi
vyrovnávať.“
Počas nadnárodných stretnutí partnerov, ktoré sa konali vo všetkých zapojených krajinách,
viedli učitelia z jednotlivých krajín vzorové vyučovacie hodiny pre žiakov hosťujúcej školy, na
ktorých prostredníctvom zábavných aktivít v anglickom jazyku sprostredkovali informácie
o svojej krajine, škole, o spôsobe vyučovania anglického jazyka.
Významné miesto v podpore motivácie k učeniu cudzieho jazyka a nadšenia pre projekt,
najmä u najmenších žiakov, ktorí neboli aktívne zapojení do projektu, mali návštevy národných maskotov. Symbolické postavičky, ktoré charakterizovali krajinu, región, školu. Žiakom
boli predstavení ako cestovatelia, ktorí spoznávajú školy namiesto detí a prinesú záznamy
z ciest vo svojich cestovateľských denníkoch, do ktorých deti zaznamenávali zážitky, aktivity
s maskotom a kreslili vlastné kresby pre deti partnerských škôl.
S cieľom ešte viac podporiť motiváciu žiakov pre projekt a učenie sa angličtiny uskutočnili
partneri zo Slovenska a Česka pobytový interaktívny jazykový kurz pre slovenských a českých
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žiakov v Českej republike a o mesiac neskôr aj na Slovensku. Tím 20 detí pracoval s učiteľmi
angličtiny a s novou učebnicou - využívali pritom rôzne metódy práce a konverzačné cvičenia, ktoré už boli spracované v e-knihe. Spoločne, na základe námetov žiakov, vytvorili aj
časti video príbehov a komiksových príbehov pre jednu z lekcií. Táto vzdelávacia aktivita bola
hradená z iných zdrojov, slovenskému partnerovi sa podarilo získať finančnú podporu od
zriaďovateľa, rodičov a rady školy.
Ako ďalej konštatuje koordinátorka projektu: „Nezastupiteľné miesto v projekte mali rodičia,
ktorí svojím záujmom o projekt podnecovali deti k učeniu. Rodičia, ktorých deti sa priamo podieľali na tvorbe učebnice, šírili výsledky detí na Facebooku cez svoje kontá alebo rozprávali
o projekte v komunite, v ktorej sa pohybujú. Mnohí obnovili svoje digitálne zázemie
v domácnostiach, aby deťom zlepšili možnosti vzdelávania s knihou po technickej stránke alebo
zaviedli domov internet.“
Všetky vytvorené vzdelávacie materiály použité v online knihe sú súčasťou jazykového
vzdelávania v zapojených školách. Kniha je prístupná žiakom v plnom rozsahu, zdatnejší
žiaci sa môžu vzdelávať vlastným tempom a podľa vlastnej motivácie vopred, menej zdatní si
môžu upevňovať učivo, ktoré pozabudli, alebo potrebujú intenzívnejší výcvik. Tento moment
je veľmi dôležitý práve ak ide o žiakov, ktorí prichádzajú z prostredia, kde rodičia ani členovia
rodiny neovládajú cudzí jazyk.
Online kniha je podnetom aj pre deti, ktoré výučba angličtiny ešte len čaká v nasledujúcich
rokoch. „Veríme, že ich kniha upúta aj hereckými výkonmi ich starších spolužiakov a pútavým
dizajnom, pretože farebnosť, hravosť, rozmanitosť a kvalita boli pre nás veľmi dôležité“, dodáva
koordinátorka projektu.
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PRÍPRAVA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI
NA SVET PRÁCE
Rodičia, učitelia, psychológovia, sociálni pracovníci a terapeuti žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami sú postavení pred náročnú úlohu: pomáhať a podporovať
žiakov so ŠVVP v osvojovaní pred-profesijných a profesijných zručností, a tým zlepšiť ich
šance na uplatnenie na trhu práce. Rovnako dôležité je pre manažment špeciálnych škôl
a rodičov budovať vzťahy s potenciálnymi zamestnávateľmi, motivovať miestne úrady, podnikateľské subjekty k vytváraniu chránených pracovných miest pre žiakov so ŠVVP.
Projekt „MOJA PRÁCA JE MOJA BUDÚCNOSŤ“ (2015-1-SK01-KA219-008905_1) sa realizoval
v rokoch 2015 - 2017 v rámci programu Erasmus+, Kľúčovej akcie 2, Strategické partnerstvá
zložené výlučne zo škôl. Šesť špeciálnych škôl, partnerov v projekte, si dalo za cieľ zdieľať
nové metodiky, prístupy a stratégie vzdelávania žiakov so ŠVVP, konkrétne s mentálnym
postihnutím, v pred-profesijnom a profesijnom vzdelávaní. Keďže medzi projektovými
partnermi boli základné, stredné aj odborné školy, priniesli do projektu široké spektrum
príkladov dobrej praxe pri budovaní podnikateľského prostredia na školách a mimo nich,
národné špecifiká v poskytovaní špeciálnych poradenských a podporných služieb a príklady
úspešného pracovného zaradenia svojich absolventov. V čase realizácie projektu poskytovali
zapojené školy vzdelávanie 900 žiakom so ŠVVP a zamestnávali viac ako 300 odborníkov,
ktorí boli primárnou cieľovou skupinou projektu.
Významnú úlohu v iniciovaní tohto projektu a jeho koordinácii mala Súkromná spojená
škola v Prešove, ktorá rozsahom svojich činností a kvalitou poskytovaných služieb pre deti
s autizmom patrí medzi špičkové zariadenia tohto typu na Slovensku. Deťom s autizmom a ich rodinám poskytuje komplexné služby od materskej školy až po praktickú školu. Okrem školského vzdelávania poskytuje diferenciálno-diagnostické, terapeutické služby
a vzdelávanie pre rodičov detí s autizmom aj odborníkov v centre špeciálno-pedagogického
poradenstva. Ako ďalej hovorí v osobnom rozhovore riaditeľka tejto školy: „Po ukončení povinnej školskej dochádzky a praktickej školy môžu mladí dospelí s autizmom navštevovať špecializované zariadenie pre klientov s autizmom s dennou ambulantnou a týždennou pobytovou
službou. V rámci Centra včasnej intervencie sa v domácom prostredí staráme o rodiny detí
s rizikovým vývinom, sprevádzame deti pri začleňovaní do bežnej materskej a základnej školy. Sme cvičnou školou Prešovskej univerzity a z Ministerstva školstva máme akreditáciu na
vzdelávanie odborných a pedagogických zamestnancov v oblasti autizmu.“
Za nesmierne dôležité v medzinárodnom projekte považuje riaditeľka koordinujúcej organizácie to, „ak dokážeme preniesť vlastnú pozitívnu skúsenosť do iného prostredia a projektoví
partneri vedia preniesť ich skúsenosť do nášho prostredia.“
V projekte „Moja práca je moja budúcnosť“ sa odborníci z partnerských organizácií v rámci
krátkodobých vzdelávacích programov oboznamovali s príkladmi dobrej praxe, novými
prístupmi v pred-profesijnej a profesijnej príprave žiakov so ŠVVP. Súčasťou vzdelávacích
programov odborníkov v Poľsku, Spojenom kráľovstve a Turecku boli aj návštevy zariadení
určených na získanie pracovných zručností, napr. farmy, kozmetickej dielne, záhradníckej
dielne, lesnej školy atď. a zvyšovanie samostatnosti žiakov s mentálnym postihnutím.
„Navzájom sme sa obohatili o veľa inšpiratívnych podnetov“, hovorí riaditeľka koordinujúcej
organizácie. „Napr. u partnera v malom meste v Spojenom kráľovstve (Hartlepool) ma zaujalo
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pracovisko pre dospelých so simulovaným chráneným bývaním. Výsledkom spolupráce
mestského zastupiteľstva a tejto školy bola aj chránená dielňa – kaviareň v centre mesta,
ktorú založila a prevádzkuje hosťujúca škola. Deti so ŠVVP tam pripravujú okrem nápojov
a cukrárenských výrobkov aj obedy. Akákoľvek oficiálna návšteva, ktorá príde do mesta, sa ide
do tejto kaviarne najesť. V rámci školy prevádzkujú reprografickú dielňu, ktorú využívajú na
potlač tričiek, pohárov a v obchodíku, ktorý si otvorili v meste, tieto veci predávajú. Zaujalo
ma, že dokážu zapojiť do rôznych pracovných činností aj veľmi ťažko postihnuté, ležiace deti.
Partneri z Chorvátska nám predstavili systém monitorovania procesu socializácie a asistencie
pri zamestnávaní kvalifikovaných žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím. Systém monitoringu žiakov je perfektne prepracovaný: určený pedagóg robí diagnostiku žiakov, pripravuje
ich na pracovné pohovory a oslovuje potenciálnych zamestnávateľov. Po zamestnaní žiaka
s mentálnym postihnutím mu pomáha vybaviť všetky administratívne úkony na úradoch a prvé
tri mesiace v zamestnaní monitoruje jeho/jej zapracovanie a socializáciu v zamestnaní. Ak po
troch mesiacoch dokáže žiak samostatne vykonávať pracovné činnosti a fungovať v pracovnom
tíme, prevezme ho v plnej miere zamestnávateľ. Je však potrebné uviesť, že ide o jedinú školu
v Chorvátsku, ktorá s finančnou podporou z grantovej schémy uplatňuje takýto premyslený
systém zamestnávania žiakov so ŠVVP“, dodáva riaditeľka školy.
Za jeden z kľúčových výstupov projektu považujú projektoví partneri „banku“ metodických
pomôcok a nástrojov, ktorá je na webovej stránke projektu http://myworkismyfuture.eu/
sk/ vo všetkých šiestich jazykoch partnerov. Tento otvorený edukačný zdroj je určený nielen
pre odborníkov, ale aj rodičov, deti i dospelých s mentálnym postihnutím a zahŕňa:
•
•

100 inštruktážnych videí a 80 procesuálnych schém spolu s metodikami ich prípravy a využitia pri práci s osobami s mentálnym postihnutím a/alebo autizmom;
Odporúčania dobrej praxe zo všetkých partnerských škôl, pod názvom Špeciálnym
školstvom k zmysluplnému zamestnaniu, zamerané na prípravu na zamestnanie
od raného veku prostredníctvom podpory sebaobslužných činností, cez budovanie
pozitívneho vzťahu k práci na základnej a strednej škole, cez odbornú prípravu až po
úspešné pracovné umiestnenie s ohľadom na schopnosti a možnosti jednotlivcov so
ŠVVP, konkrétne s mentálnym postihnutím.

O inštruktážne videá je podľa merania zhliadnutí na webovej stránke projektu výrazný záujem
zo strany širokej verejnosti. V čom je ich atraktívnosť a inovatívnosť?
„Inštruktážne videá“, hovorí riaditeľka koordinujúcej organizácie, „boli vytvorené
podľa metodiky videomodelingu, ktorá sa vo svete využíva najmä pri nácviku herných
a sebaobslužných zručností u detí s autizmom. Inovatívnosť projektu je i v tom, že sme využili
princípy videomodelingu na vytvorenie video-scenárov na osvojenie ďalších zručností: sociálnych, pohybových, akademických a pracovných. Pri vytváraní videí a schém sme vychádzali
z najnovších a overených princípov pre vzdelávanie osôb s mentálnymi postihnutím a/alebo
autizmom: malé kroky (čiastkové úlohy), priama účasť, vizualizácia, priama a okamžitá spätná
väzba. Implementáciou týchto princípov sme v čo najväčšej miere podporili porozumenie
u žiakov a dospelých s mentálnym postihnutím pri osvojení nových zručností.“
Úspešnosť implementácie projektu merali partneri projektu cez spätnú väzbu zapojených
učiteľov a odborníkov. Z porovnania výsledkov dotazníkov distribuovaných v úvode a v závere projektu je zrejmé, že účastníci si osvojili a/alebo vo výraznej miere zlepšili vedomosti
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a zručnosti vo využívaní nových metodík, ako napr. TEACCH vizualizácia a štrukturalizácia,
videomodeling, tvorba procesuálnych schém, individuálnych vzdelávacích plánov, využívanie
IKT nástrojov vo vzdelávaní. Tieto nové metódy, prístupy využívajú vo svojej praxi, pričom
ich upravili, aby vyhovovali potrebám žiakov so ŠVVP na ich školách. Svedčia o tom nielen
výsledky dotazníkového prieskumu, ale aj prípadové štúdie. Každý projektový partner testoval
u vybraných žiakov počas 5 týždňov nové inovatívne metódy, a to metódu videomodelingu
alebo procesuálnej schémy. Výrazný posun v zručnostiach bol zaznamenaný u všetkých testovaných žiakov. Všetky prípadové štúdie sú dostupné v anglickom jazyku spolu s videom
dokumentujúcim stav pred a po použití metódy na eTwinningovej stránke projektu.
Za ďalšie prínosy projektu považuje riaditeľka koordinujúcej organizácie fakt, že: „Partneri
úspešne implementovali svoje poznatky do obsahov vzdelávania, vytvorili nové podmienky na
nácvik pred-profesijných a profesijných zručností, vytvorili nové pracovné príležitosti, a to
s ohľadom na špecifické potreby svojich žiakov, materiálne možnosti školy a legislatívne podmienky v ich krajine. Manažment partnerských škôl získal zároveň nové informácie a nápady
v súvislosti s fungovaním partnerských škôl a podľa možností preniesol a implementoval nové
prístupy, stratégie a metódy do svojich škôl.“
Výstupy projektu prezentovali partneri na viacerých medzinárodných konferenciách,
národných seminároch pre odborníkov i rodičov detí s mentálnym postihnutím, špeciálnych
dňoch (Deň ľudí s postihnutím, Deň autizmu), ktoré organizovali verejné inštitúcie či iné
školy. Tiež organizovali školenia pre učiteľov, špeciálnych pedagógov, psychológov a žiakov. Počas každého nadnárodného stretnutia a krátkodobej školiacej aktivity organizovali
v partnerskej krajine stretnutie s miestnymi autoritami, miestnymi politikmi, individuálne
stretnutia s potenciálnymi zamestnávateľmi ľudí s mentálnym postihnutím. Výsledky projektu šírili aj cez články v novinách, príspevky v lokálnej televízii a rádiu, články v odborných
zborníkoch, ďalej prostredníctvom platforiem eTwinning, Facebook, YouTube, Slideshare.
com, či e-mailom, aby zabezpečili čo najširšie využívanie projektových výstupov pre čo
najväčšiu skupinu odborníkov, rodičov i ľudí s mentálnym postihnutím.
Realizované aktivity a výstupy projektu sú dôkazom, že partnerom zo 6 krajín sa podarilo
nielen zdieľať a porovnávať nové metodiky, prístupy a stratégie, ale s ohľadom na legislatívne
a finančné možnosti viaceré z nich aj aplikovať v praxi.
Ako zdôrazňuje riaditeľka koordinujúcej organizácie: „Dôležitým predpokladom úspešnosti
projektu je silné partnerstvo ľudí, ktorí si profesionálne a ľudsky rozumejú a ktorí majú
spoločnú víziu, a to sa nám v tomto projekte podarilo. Našou spoločnou víziou bolo, je a bude
posunúť deti so ŠVVP do reálnej spoločnosti, učiť ich pracovným návykom, vytrvalosti v práci,
naučiť ich zvládať pracovné situácie.“
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ZMENA POSTOJA ŽIAKOV K PRÍRODNÝM VEDÁM A MATEMATIKE NEMUSÍ
BYŤ FIKCIOU
Projekt „FANTASTIC FOUR“ (2016-1-SK01-KA219-022523_1) sa realizoval v rokoch 2016 2018 a zapojili sa do neho školy zo 4 krajín: Slovenska, Španielska, Portugalska a Švédska,
s cieľom podporiť zmenu postoja žiakov k prírodným vedám a matematike, posilniť využívanie
inovatívnych vyučovacích metód týchto predmetova zlepšiť komunikačné zručnosti
v anglickom jazyku u žiakov aj učiteľov zapojených škôl.
Projekt koordinovala Základná škola na nám. L. Novomeského v Košiciach, ktorá si už niekoľko desaťročí udržiava vysoký štandard medzi školami v košickom regióne. Vo výraznej
miere podporuje výučbu cudzích jazykov, a to zvýšenou hodinovou dotáciou, uplatňovaním metódy CLIL na prvom stupni základnej školy vo vyučovaní predmetov matematika
a prvouka a na druhom stupni vo vyučovaní predmetu dejepis, ako aj aktívnou účasťou
v medzinárodných projektoch. V predchádzajúcom období sa pedagogickí zamestnanci tejto
školy zúčastnili na vzdelávacích mobilitách v rámci Programu celoživotného vzdelávania –
podprogram Comenius a tiež v programe Erasmus+, v akcii KA101. K jedným z kľúčových
cieľov tejto školy patrí kontinuálne zlepšovanie úrovne výuky prírodovedných predmetov
s využitím inovatívnych metód výučby, ako aj budovaním moderného technického zázemia
v škole. Napr. vďaka novému fyzikálnemu laboratóriu majú žiaci možnosť realizovať v škole
pod vedením skúsených pedagógov experimenty z mechaniky, optiky a elektriny. Práve to
bol stimul, pre ktorý sa škola rozhodla osloviť ďalších 3 partnerov a pripraviť návrh tohto
projektu.
Projekt Fantastic four je postavený na 4 pilieroch, ktoré považovali partneri projektu za
kľúčové pre dosiahnutie zmeny v postoji žiakov, aj rodičov k prírodným vedám a matematike,
nielen počas školskej dochádzky, ale aj pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu a kariérnom smerovaní žiakov.
•
Prvým pilierom je využívanie bádateľsky orientovaných metód pri vyučovaní
prírodných vied. Tieto metódy umožňujú žiakom aktívne skúmať rôzne prírodné
zákonitosti, formulovať hypotézy, overovať ich experimentmi a vyvodzovať z nich
závery. Práve slovenský tím priniesol do projektu skúsenosti s bádateľsky orientovaným vyučovaním vo fyzike.
•
Druhý pilier je separovanie odpadu a recyklácia, pričom inšpiráciu čerpali od
partnerov zo Švédska.
•
Tretí pilier predstavuje matematika a metodológia jej výučby, využívanie zaujímavých
aktivít a typov úloh z algebry, geometrie, logiky, pravdepodobnosti a štatistiky, čo
bolo prínosom do projektu partnerov z Portugalska.
•
Štvrtým pilierom je podpora rodovej rovnosti v oblasti prírodných vied. Ako
hovorí riaditeľka základnej školy v Košiciach: „Predovšetkým na Slovensku sa na
začiatku realizácie projektových aktivít zistilo, že žiaci vnímali prírodovedné predmety
ako tie, v ktorých by mali vynikať najmä chlapci. Od dievčat sa podľa odpovedí žiakov
v dotazníkovom prieskume očakávalo, že budú študovať jazyky a humanitné vedy.“
Princíp 4 pilierov začlenili partnerské školy do kľúčových aktivít a vzdelávacích výstupov
projektu.
Počas vzdelávacích aktivít na Slovensku si žiaci vyskúšali bádateľský cyklus. Slovenský
projektový tím pripravil ako súčasť vzdelávacej aktivity STEM olympiádu. Žiaci pracovali

41

v medzinárodných tímoch na 20 bádateľsky orientovaných experimentoch z oblasti fyziky
a chémie. „Princíp rodovej rovnosti sme sa snažili podporovať tým, že sme vytvárali zmiešané
skupiny žiakov, aby chlapci videli, že dievčatá prispievajú k riešeniu problémových situácií
rovnakou mierou ako chlapci“, upresňuje koordinátorka projektu. Žiaci aj sprevádzajúci
učitelia prírodovedných predmetov sa presvedčili, že tento metodický prístup prináša do
tried prvky interaktívnosti, umožňuje prácu v skupinách, prebúdza v žiakoch prirodzenú
zvedavosť a radosť z objavovania, tvorivosť a súťaživosť a premieňa tradičné hodiny, na
ktorých prevláda teoretický výklad učiteľa, na moderné vzdelávanie orientované na žiaka
a jeho potreby.
Účastníkov vzdelávacej aktivity vo Švédsku zaujal separovaný zber a recyklácia odpadu.
Partneri z Portugalska a Slovenska začali aktívne separovať odpad na svojich školách počas
trvania projektu práve na podnet švédskych partnerov a pokračujú v ňom aj v súčasnosti.
Počas workshopov sa žiaci naučili vyrábať vankúše zo starého oblečenia, držiaky na izbové
rastliny zo starých žiaroviek, svietniky z vyhorených čajových sviečok a ďalšie úžitkové a dekoratívne predmety. „Pre učiteľov aj žiakov bol inšpiratívny projekt 50/50 zameraný na úspory
energií v škole prostredníctvom jednoduchých stavebných úprav“, hovorí koordinátorka projektu. „Švédsky projektový tím nám tiež ukázal, ako implementuje tému životného prostredia do
vyučovania matematiky, napr. žiaci mali vypočítať a na mape zaznačiť, koľko kilometrov precestoval určitý tovar z krajiny pôvodu až do Švédska, zdieľali s nami pracovné listy o ochrane
životného prostredia v anglickom jazyku a ukázali nám, ako túto tému zahŕňajú do predmetov
výtvarná výchova (nakresli domy rodiny Šetrných a rodiny Nešetrných) a svet práce.“
Počas vzdelávacej aktivity v Španielsku zažili žiaci outdoorové vyučovanie prírodovedných
predmetov v neďalekých horách, kde merali množstvo zrážok na meter štvorcový,
oboznámili sa s metódami sledovania čistoty miestneho potoka, fauny a flóry. Veľký úspech
mala aj možnosť pozorovať Slnko a jeho korónu s využitím prístrojov, ktoré zapožičalo škole
občianske združenie. Špeciálni pedagógovia španielskeho partnera ukázali svojim kolegom
z partnerských škôl výrobu a využitie názorných učebných pomôcok, ktoré boli vyrobené
z recyklovaného materiálu a slúžia najmä deťom s poruchami učenia na vyučovaní
prírodovedných predmetov, pretože stimulujú viacero zmyslov.
Cieľom vzdelávacej mobility v Portugalsku bolo naučiť sa pracovať s grafickou kalkulačkou
na hodinách matematiky, fyziky a chémie, spoznať program geogebru, ako aj zahrať si tzv.
World games (Svetové hry) stolové hry založené na princípoch matematiky. Pedagógov aj žiakov nadchla návšteva Future Classroom Lab na strednej škole v Mangualde, kde si vyskúšali
najnovšie technológie, ktoré ukazujú budúcnosť vzdelávania a ponúkajú veľmi podnetné
prostredie aj pre žiakov s poruchami učenia. Toto laboratórium je zároveň výukové centrum
pre celoživotné vzdelávanie pedagógov.
Okrem vzdelávacích aktivít, ktoré sa realizovali vo všetkých partnerských školách, sú
partneri projektu hrdí aj na spracovanie pracovných listov, ktoré obsahujú bádateľsky
orientované aktivity v predmetoch matematika, fyzika, chémia, prvouka a prírodoveda. Pracovné listy boli overené v praxi a sú dostupné v anglickom a slovenskom jazyku. „Učitelia
prírodovedných predmetov na našej základnej škole aktívne využívajú pracovné listy vo výučbe.
S ich obsahom sme podrobne oboznámili aj ďalších učiteľov, vedúcich predmetových komisií
a metodických združení v Košiciach. Naším cieľom bolo motivovať ich k využívaniu inovatívnych metodických postupov na hodinách prírodovedných predmetov a poukázať na výhody
zapojenia školy do medzinárodnej spolupráce v rámci programu Erasmus+“, hovorí riaditeľka
základnej školy nám. L. Novomeského v Košiciach.

42

Zaujímavým výstupom projektu je aj súbor matematických zadaní pre rôzne vekové kategórie, ktoré pripravili portugalskí učitelia v anglickom jazyku a aktívne s nimi pracovali
všetci účastníci vzdelávacej aktivity v Portugalsku. „Jedna z našich učiteliek sa inšpirovala
využívaním stolových hier na pochopenie matematických princípov. Na základe týchto skúseností vytvorila z recyklovateľných materiálov hracie dosky k dvom hrám, ktoré sme umiestnili
v troch triedach, aby ich žiaci mohli hrať nielen na hodinách matematiky, ale aj cez prestávky“,
konštatuje koordinátorka projektu.
Počas realizácie projektu iniciovali všetci partneri na svojich školách organizovanie Týždňa
vedy. Žiaci z viacerých ročníkov mali možnosť zapojiť sa do bádateľsky orientovaných hodín
fyziky, chémie, biológie, prírodovedy, matematiky aj prvouky. „Týždeň vedy mal u žiakov na
všetkých školách obrovský úspech, preto bol zaradený do školských vzdelávacích programov.
Všetky zapojené školy budú organizovať týždeň vedy aj po skončení projektu. Videá z týždňov
vedy sa dajú použiť aj ako výukový materiál alebo na inšpiráciu pre ostatných učiteľov prírodovedných predmetov“, hovorí koordinátorka projektu.
Za veľmi dôležitý prínos tohto projektu považujú riaditeľka aj koordinátorka zlepšenie komunikácie v anglickom jazyku u zapojených žiakov a najmä učiteľov vzhľadom na to, že
anglický jazyk bol pracovným jazykom partnerstva. „Predovšetkým portugalskí a slovenskí
učitelia, ktorí učia prírodné vedy a matematiku, neovládali angličtinu, resp. na veľmi nízkej
úrovni. Na konci projektu boli schopní komunikovať v jednoduchých oznamovacích a opytovacích vetách. Niektorí z nich naďalej navštevujú jazykové kurzy a sú motivovaní rozvíjať si
komunikačné zručnosti v anglickom jazyku aj po skončení projektu.“
Veľmi dobrú skúsenosť mali partneri projektu aj s vytvorením webovej stránky na Twinspace,
na ktorej počas projektu priebežne zverejňovali a aktualizovali novovytvorené materiály, fotografie aj videá.
Jedným z kľúčových cieľov projektu bolo podporiť zmenu postojov žiakov k prírodným
vedám. Túto zmenu merali partnerské školy prostredníctvom dotazníkov, ktoré pripravili
osobitne pre žiakov a osobitne pre učiteľov prírodovedných predmetov v každej partnerskej škole. Otázky v dotazníkoch boli zamerané na vnímanie dôležitosti rôznych foriem
a metód práce na hodinách prírodovedných predmetov. Dotazníky vyplnili žiaci aj učitelia dvakrát, na začiatku a v závere projektu. „Dotazníkovú metódu sme doplnili aj o pozorovanie a rozhovory so žiakmi. Pozorovanie sme uplatňovali pri zavádzaní novej metódy alebo
formy práce, prípadne počas testovania novovytvoreného pracovného listu. Pri pozorovaní sme
sa sústredili na interakciu medzi žiakmi, interakciu medzi učiteľom a žiakmi, tímovú prácu
a vyváženosť tímov z hľadiska rodovej rovnosti. V rozhovoroch sme sa sústredili na zistenie
postojov k prírodným vedám a vplyv zapojenia žiakov do projektovej práce na ich každodenný
život“, hovorí koordinátorka projektu.
Z porovnania výsledkov dotazníkov, ako aj zo zistení počas pozorovaní, vyplýva, že projekt bol
úspešný, pretože žiaci si uvedomili význam riešenia problémových zadaní na hodinách prírodovedných predmetov a vo všetkých zapojených krajinách stúpol ich záujem o prírodné vedy,
čo bolo hlavným cieľom projektu. Najväčší nárast záujmu zaznamenali na Slovensku, kde žiaci
odpovedali, že ich oveľa viac zaujíma fyzika a chémia. Medzi slovenskými žiakmi nastala aj
zmena vo vnímaní školy ako miesta, ktoré je dôležité, pretože sa tu môžu učiť nové veci,
a nielen ako miesta, kde sa socializujú. V Španielsku a Švédsku ukázali výsledky žiackeho
dotazníka nárast záujmu o moderné technológie, v Portugalsku stúpol záujem žiakov
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o využívanie matematických programov geogebra a grafická kalkulačka na hodinách
matematiky.
„A nie sú to len zmeny, ktoré sme zmerali prostredníctvom dotazníkov a pozorovaní“,
hovorí koordinátorka projektu. „Sú tu aj ďalšie pozitívne veci, ktoré prinášajú takéto projekty.
Menili sme a meníme životy ľudí, pretože deti, ktoré s nami cestovali majú silnú motiváciu
učiť sa prírodovedné predmety a cudzí jazyk. Meníme životy učiteľov k pozitívnemu, pretože
niektoré učiteľky s nami vycestovali prvý raz bez svojej rodiny a pre nich to bol veľký krok. Takéto
projekty menia aj fungovanie osobnosti.“ A ešte dodáva: „Môžete chodiť po celom Slovensku
a zodrať si podrážky a nenájdete nikoho, kto vás podporí a dá peniažky na edukačný proces tak,
ako to ponúka program Erasmus+. Je to niečo úžasné.“
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STRATEGICKÉ PARTNERSTVÁ PODPORUJÚCE INOVÁCIE
SVET PRÁCE NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH
Ako zmenšiť priepasť medzi tým, čo sa učí v škole a skutočným svetom, v ktorom žiaci žijú? Ako
zamerať pozornosť žiakov na to, čo je dôležité a relevantné, ako ich pripraviť na svet práce?
Čo potrebujú učitelia, aby dokázali žiakov nadchnúť, odborne viesť aj napriek úskaliam
v existujúcom systéme vzdelávania, prekážkam v materiálnom alebo technickom vybavení škôl?
Projekt „WORLD OF WORK“ (2015-1-SK01-KA201-008942), ktorý sa realizoval v rokoch 2015
- 2018 v rámci Kľúčovej akcie 2 – Strategické partnerstvá v sektore školského vzdelávania,
ponúka námety a vzdelávacie výstupy, ktoré ukazujú cestu učiteľom, žiakom, ich rodičom,
ako aj inštitúciám, ktoré pripravujú budúcich učiteľov. U žiakov základných škôl sa projekt
zameriava na rozvoj zručností, vďaka ktorým si uvedomia spojenie medzi vzdelaním a svetom
práce, podporuje ich motiváciu k cielenejšiemu vzdelávaniu, výberu ďalšieho štúdia a povolania. Učiteľom pomáhajú výstupy projektu zlepšiť vedomosti o rôznych zdrojoch a nápady na
vzdelávanie spojené s reálnym svetom a podporujú využívanie inovatívnych metód a nástrojov vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce.
V projekte spolupracovali 7 partneri z troch krajín – Slovenska, Česka
a Nemecka, z viacerých sektorov. Koordinátorom projektu bolo odborné nakladateľstvo
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. so sídlom v Bratislave, ktoré vydáva odborné
publikácie a materiály, metodiky, pracovné zošity určené najmä pre základné a stredné
školy, organizuje celonárodné odborné konferencie a poskytuje odborné vzdelávanie.
Dlhodobo spolupracuje s domácimi aj zahraničnými odborníkmi v oblasti školstva so snahou
poskytovať kvalitné a nadčasové informácie pre riaditeľov škôl, učiteľov a žiakov.
V tomto projekte uplatnilo skúsenosti s riadením väčších projektov, poskytlo finančné
a prevádzkové zázemie projektu, rozsiahlu sieť kontaktov na lokálnej aj medzinárodnej úrovni
a aktívne šírenie výsledkov projektu.
Ďalšími partnermi v projekte boli Západočeská univerzita v Plzni a Universität Stuttgart, ktoré
patria k najvýznamnejším technologickým a dizajnérskym univerzitám v Európe so skúsenosťami v implementácii projektov. Ďalej dve základné školy, ktoré mali praktické skúsenosti
s vyučovaním predmetu Technika (SK)/Pracovné činnosti (CZ) na 2. stupni. Súkromná stredná
umelecká škola dizajnu z Bratislavy prispela ku grafickej úprave metodických materiálov
a spolupracovala s neziskovou organizáciou z Nemecka pri tvorbe videí a online platformy.
V úvode projektu sa partneri zamerali na zistenie súčasného stavu vyučovania predmetov zaradených do vzdelávacej oblasti Človek a svet práce na 2. stupni základných škôl na
Slovensku, v Česku a Nemecku prostredníctvom dotazníkového prieskumu v krajinách zapojených partnerov. Ako konštatuje koordinátorka projektu: „Výsledky dotazníkového prieskumu
potvrdili, že najväčším problémom je nízka hodinová dotácia pre tieto vyučovacie predmety.
Školy majú možnosť zaradiť do svojich vzdelávacích programov všetky podstatné tematické
okruhy, ich voľba je však limitovaná materiálnymi podmienkami. Príprava učiteľov na všetky
tematické okruhy je pre ich široký záber takmer nemožná. Problémom je aj nedostatok kvalifikovaných učiteľov vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. Súvisí to práve s nízkou hodinovou dotáciou týchto predmetov. Na Slovensku a v Česku pretrváva nedostatočné finančné,
priestorové a materiálne zabezpečenie potrebné pre výučbu týchto predmetov."
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Respondenti – učitelia predmetov vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce sa tiež vyjadrili,
aké výučbové materiály by im pomohli zvýšiť kvalitu výuky. Preferujú materiály, ktoré majú
charakter námetov na činnosti, na prípravu výrobkov a na experimenty so sprievodnými
metodickými poznámkami k ich realizácii. Teoretická časť by mala byť spracovaná v podobe
základných učebníc pre okruhy, akými sú práca s materiálmi, prevádzka a údržba domácnosti,
technické práce, príprava pokrmov, finančná gramotnosť, pestovateľstvo a chovateľstvo.
Výsledky zistení a konkrétne požiadavky z praxe transformovali partneri do kľúčových výstupov projektu: praktickej metodickej príručky a inštruktážnych videí, ktoré sú sprístupnené na
online platforme.
Praktická metodická príručka pre učiteľov druhého stupňa základných škôl má 4 kapitoly:
drevo, kovy a plasty; človek, technika a elektrina; človek a práca; rodina a domácnosť. Tieto sa
ďalej členia na 22 tematických celkov a 46 tém. Jednotlivé témy obsahujú metodickú a praktickú časť. Metodická časť je určená pre učiteľa, zahŕňa teoretické poznatky ku konkrétnej
téme a detailný návod pre učiteľa: motiváciu žiaka, štruktúru vyučovacej hodiny, pomôcky,
spôsob hodnotenia a správne riešenia. V praktickej časti sú učebné texty pre žiaka, praktické
pracovné listy, ktoré obsahujú 3 – 5 cvičení ku každej alternatíve, konkrétne návody, postupy,
experimenty, krížovky, šablóny alebo vystrihovačky.
Partneri projektu pripravili aj 10 inštruktážnych videí, k vybraným aktivitám
z metodických materiálov: napr. šperky z PET fliaš; lepidlá – látky, ktoré spájajú; staviame
drevenicu; kreatívne práce s drôtikmi a korálikmi; vytvorme si vlastnú stolovú hru; solárna
a raketová pec; tepelná izolácia; farbenie a čistenie textilu. Širšie využívanie metodických
materiálov a videí umožňuje online platforma, ktorá je voľne prístupná v 4 jazykoch slovenskom, českom, nemeckom a anglickom a člení sa na 4 kapitoly, podobne ako
metodická príručka. Jednotlivé témy si môže užívateľ jednoducho stiahnuť a vytlačiť.
Praktickú metodickú príručku pilotne testovali v dvoch zapojených základných školách
na Slovensku a v Česku a kvalitatívne ju hodnotili dvaja nezávislí odborníci z danej
oblasti. Ako ďalej hovorí koordinátorka projektu: „V ďalšej fáze projektu sa 19 učiteľov z rôznych
základných škôl zo Slovenska a Česka školilo v používaní metodickej príručky, ako aj v metodike
vzdelávania ďalších učiteľov a výučbe žiakov. Následne partneri zo Slovenska a Česka zorganizovali 85 tvorivých dielní, na ktorých 19 školiteľov vyškolilo 452 učiteľov a vyučovalo 609 žiakov, pričom pracovali s metodickými materiálmi a spolu vytvárali inštruktážne videá; takmer
95 % učiteľov a 96 % žiakov týchto podujatí v spätno-väzbových dotazníkoch uviedlo, že na
tvorivých dielňach si zlepšili zručnosti a vedomosti vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce.“
Rok po ukončení projektu oslovila koordinátorka projektu prostredníctvom dotazníkového
prieskumu učiteľov základných škôl, ktorí sa zúčastnili pilotného školenia, ako aj účastníkov
tvorivých dielní na Slovensku a v Česku. Zisťovala, ktoré výstupy a v akom rozsahu využívajú
vo výučbe predmetov v rámci vzdelávacej oblasti Človek a svet práce a tiež, v čom vidia ich
prínos učitelia a ako na ne reagujú žiaci. Zároveň pracovníci národnej agentúry oslovili formou telefonického dotazovania náhodne vybraných účastníkov pilotných školení. Väčšina
respondentov pozitívne hodnotila zohľadnenie materiálneho a technického vybavenia
školy, každá zo spracovaných tém totižto obsahuje viac alternatív praktických činností, aby
ju bolo možné realizovať na každej škole, bez ohľadu na jej materiálne a technické vybavenie.
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Z odpovedí respondentov vyberáme:
„Konečne je k dispozícii materiál (metodická príručka, inštruktážne videá), ktorý učitelia
vyučovacieho predmetu Technika na základnej škole môžu použiť. Pre učiteľa je tu možnosť
inšpirácie, ako prostredníctvom aktivít uvedených v metodike motivovať žiakov. Oceňujem
najmä spracovanie, ktoré umožňuje učiteľom využiť metodiku aj v podmienkach, ak nemajú
plnohodnotne vybavenú dielňu.”
„Metodická príručka je výborná pomôcka pre výučbu predmetu technika. Využívam ju takmer
stále, má veľký význam najmä vzhľadom na to, že nemám v aprobácii predmet Technika, to
znamená, že nie som odborník pre daný predmet. Metodika je spracovaná tak, že každý si môže
vybrať námety podľa možností a vybavenia školy.”
„Napríklad sme robili šperky z plastov, z drôtu. Veľkou výhodou je, že na tieto aktivity nie je potrebný špeciálny materiál, ktorý je častokrát ťažké zohnať, najmä kvôli chýbajúcim financiám
na škole. Robili sme aj dekoratívne predmety – motýle vo veľkosti A3 z drôtu, do ktorých sme
dávali farebné kúsky z pet fliaš a vyzdobili sme nimi školu. Tieto aktivity rozvíjajú tvorivosť detí
a umožňujú precvičovať jemnú motoriku. Aj deti menej manuálne zručné si vedeli podľa tejto
metodiky urobiť náramok, šperk.“
Ďalším prínosom výstupov projektu je ich využitie v medzipredmetových vzťahoch.
„Veľa aktivít som využila aj pri výučbe predmetu fyzika, napr. meranie tlaku vzduchu pomocou
hadice a vedra, výpočet spotreby elektrickej energie – prepočet elektrických štítkov na škole,
práca s pexesom na vzorce a značky, ktoré som mierne upravila podľa toho, čo sa učí na základnej škole.“
„Metodiku využívam na hodinách predmetu Technika, ale niekedy aj na hodinách fyziky. Napr.
výrobok „hra veža" využívam vo fyzike pri učive o ťažisku a tiež prepájam s fyzikou témy
z elektriny.”
„Metodiku aj pracovné listy používam v predmete Pracovné činnosti, ale aj vo Výtvarnej
výchove. Niektoré fígle sa dajú využiť v Matematike.” (CZ)
Viacerí respondenti ocenili rozmanitosť aktivít a najmä ich podporu tvorivosti, spolupráce
žiakov a uvedomenie si zodpovednosti za svoju prácu:
„Pri práci s hlavolamami sa výrazne prejavila kreativita detí. Napríklad pri tvorbe hlavolamu
žiaci pracovali v skupinách, každý žiak dostal čiastkovú úlohu, avšak, aby hlavolam vytvorili,
navzájom sa museli kontrolovať a spolupracovať. V rámci tejto aktivity sme vytvorili domino,
vystavili sme ho vo vestibule školy, v oddychovej zóne, kde sa s ním deti hrali, neskôr sme ho
poskytli do družiny.“
„Žiakov veľmi zaujala výroba vlastnej spoločenskej hry, deti boli zapojené do tvorby od plánovania až po finálne predstavenie hry a okrem toho mali príležitosť uplatniť svoju tvorivosť, prácu
v tíme. Pracovali v 2 - 3 členných skupinách, kde spolupráca bola dôležitá: museli si rozdeliť
role, jeden robil figúrky ku hre, ďalší chystal popis hry, ďalší kreslil hru, nedochádzalo k tomu,
čo sa pri niektorých aktivitách na hodine Techniky stáva, že jeden robí a ostatní sa pozerajú.
Každý člen skupiny bol zamestnaný. Pracovalo sa aj so spätnou väzbou. V závere si mali žiaci
určiť cenu svojej hry, pozerali si vzájomne hry, sledovali, či sú manuály zrozumiteľné aj pre
iných.“
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„Deti robili náčrty výrobkov. U detí chcem, aby oni tvorili, snažím sa prostredníctvom týchto
aktivít podporiť u detí technické myslenie a technickú tvorivosť a vyprofilovať myslenie detí,
aby začali technicky premýšľať.
O cieľoch projektu, výstupoch, vzdelávacích aktivitách informovali partneri širokú odbornú
verejnosť prostredníctvom webovej stránky projektu, sociálnych sietí, online noviniek, ktoré
rozoslali na viac ako 25 000 adries, prezentácií na odborných konferenciách, napr. Škola,
Učiteľ In, Učiteľ nie je Google 3, Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania,
na študentských vedeckých konferenciách, odborných výstavách a veľtrhoch, ako aj informačných stretnutiach s rodičmi žiakov.
Počas realizácie projektu zorganizovali medzinárodnú konferenciu, na ktorej sa zúčastnilo
70 zahraničných a 73 domácich účastníkov, okrem kľúčovej cieľovej skupiny – učiteľov
2. stupňa základných škôl, aj zástupcovia školských úradov, vzdelávacích inštitúcií a združení,
neziskových organizácií a širšia verejnosť so záujmom o oblasť vzdelávania. Ako zdôrazňuje
koordinátorka projektu: „Účastníci konferencie sa oboznámili nielen s cieľmi projektu
a skúsenosťami z realizácie aktivít, no mali možnosť pozrieť si aj vybrané inštruktážne videá,
metodické materiály a prácu s online platformou, ktoré boli vytvorené počas projektu.“
Partneri projektu, ako aj oslovení priami užívatelia výstupov projektu sa zhodujú v tom, že
v rámci projektu sa podarilo vytvoriť výstupy, ktoré na „trhu“ chýbali. Ako hovorí koordinátorka projektu: „Dajú sa použiť vo všetkých základných školách v projektových krajinách.
V jednotlivých jazykových verziách sme zohľadnili odlišnosti vychádzajúce zo situácie, legislatívy,
praxe a napr. z cien v konkrétnych krajinách. Vďaka metodickým materiálom môžu učitelia
pracovať rýchlejšie, venovať sa individuálne jednotlivým žiakom a najmä neaprobovaní
učitelia si môžu doplniť teoretické znalosti aj praktické vedomosti. Univerzity môžu metodické
materiály a témy z nich použiť pri práci s budúcimi učiteľmi a jednotlivé témy aktualizovať
a rozširovať s prihliadnutím na rýchlo postupujúci technologický pokrok.“
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ZOBER MA VON - OUTDOOROVÝ PRÍSTUP V PREDŠKOLSKEJ VÝCHOVE
A VZDELÁVANÍ
Inšpirovať, rozvíjať a podporovať učiteľov materských škôl vo využívaní outdoorového
prístupu vo výchove a vzdelávaní detí vo veku 3 - 6 rokov a získať záujem a podporu rodičov,
školských úradov, zriaďovateľov, inštitúcií zameraných na prípravu budúcich učiteľov materských škôl boli kľúčovými cieľmi projektu „ZOBER MA VON“ (2016-1-SK01-KA201-022597),
ktorý sa realizoval v rokoch 2016 - 2018 v rámci programu Erasmus+, v Kľúčovej akcii
2 – Strategické partnerstvá v sektore školského vzdelávania.
Projekt koordinovalo občianske združenie INAK o.z. so sídlom v Kremnici. Prostredníctvom
školení, metodických tréningov, ako aj aktívnou účasťou v národných a nadnárodných projektoch toto občianske združenie podporuje a rozvíja inovatívne prístupy a tvorivé metódy
v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu u detí, mládeže i dospelých a prispieva k zlepšovaniu kľúčových kompetencií učiacich sa. Ako zdôrazňuje koordinátorka občianskeho združenia: „Našou snahou je robiť veci INAK, podľa možnosti aspoň trochu INovatívne A Kreatívne.“
Okrem koordinátora spolupracovali v projekte ďalší 2 partneri zo Slovenska (mimovládna
organizácia a univerzita), vzdelávacia inštitúcia z Veľkej Británie a materské školy z Dánska
a Estónska.
Výstupy projektu ponúkajú širokú mozaiku metodík, prípadové štúdie, výsledky výskumov,
konkrétne outdoorové aktivity a definujú zručnosti a vedomosti outdoorového učiteľa
v predškolskom vzdelávaní. Pri tvorbe výstupov vychádzali partneri z predprojektovej
analýzy potrieb učiteľov materských škôl na Slovensku, v ktorej bolo zapojených 286
respondentov. Z nej jednoznačne vyplynula potreba relevantných vzdelávacích programov
zameraných na výchovu a vzdelávanie detí vonku. Počas projektu zozbierali partneri 60 publikácií a odborných textov, v ktorých boli uverejnené analýzy, výsledky výskumov a príklady
dobrej praxe v oblasti outdoorového prístupu vo výchove a vzdelávaní detí. Z nich čerpali
inšpiráciu pre jednotlivé výstupy.
Prvý výstup projektu, Príručka pre učiteľov materských škôl o outdoorovom prístupe vo
výchove a vzdelávaní, opisuje výhody tohto prístupu a vhodné metódy práce. Poskytuje
podnety ako pripraviť outdoorové aktivity, ktoré prispievajú k zvyšovaniu sebavedomia detí,
rozvoju sociálnych, jazykových a komunikačných zručností, rozvíjajú schopnosť sústredenia sa, prispievajú k zlepšeniu motorických zručností a vyššej vytrvalosti, rozvíjajú rešpekt
a uvedomenie si zodpovednosti voči ostatným a podporujú záujem detí o prírodu a životné
prostredie. Ako zdôrazňuje koordinátorka projektu: „Príručku vysoko hodnotili v rámci
pilotného testovania učitelia materských škôl v zapojených krajinách. Oceňovali, že príručka
poskytuje komplexný pohľad na viaceré aspekty outdoorového prístupu: vnímanie dieťaťa, úlohu
učiteľov materských škôl, aktívnu úlohu rodičov, úpravu a využívanie vonkajšieho priestoru
a okolia materských škôl. V príručke našli užitočné rady ako prekonať prekážky a byrokraciu
pri zavádzaní outdoorového prístupu, ako riadiť a koordinovať tento prístup a uvedomili si
potrebu pozitívneho postoja k rizikám a výzvam.“
Na príručku pre učiteľa nadväzujú interaktívne vzdelávacie moduly obohatené o simulácie,
videá a kvízy. Na 85 interaktívnych obrazovkách nájde užívateľ praktické informácie a návody
ako implementovať outdoorový prístup do praxe. Tiež ponúkajú priestor na sebareflexiu
a sebamotiváciu. „Takto spracovaná komplexná príručka a interaktívne vzdelávacie moduly
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pre učiteľov materských škôl“, hovorí koordinátorka, „sú prvou lastovičkou v krajinách zapojených partnerov. Vzhľadom na to, že sú spracované aj v anglickom jazyku, ponúkajú kvalitný
študijný materiál pre učiteľov materských škôl v mnohých ďalších krajinách Európskej únie.“
Hmatateľným výsledkom projektu je 37 námetov na aktivity v slovenskom jazyku (20 námetov v ostatných jazykoch partnerov), ktoré sa dajú realizovať v areáloch materských škôl,
mestských parkoch, lesoch. Pri výbere aktivít sa tvorcovia inšpirovali viacročnými skúsenosťami partnerov z Veľkej Británie a Dánska, ako aj podnetmi z inštitúcií predškolského
a školského vzdelávania v škandinávskych krajinách, v ktorých sa nachádzajú korene využívania outdoorového prístupu vo výchove a vzdelávaní detí. Do testovania outdoorových aktivít
bolo zapojených 23 učiteľov materských škôl a odborníkov z partnerských krajín, ktorí sa
zúčastnili 5-dňovej vzdelávacej aktivity vo Veľkej Británii. Okrem toho si 176 učiteľov materských škôl malo možnosť vyskúšať vybrané aktivity v rámci 8 workshopov, ktoré sa realizovali
v krajských mestách Slovenska. Ďalších 80 účastníkov malo túto príležitosť na Národnej konferencii v Prešove a ďalších 135 účastníkov na národných konferenciách v Dánsku, Estónsku
a Veľkej Británii.
Ako hodnotili účastníci týchto podujatí outdoorové aktivity a možnosti ich využívania
v predškolských zariadeniach? „Ocenili rozmanitosť námetov, ich aplikovateľnosť v podmienkach materských škôl, aj to, že aktivity sú spracované v jednotnom, štruktúrovanom formáte,
ktorý zahŕňa návod, ako motivovať deti k aktivite, podrobný popis aktivity, vhodné otázky na
jej vyhodnotenie, metódy práce so skupinou detí, priame prepojenie s príslušnou vzdelávacou
oblasťou, ako napr. matematika a práca s informáciami, človek a príroda, geometria a meranie,
výtvarná výchova a pod. Zaujali ich aj nápady na finančne nenáročné pomôcky, ktoré sa dajú
v týchto aktivitách využiť “, hovorí koordinátorka projektu.
Ďalším výstupom projektu sú Štandardy outdoorového učiteľa, ktoré určujú aké vedomosti,
praktické zručnosti a prax by mal outdoorový učiteľ pri práci s deťmi vo veku 3 – 6 rokov
dosiahnuť, aby bol kvalifikovaný na implementáciu programov outdoorového vzdelávania.
Tvorbu štandardov v projekte riadila Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie PF PU v Prešove. Podľa názoru koordinátorky projektu: „Štandardy pomôžu podporiť
oficiálne uznanie outdoorového prístupu kľúčovými inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí,
a tým prispejú k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v materských školách. V budúcnosti
plánujeme pripraviť 4-úrovňový tréningový program s cieľom poskytnúť možnosť ďalšieho
profesijného rozvoja pedagógov v tejto oblasti, a zároveň získať jeho akreditáciu.“
Partneri projektu sú hrdí aj na ďalšie výsledky, ktoré dosiahli počas realizácie projektu:
•
Na národných konferenciách a regionálnych workshopoch poskytli teoretické vstupy a ukážky outdoorových aktivít takmer 400 účastníkom, prevažne
pedagogickým zamestnancom v materských školách. Vzhľadom na pozitívnu spätnú
väzbu viac ako 90% účastníkov týchto podujatí a ich záujem využívať vzdelávacie
materiály v praxi je možné predpokladať priamy pozitívny dosah projektu na takmer
8000 detí v predškolských zariadeniach v 4 zapojených krajinách (20 detí/1 učiteľ).
•
Za ďalší úspech projektu považujú slovenskí partneri zapojenie 88 materských
a základných škôl – asi 6570 detí -do kampane outdoor classroom day, ktorá podporuje oudoorové vzdelávanie na Slovensku. Pri organizácii tohto podujatia sa
slovenskí partneri - Strom života a INAK - inšpirovali skúsenosťami Learning through
Landscapes, partnera projektu z Veľkej Británie.
•
Dôkazom inovatívnosti výstupov projektu je podľa vyjadrenia partnerov projektu
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•

•

aj záujem škótskej inštitúcie General Teaching Council for Scotland a Škótskeho
ministerstva školstva o výstupy projektu, možnosť ich využívania v štátnych materských školách, a to i napriek tomu, že v Škótsku je outdoor prístup rozvinutý v oveľa
väčšej miere ako na Slovensku alebo v Estónsku.
Záujem o členstvo v tematickej skupine TAKE ME OUT (Zober ma von) založenej na
Facebooku s možnosťou zdieľania príkladov dobrej praxe, vnímajú partneri ako ďalší
úspech projektu. Tematická skupina má aktuálne viac ako 500 členov z rôznych štátov Európy, ako aj USA a krajín Južnej Ameriky. Členmi sú známe osobnosti v oblasti
predškolskej výchovy (napr. Claire Warden, autorka kníh o pedagogike v prírode).
Prínosom pre projekt bola na slovenskej strane partnerstva spolupráca so Slovenskou
pobočkou Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu a jej aktívne zapojenie do
komunikácie a diseminácie výsledkov projektu medzi materskými školami v Slovenskej republike.

S odstupom jedného roka oslovil koordinátor projektu účastníkov vzdelávacej aktivity a informačných workshopov zo Slovenska s cieľom zistiť, ako vnímajú užitočnosť jednotlivých
výstupov a do akej miery ich využívajú vo svojej praxi. Na dotazníkový prieskum odpovedalo
77 respondentov. 98,6 % respondentov (70) sa vyjadrilo, že projekt „Zober ma von“ pozitívne
ovplyvnil ich prácu s deťmi, viac ako polovica z nich považuje za najviac prínosné konkrétne
námety na aktivity, v ktorých sa využíva outdoorový prístup, pričom práve tieto aktivity opakovane využili vo svojej praxi. Z ich reakcií vyberáme:
„Vďaka účasti na vzdelávacej aktivite sa mi podarilo presadiť v materskej škôlke, že všetky
aktivity s deťmi sa môžu realizovať vonku a môžem to obhájiť aj pred školskou inšpekciou. Deti
sa naučili tvoriť z ničoho – nachádzali veci, ktoré si dovtedy všímali len povrchne, hrajú sa tak,
ako sme sa my kedysi hrali vonku a bez plastov, milujú blato.“
„Odniesla som si veľa nových aktivít a páči sa mi, že viaceré aktivity sa dajú realizovať vonku,
v prírode a deti to zaujme.“
„Dostala som niekoľko nápadov a inšpirácií ako sa dajú niektoré ciele školského vzdelávacieho
programu jednoducho a zaujímavo plniť nielen v triede, ale aj v príjemnom prostredí exteriéru
školy.“
„Realizujem a prispôsobujem si veci z online príručky. Zamýšľam sa, čo by sa dalo plniť v rámci
školského vzdelávacieho programu vonku tak, aby to bolo pre deti zaujímavé, hravé a aktívne.
Zisťujem, že sa dá skoro všetko.“
„Pedagogické činnosti s predškolákmi vnímam inak, snažím sa oveľa viac byť s deťmi vonku.“
Ako sa vyjadrila jedna z účastníčok vzdelávacej aktivity v Škótsku, učiteľka materskej škôlky
zo Slovenska, projekt jej ukázal cestu, ako sa veci dajú robiť, napriek mýtom, stereotypom
a pasivite, ktorú vnímajú rodičia detí v mnohých predškolských zariadeniach na Slovensku:
„Princípom projektu je, aby deti čo najviac času strávili vonku. Pri akejkoľvek vzdelávacej
aktivite. Poviete si – to je nemožné. Moje prvotné myšlienky boli také isté. Prvú škôlku, ktorú
sme v Škótsku navštívili, som nazvala „asfaltová“. Priznám sa, že som si spočiatku nevedela
predstaviť, ako tam deti fungujú. Na každom kúsku malého areálu mali deti vytvorené „stanovištia“. Dieťa si mohlo samo vybrať, čo ho baví. Na jednom stanovišti sa hrali s drevom. Učili
sa matematiku. Vážili, merali, skladali, spájali.... Hneď som si predstavila svoje deti, ako sedia
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v triede nad pracovným zošitom. V našej škole máme areál, ktorý má viac zelene ako asfaltu,
a pritom „asfaltová“ škôlka ponúkala deťom omnoho viac ako náš areál. Pri návšteve ďalšej
outdoorovej škôlky som si už v hlave predstavovala ako začnem meniť náš areál. Deti tam mali
vonku postavený bunker. Zbitý z latiek a zakrytý plachtou. Mali spravený tunel z prútia. Môj
najlepší zážitok? V lese sme si varili obed.
Po návrate domov som mala obrovskú odvahu a motiváciu urobiť deti šťastnejšími. Je pravda,
že sa to nedá uskutočniť hneď všetko naraz, ale začať sa niekde musí. My sme si urobili s deťmi
na školskom dvore bunker a postupne si meníme dvor na rôzne stanovištia. Už sme si s deťmi
vonku aj varili polievku. Rodičia i deti boli nadšení. Uvedomila som si, že nech urobíte čokoľvek,
pokiaľ sú spokojné deti, sú spokojní rodičia.“
Na základe výborných spätných väzieb na výstupy tohto projektu pripravili partneri návrh
projektu Zober ma von II, v ktorom spracujú ďalšie dôležité témy, ktoré súvisia s využívaním
outdoorového prístupu v predškolských zariadeniach. Nadväzný projekt je tiež spolufinancovaný z finančných prostriedkov v rámci programu Erasmus+, Kľúčovej akcie 2.
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ZHRNUTIE
V tejto štúdii sú príklady vybraných projektov v programe Erasmus+, v kľúčových akciách KA1
a KA2, ktoré sa realizovali v rokoch 2014 - 2018 a mali pozitívny dopad na vyučovací proces
v základných a materských školách.
V Kľúčovej akcii 1 popisujeme 18 projektov realizovaných v 5 základných školách, 1 materskej
škole a 1 spojenej internátnej škole pre žiakov s mentálnym postihnutím. Každej z týchto škôl
sa podarilo pretaviť ciele stanovené v Európskom pláne rozvoja do konkrétnych, cielených
mobilít pedagogických zamestnancov a v niektorých prípadoch aj odborných zamestnancov
a vedenia škôl. Vo vybraných projektoch prevažovali mobility učiteľov cudzích jazykov na
prvom a druhom stupni základných škôl, navštívené krajiny zahŕňali najmä Spojené
kráľovstvo, Malta, Írsko, Nemecko, Rakúsko, ale aj Lotyšsko, Fínsko, Nórsko, Estónsko,
Grécko a Cyprus.
Prínos týchto mobilít je viditeľný na viacerých úrovniach: u učiteľov cudzích jazykov priamych účastníkov mobilít - sa zlepšila úroveň ovládania cudzieho jazyka, vo výučbe
uplatňujú nové metódy, techniky a aktivity, ktoré si osvojili počas zahraničnej stáže. Väčšina
z nich sa oboznámila s novými prístupmi, ktoré aktivizujú a motivujú žiakov, ako napríklad
využívanie hier, hudby, príbehov, poézie, vizuálnych pomôcok vo vyučovaní, pohybových
cvičení v prepojení s výučbou špecifických gramatických pravidiel, využívanie digitálnych
technológií vo výučbe cudzieho jazyka a princípov kreatívneho písania v cudzom jazyku.
Časť týchto pedagógov si rozšírila vedomosti o metóde CLIL a jej využívaní pri výučbe všeobecno-vzdelávacích predmetov. Účastníci mobilít zdieľali získané vedomosti a zručnosti so
svojimi kolegami v škole prostredníctvom interných workshopov. Viacerým učiteľom cudzích
jazykov sa podarilo zapracovať nové metódy a techniky výučby do školského vzdelávacieho
programu. Tematické výchovno-vzdelávacie plány predmetov, ktoré vyučujú, doplnili
o inovatívne prvky. Práve tieto následné aktivity účastníkov mobilít sú dôležitým krokom
k udržateľnosti prínosu mobilít na úrovni školy, ako aj daného regiónu.
Časť mobilít bola zameraná na osvojenie nových prístupov v práci so žiakmi so ŠVVP, čo
je jedna z prioritných rozvojových oblastí pedagógov na mnohých školách vzhľadom na
zvyšujúci sa počet detí s poruchami učenia, pozornosti a správania. Vďaka zdieľaniu nových
poznatkov získaných počas stáží s ostatnými učiteľmi sa postupne mení postoj učiteľov na
týchto školách a učitelia aktívne hľadajú cesty spolupráce s deťmi a ich rodičmi.
Zo stáží učiteľov odborných predmetov nás zaujali mobility zamerané na zlepšenie výučby
výtvarnej výchovy a umenovedných predmetov. Účastníci mobilít si osvojili ako využívať
hudbu, pohyb a výtvarné umenie v rozvíjaní medzipredmetových vzťahov. Tieto aktivity
zaviedli aj v mimoškolských aktivitách, napríklad v školskom klube detí, na školských
koncertoch, výstavách, či hudobno-tanečných vystúpeniach.
Informácie o výsledkoch a výstupoch projektov šírili zapojené školy na svojich webových
stránkach, v miestnych a regionálnych periodikách, organizovali odborné workshopy pre
svojich učiteľov a v rámci metodických dní aj pre ďalších učiteľov v regiónoch, kde pôsobia.
Prípadové štúdie 5 projektov, ktoré sa realizovali v Kľúčovej akcii 2, ponúkajú informácie
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o konkrétnych výstupoch, využívaní výsledkov a prínose týchto projektov pre zapojené
organizácie, ako aj pre jednotlivcov a organizácie mimo partnerstva. Každý z projektov je
špecifický svojím zameraním, počtom a typom zapojených partnerov z rôznych krajín EU.
Tri projekty sa realizovali v rámci kľúčovej akcie KA219 – Strategické partnerstvá zložené
výlučne zo škôl a boli zamerané na výmenu osvedčených postupov, metodík vo výučbe
a spoločnú tvorbu vzdelávacích výstupov.
Projekt VESELÁ E-KNIHA ANGLIČTINY, na ktorom participovali partneri zo základných škôl
v 6 krajinách, nás zaujal aktívnym zapojením žiakov do tvorby e-knihy, s cieľom priblížiť žiakom 3. - 5. ročníka základnej školy anglický jazyk prostredníctvom video príbehov, ktoré
prezentujú ich spolužiaci v reálnom prostredí, v typických školských a životných situáciách.
Žiaci sa učili zábavnou formou jednoduché frázy, gramatické pravidlá, a zároveň spoznávali
rozdielne kultúrne a sociálne aspekty života v krajinách partnerov prostredníctvom nadnárodných videokonferencií. Sprievodné akcie projektu, ako bol putovný maskot, prezentácie krajiny a mesta, ktoré si pripravili pre hosťujúcich učiteľov žiaci vyšších ročníkov, ako aj
vzorové hodiny učiteľov angličtiny z krajín partnerov, podporili záujem žiakov o anglický jazyk. Zapojení pedagógovia v 6 krajinách si okrem jazykových kompetencií rozvinuli zručnosti
práce s digitálnou kamerou a spracovaním obrazového materiálu, ako aj metódy spolupráce
a koordinácie spoločných aktivít s partnermi zo zahraničia na diaľku.
V projekte FANTASTIC FOUR sa 4 partneri projektu zamerali na dosiahnutie zmeny v postoji
žiakov aj rodičov k prírodným vedám a matematike. Projekt postavili na 4 pilieroch, príkladoch dobrej praxe zo svojich škôl: bádateľsky orientovaných metódach vo výučbe; využívaní
zaujímavých typov úloh z algebry, geometrie, logiky v matematike; implementácii témy
životného prostredia do vyučovania; podpore rodovej rovnosti v oblasti prírodných vied.
Významné miesto v projekte mal rozvoj komunikačných zručností v anglickom jazyku učiteľov
a žiakov, keďže všetky vzdelávacie aktivity sa realizovali v angličtine. Aktivity ako STEM olympiáda, kde žiaci z partnerských krajín pracovali v medzinárodných, zmiešaných tímoch na experimentoch z oblasti fyziky a chémie, či Týždeň vedy, ktorý prilákal v partnerských školách
žiakov z rôznych ročníkov vyskúšať si bádateľské metódy v prvouke, matematike, fyzike a stal
sa neoddeliteľnou súčasťou života v každej zo zapojených škôl, pomohli zmeniť postoj žiakov k prírodovedným predmetom, o čom svedčia výsledky porovnania dotazníkového prieskumu pred začiatkom a po ukončení projektu. Pre učiteľov prírodovedných predmetov sú
významnou pridanou hodnotou projektu pracovné listy, ktoré obsahujú bádateľsky orientované aktivity v predmetoch matematika, fyzika, chémia, prvouka a prírodoveda.
V projekte MOJA PRÁCA JE MOJA BUDÚCNOSŤ spolupracovalo 6 špeciálnych škôl s cieľom
zdieľať nové metodiky, prístupy, príklady dobrej praxe a stratégie vzdelávania žiakov
s mentálnym postihnutím v pred-profesijnom a profesijnom vzdelávaní. Dôkazom výbornej
spolupráce partnerov je „banka“ metodických pomôcok a nástrojov v 6 jazykoch, ktorá je
určená odborníkom, rodičom, deťom a dospelým s mentálnym postihnutím; zahŕňa 100 inštruktážnych videí a 80 procesuálnych schém spolu s metodikami ich prípravy a využitia pri
práci s osobami s mentálnym postihnutím a/alebo autizmom. Pridanou hodnotou projektu
je, že partnerom sa podarilo úspešne implementovať poznatky zo vzdelávacích programov,
na ktorých sa zúčastnili počas projektu, do obsahov vzdelávania, vytvorili nové podmienky
na nácvik pred-profesijných a profesijných zručností, vytvorili nové pracovné príležitosti,
a to s ohľadom na špecifické potreby svojich žiakov, materiálne možnosti školy a legislatívne
podmienky v ich krajine.
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Do príkladov dobrej praxe sme zaradili aj dva projekty realizované v Kľúčovej akcii 2 – Strategické partnerstvá v sektore školského vzdelávania.
V projekte WORLD OF WORK spolupracovali partneri z univerzít, základných škôl, strednej
odbornej školy, súkromnej firmy a neziskovej organizácie. Ich spoločnou víziou bolo nájsť
vhodné aktivity, ktoré pomôžu pripraviť žiakov na svet práce, poskytnú metodickú pomoc
a príklady dobrej praxe učiteľom vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. Spoločne spracovali rozsiahlu praktickú príručku, ktorá zahŕňa 46 tém zo sveta práce, ako napr. prácu
s drevom, kovmi, plastmi, technikou a elektrinou s konkrétnymi návodmi pre učiteľa
a pracovnými listami pre žiakov. Dôležitou súčasťou projektu bolo zaškolenie 19 učiteľov
zo základných škôl na Slovensku a v Česku – budúcich školiteľov pre prácu s príručkou.
Následne počas 85 tvorivých dielní, ktoré zorganizovali partneri v Česku a na Slovensku,
odovzdali školitelia svoje skúsenosti ďalším 452 učiteľom základných škôl. Z dotazníkového
prieskumu, ktorý realizoval koordinátor projektu rok po ukončení projektu, vyplynulo, že
účastníci tvorivých dielní na Slovensku aj v Česku aktívne využívajú praktickú príručku vo
výučbe, pozitívne hodnotia, že každá zo spracovaných tém obsahuje viac alternatív praktických činností, umožňuje realizovať tieto aktivity na každej škole, bez ohľadu na jej materiálne a technické vybavenie, sú využiteľné v medzipredmetových vzťahoch a podporujú
tvorivosť, spoluprácu žiakov a uvedomenie si zodpovednosti za svoju prácu.
Inšpirovať, rozvíjať a podporovať učiteľov materských škôl vo využívaní outdoorového
prístupu vo výchove a vzdelávaní detí vo veku 3 - 6 rokov, získať záujem a podporu rodičov,
zriaďovateľov, inštitúcií zameraných na prípravu budúcich učiteľov materských škôl boli
cieľmi projektu ZOBER MA VON. Výstupy projektu zahŕňajú širokú mozaiku metodík, prípadové štúdie, aj outdoorové aktivity a definujú zručnosti a vedomosti outdoorového učiteľa
v predškolskom vzdelávaní. Poskytujú komplexný pohľad na viaceré aspekty outdoorového
prístupu: vnímanie dieťaťa, úlohu učiteľov materských škôl, aktívnu úlohu rodičov, úpravu
a využívanie vonkajšieho priestoru materských škôl, ponúkajú interaktívne vzdelávacie
moduly, obohatené o simulácie, videá, kvízy, námety na outdoorové vzdelávacie aktivity.
So vzdelávacími aktivitami sa oboznámilo takmer 400 učiteľov materských škôl počas regionálnych workshopov a národných konferencií na Slovensku, ako aj v Dánsku, Veľkej
Británii a Estónsku.
Záverom môžeme konštatovať, že vo vybraných úspešných projektoch sme identifikovali
tieto spoločné črty: jasná vízia, ktorá vychádza z reálnych potrieb cieľových skupín, motivovaní učitelia a odborní zamestnanci, ktorí si uvedomujú, že zdieľanie nových poznatkov
a skúseností získaných v zahraničí je hnacím motorom rozvoja jednotlivcov a zapojených
organizácií, ochota a otvorenosť všetkých zamestnancov pochopiť potrebu zmeny a aktívne
využívať nové vzdelávacie výstupy, metódy, poznatky a najmä aktívna podpora a záujem zo
strany vedenia a zriaďovateľov zapojených organizácií.
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SUMMARY
This study contains examples of selected Erasmus+ programme projects from KA1 and KA2
key actions which were implemented in 2014 - 2018 and positively impacted the teaching
process at primary schools and kindergartens.
In Key Action 1, we describe 18 projects implemented in 5 primary schools, 1 kindergarten,
and 1 joint boarding school for mentally disabled pupils. Each of these schools managed to
achieve the goals set in the European development plan through specific, targeted mobilities
of teaching staff as well as some professional employees and school management.
The selected projects were mostly mobilities of foreign language teachers at the first and
second levels of primary schools. The visited countries included mainly the United Kingdom,
Malta, Ireland, Germany, Austria, but also Latvia, Finland, Norway, Estonia, Greece, and
Cyprus.
The benefit of these mobilities can be seen at several levels: foreign language teachers direct mobility participants – improved their foreign language skills; they now use new
teaching methods, techniques, and activities they learnt during the placement abroad. Most
of them got acquainted with new procedures which mobilise and motivate pupils, such as
using games, music, stories, poetry, visual aids, and motion exercises interconnected with
teaching specific grammar rules, using digital technology in teaching foreign languages
and principles of creative writing in foreign languages. A part of these teachers extended
their knowledge about CLIL method and its use in teaching general education subjects.
The participants in mobilities shared the knowledge and skills they acquired with their
colleagues by means of internal workshops. More foreign language teachers managed to
integrate the new methods and techniques of instruction into the school educational programme. They incorporated innovative elements into the thematic curriculum of the subject
they teach. It is these subsequent activities of mobility participants that are an important
step towards the sustainability of mobility benefit at the level of the school as well as the
region.
A part of the mobilities focused on acquiring new approaches to work with pupils with
special educational needs, which is one of the priority areas of teachers’ development at
many schools in view of the increasing number of children with learning, attention, and
behaviour disorders. Thanks to sharing new information obtained in the placements the
attitude of teachers at these schools is gradually changing and teachers are actively searching
for ways of cooperating with children and their parents.
As far as teachers’ placement was concerned, we were interested in mobilities focusing on
improving teaching art education and art theory subjects. The participants in mobilities
learnt how to use music, motion and fine arts to develop interdisciplinary relationships. They
also introduced these activities into extracurricular activities, for example into the school
club, school concerts, exhibitions or music-dance performances.
Information on results and outputs of the projects was spread by the participating schools
on their websites, in the local and regional press. The schools organised vocational workshops for their teachers and, as a part of methodological days, also for other teachers in
their regions.
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Case studies of 5 projects implemented in Key Action 2 offer information about specific outputs and use of results and benefits of these projects for the involved organisations as well as
for individuals and organisations outside the partnership. Each project has a specific focus,
number and type of involved partners from different EU countries.
Three projects were implemented in KA219 – Strategic partnerships for schools only and
focusing on the exchange of verified procedures, teaching methodologies and joint creation
of educational outputs.
LIVELY ENGLISH BOOK FOR CHILDREN was of interest to us because of the involvement
of pupils in the creation of the e-book and thus bringing the English language closer to 3 5-grade primary school pupils by means of video stories presented by the classmates in the
real environment, in typical school and life situations. Pupils used fun ways to learn simple
phrases, grammar rules and facts about different cultural and social aspects of life in 6 partners’ countries by means of transnational video conferences. The accompanying events of
the project such as the travelling mascot, presentation of the country and city prepared
for the visiting teachers by pupils from higher grades, as well as sample lessons by English
language teachers from partners’ countries stimulated pupils’ interest in the English language. In
addition to language competences, the participating teachers in 6 countries developed skills
like using a digital camera and working with pictorial material, as well as methods of remote
cooperation and coordination of activities with partners from abroad.
In FANTASTIC FOUR project, 4 partners focused on achieving a change of pupils’ as well
as parents’ attitude toward natural sciences and mathematics. They based the project on
4 pillars - good-practice examples from their schools: inquiry-based teaching methods;
using interesting types of assignments in algebra, geometry, and logic in mathematics;
implementation of environmental topics into instruction; promotion of gender equality in
natural sciences. A significant position in the project was held by the development of
teachers’ and pupils’ communication skills in the English language as all educational
activities took place in the English language. Activities such as STEM Olympiad, in which
pupils from partner countries worked in international mixed teams on experiments in
physics and chemistry, or Science Week, which attracted pupils from different grades in
partner schools who could try inquiry-based methods in the basics of science, mathematics,
and physics and has become an inseparable part of the life of each participating school,
helped to change pupils’ attitude to natural sciences. This is clear from the results of comparison of questionnaire surveys before the start and after the completion of the project.
The added value of the project from natural sciences teachers’ point of view is represented
by worksheets which contain “inquiry-based“ activities in subjects such as mathematics,
physics, chemistry, basics of sciences and natural sciences.
6 special schools participated in MY WORK IS MY FUTURE project with the goal of sharing
new methodologies, approaches, good-practice examples, and strategy of education of pupils
with mental disability in pre-vocational and vocational education. Evidence of excellent
cooperation is constituted by a database of methodological aids and tools in 6 languages,
which is designed for experts, parents, children, and adults with mental disability; it is
comprised of 100 instructional videos and 80 process schemes supplemented by methodologies of their preparation and use for work with people with mental disabilities and/or autism.
The added value of the project is that the partners managed to successfully implement
knowledge from educational programmes they participated in during the project into the
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educational content; they created new conditions for practising pre-vocational and vocational skills and new job opportunities with regard to specific needs of their pupils, material
possibilities of the school and legislature in the country.
As examples of good practice we also included two projects implemented in Key Action 2 –
Strategic partnerships in school education.
Partners from universities, primary schools, a secondary vocational school, a private company
and a non-profit organisation cooperated in the WORLD OF WORK project. Their common
vision was to find suitable activities which will help prepare pupils for the world of work,
provide methodological guidance and examples of good-practice to teachers in this
educational area. They jointly compiled a practical handbook which contains 46 topics from
the world of work, such as work with wood, plastic, technology and electricity, as well as
specific manuals for teachers and worksheets for pupils. An important part of the project
was the training of 19 teachers from Slovak and Czech primary schools – future trainers
for the work with the handbook. Subsequently, during 85 creative workshops, which were
organised by the partners in Czechia and Slovakia, the trainers passed their experience onto
other 452 primary school teachers. The questionnaire survey showed that participants in
creative workshops in Slovakia as well as in Czechia actively use the practical handbook for
teaching; they positively evaluate the fact that each of the topics contains more variations of
practical activities, makes it possible to implement these activities in every school regardless
of the school’s material and technical equipment; they can be used in interdisciplinary
relationships and to support creativity, cooperation of pupils, and realising responsibility for
one’s work.
TAKE ME OUT project aimed to inspire, develop, and support kindergarten teachers in
implementing an outdoor approach to the education of 3 – 6-year-olds and to get
parents, founders, and institutions focusing on the training of future kindergarten teachers
interested. The outputs of this project contain a wide mosaic of methodologies, case studies,
and outdoor activities and it defines skills and knowledge of an outdoor teacher in preschool education. They provide a complex view on several aspects of the outdoor approach:
child’s perception, role of kindergarten teachers, active parents’ role, arrangement and use of
kindergartens’ outdoor spaces; they offer interactive educational modules with additional
simulations, videos, quizzes, ideas for outdoor educational activities. Almost 400 kindergarten
teachers got acquainted with the educational activities during regional workshops and
national conferences in Slovakia as well as in Denmark, United Kingdom, and Estonia.
In conclusion, we identified the following common features in the selected successful
projects: clear vision, which is based on the real needs of the target groups; motivated teachers
and professional employees who realise that sharing new knowledge and experience
obtained abroad is the driving force of the development of the involved individuals and
organisations; obligingness and openness of all employees to understand the need for
change and to actively stimulate the interest of the management and founders of the involved
organisations.
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PRÍLOHY
PREHĽAD PROJEKTOV
V tejto prílohe nájdete zoznam všetkých škôl a inštitúcií a ich projektov, ktoré boli uvedené
v prípadových štúdiách. V zátvorkách pri názvoch jednotlivých projektov sú uvedené čísla
projektov, ktoré slúžia na lepšiu identifikáciu projektov na webovej stránke SAAIC – Národná
agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, časť Kompendiá
(https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=33&menu=14).
Niektoré projekty, najmä projekty KA2, je možné nájsť taktiež na Platforme pre výsledky projektov Erasmus+, ktorá slúži ako nástroj na šírenie informácií o projektoch a ich výsledkoch
na celoeurópskej úrovni. Ide o databázu európskych projektov v oblasti vzdelávania, odbornej
prípravy, mládeže a športu, v ktorej je možné vyhľadávať informácie podľa kľúčových slov,
tematického zamerania projektov, roku schválenia alebo krajiny zapojených organizácií alebo
uvedeného čísla zmluvy. Portál slúži zároveň pre inšpiráciu, zviditeľnenie a šírenie príkladov
dobrej praxe. Národná agentúra odporúča návštevu tejto databázy budúcim predkladateľom
projektov, ale aj realizátorom projektov. Platformu nájdete priamo na stránke Európskej
komisie na https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/.
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Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Základná škola M. R. Štefánika, SNP 3, Ivanka pri Dunaji
•

•
•

Vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku a britskej kultúre (2014-1-SK01KA101-000106)
https://www.zsivanka.sk/20141031_Erasmus.php
Jazykovým a kultúrnym vzdelávaním bližšie k Európe (2016-1-SK01-KA101-022149)
https://www.zsivanka.sk/20170401_Erasmus.php
Viac kvality a obsahu do vyučovania jazykov (2017-1-SK01-KA101-035029)
https://www.zsivanka.sk/20180614_Erasmus.php

Základná škola, Limbová 30, Žilina
•

•
•

Inovácia výučby anglického jazyka a práce so žiakmi so zdravotným znevýhodnením
(2016-1-SK01-KA101-022159)
https://zslimbovaza.edupage.org/text/?text=text/text6&subpage=2
Cudzí jazyk moderne, tvorivo a pre všetky deti (2017-1-SK01-KA101-035030)
https://zslimbovaza.edupage.org/text/?text=text/text6&subpage=1
Radosť pracovať, radosť učiť sa (2018-1-SK01-KA101-046007)
https://zslimbovaza.edupage.org/text/?text=text/text6&subpage=0

Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
•

•

Progres - profesionálny rast osobnosti = globálny rozvoj edukačného systému
(2014-1-SK01-KA101-000104)
https://zssnpbb.edupage.org/a/erasmus?eqa=YmlkPWJsb2c0JndpZD1ibG9nNF9CbG9nXzEmYWlkX2Jsb2c0X0Jsb2dfMT0x
SOFIA (2016-1-SK01-KA101-022275)

Materská škola, 1. mája 4, Banská Štiavnica
•
•

Pripravenosť detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na výučbu
(2017-1-SK01-KA101-034979)
Hravo s angličtinou v materskej škole (2018-1-SK01-KA101-046043)
https://www.ekodubaci.sk/

Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, Brezno
•

•

Zvýšenie kvality vyučovacieho procesu v predmete anglický jazyk v športových triedach (2015-1-SK01-KA101-008738)
https://projektydvojka-sk.webnode.sk/projekt-2015/
Používajme cudzí jazyk aktívne (2016-1-SK01-KA101-022371)
https://projektydvojka-sk.webnode.sk/projekt-20162/

60

Spojená škola internátna, M. R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou
•
•
•

Alternatíva spoza hraníc (2014-1-SK01-KA101-000374)
https://szsivt.edupage.org/text24/
Kreatívne postupy vo vyučovaní v špeciálnej škole (2015-1-SK01-KA101-008818)
https://szsivt.edupage.org/text/?text=text/text24&subpage=1
Kráčame s integráciou ruka v ruke (2018-1-SK01-KA101-045940)
https://szsivt.edupage.org/text/?text=text/text24&subpage=2

Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné
•
•
•

•

O krok vpred s eTwinningom (2014-1-SK01-KA101-000392)
http://okrok1.blogspot.com/
O krok vpred s digitálnymi technológiami (2016-1-SK01-KA101-022499)
http://okrok2.blogspot.com
Využitie metódy CLIL vo vyučovaní finančnej gramotnosti (2017-1-SK01KA101-035247)
https://clilfg.blogspot.com/
SOS planet – a robotics project (2015-1-ES01-KA219-015710)
http://zshu.sk/index.php/projekty/sos-planet-robotics-project

Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá

Číslo projektu:
2015-1-SK01-KA219-008924_1
Názov projektu:
Veselá e-kniha angličtiny pre deti
Koordinátor projektu:
Základná škola Andreja Bagara, Trenčianske Teplice, Slovensko
Partneri:
•
Scoala Gimnaziala Nr. 11 Stefan Octavian Iosif Brasov, Rumunsko
•
Základní škola a mateřská škola Sivice, Česká republika
•
Zespol Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Brodnicy, Poľsko
•
Istituto comprensivo statale ettore sacconi, Taliansko
•
Beykoz gundogdu nene hatun ilkokulu, Turecko
Webová stránka školy: https://zstt.edupage.org
Webová stránka projektu: http://livelyenglish.net/
Twispace link: https://twinspace.etwinning.net/9368/pages/page/64194
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Číslo projektu:
2015-1-SK01-KA219-008905_1
Názov projektu:
Moja práca je moja budúcnosť
Koordinátor projektu:
Súkromná spojená škola, Vodárenská 3, Prešov, Slovensko
Partneri projektu:
•
Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Alexandru Rosca" Lugoj, Rumunsko
•
Izmir Ozel Egitim Uygulama Merkezi, Turecko
•
Secondary School Centar za odgoj i obrazovanj, Chorvátsko
•
Hartlepool Aspire Trust, Spojené kráľovstvo
•
Zespol Szkol Specjalnych nr 3, Poľsko
Webová stránka projektu: www.myworkismyfuture.eu
Facebook: https://www.facebook.com/My-work-is-my-future-1521288268187798/
eTwinningová stránka projektu: https://twinspace.etwinning.net/10751/pages/
page/160051
Platforma výsledkov projektov Erasmus+:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Číslo projektu:
2016-1-SK01-KA219-022523_1
Názov projektu:
Fantastic Four
Koordinátor projektu:
Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice, Slovensko
Partneri projektu:
•
Malmslättsskolan Tokarp, Švédsko,
•
Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, Portugalsko
•
CEIP Arcipreste de Hita, Španielsko

Webová stránka projektu: https://twinspace.etwinning.net/29040
Platforma výsledkov projektov Erasmus+:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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Číslo projektu:
2015-1-SK01-KA201-008942
Názov projektu:
World of Work
Koordinátor projektu:
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Partneri projektu:
•
Západočeská univerzita, Česko
•
Universität Stuttgart, Nemecko
•
Základná škola s materskou školou Udiča, Slovensko
•
7. základná škola a materská škola Plzeň, Česká republika
•
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu v Bratislave, Slovensko
•
MiNe-MINT e.V, Nemecko
Webová stránka projektu: http://www.world-of-work.eu/sk
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOfWork.eu/
Platforma výsledkov projektov Erasmus+:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Číslo projektu:
2016-1-SK01-KA201-022597
Názov projektu:
Zober ma von
Koordinátor projektu:
INAK, o.z., Kremnica, Slovensko
Partneri projektu:
•
Strom života, Slovensko
•
Prešovská univerzita, Slovensko
•
Stockholmsgave Centrum, Dánsko
•
Rukkilille lasteaed, Estónsko
•
Learning through Landcapes Trust, Veľká Británia
Webová stránka projektu: www.takemeoutproject.eu
Tematická skupina Facebook:
https://www.facebook.com/groups/123299678368986/?ref=bookmarks
Platforma výsledkov projektov Erasmus+:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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ZOZNAM SKRATIEK
ADD		

Porucha pozornosti (z anglického názvu Attention Deficit Disorder)

ADHD		

Porucha aktivity a pozornosti (z anglického názvu Attention Deficit
Hyperactivity Disorder)

CLIL		

Integrované vyučovanie cudzieho jazyka a odborných predmetov
(z anglického názvu Content and Language Integrated Learning)

CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

EPR		

Európsky plán rozvoja

ESF		

Európsky štrukturálny fond

KA1		

Kľúčová akcia 1

KA101

Kľúčová akcia 1 v sektore školského vzdelávania

KA2		

Kľúčová akcia 2

KA201

Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá v sektore školského
vzdelávania

KA219

Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá zložené výlučne zo škôl

KA229

Kľúčová akcia 2 – Školské výmenné partnerstvá

MŠVVaŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

PAS		

Porucha autistického spektra

SAAIC		

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

ŠVVP		

Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby

TEACCH

Terapia a vzdelávanie detí s autizmom a príbuznými poruchami
komunikácie (z anglického názvu Treatment and Education of Autistic
and Related Communication Handicapped Children)
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REFERENČNÉ MATERIÁLY
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Eurydice
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/slovakia_sk
Centrum vedecko-technických informácií SR
https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky.
html?page_id=9230
Záverečné správy projektov uvedených v časti „Prehľad projektov“
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