
KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov  
 

G.E.M.S Goal-based movement towards success 
 

(Vyučovanie zamerané na úspech) 
   



Škola s vyše 200 ročnou tradíciou 

 658 žiakov 52 učiteľov vrátane 1 výchovného 

poradcu a 1 špeciálneho pedagóga 

 2 formy štúdia: 4 ročná a 8 ročná 

Podľa hodnotenia INEKO 7. miesto v poradí 

stredných škôl SR 

Úspešnosť v predmetových olympiádach a 

súťažiach v národných ale aj medzinárodných 

súťažiach  

Mimoškolská činnosť – dobrovoľnícke aktivity  

 



Vonkajšia: 

 Prípravné semináre NA KA1 – Príklady dobrej 

praxe iných inštitúcií v rámci SR 

 Európske kompendium – zdroj príkladov dobrých 

projektov v rámci EU 
 

Vnútorná: 

 Posilniť motiváciu učiteľov a aj žiakov 

 Modernizovať tradičný spôsob výučby  

 Potreba internacionalizovať školu  

MOTIVÁCIA 



Rozpracované potreby školy 

 Aktívne zapojiť manažment školy do projektu 

 Zmodernizovať vyučovací proces na škole 

 Motivovať učiteľov a žiakov (znížiť ich absenciu) 

 Zvýšiť povedomie o našej škole  

(v medzinárodnom meradle) 

 

EURÓPSKY PLÁN ROZVOJA 



 26 mobilít z toho 14 špecifických kurzov (7 

krajín- 13 partnerov) 

 12 hospitačných aktivít v 12 rôznych 

predmetoch vrátane výchovného poradcu, 

člena manažmentu  

 

G.E.M.S. PROJEKT 



 Zmodernizovať výučbu vo viacerých predmetoch 

(12 predmetov) 

 Aplikovať inovované metódy vo vyučovaní  

 Prevažne CLIL, metódy zamerané na žiaka , 

problémové vyučovanie, projektové vyučovanie 

atď. 

 Internacionalizovať školu cez eTwinning a KA2 

Strategické partnerstvá v nejazykových 

predmetoch, KA3 Mládežnícke výmeny 

CIEĽ PROJEKTU 



Prípravná fáza projektu 

 Predstavenie projektu a umožnenie zmeny cez 

poradu usporiadanú RŠ 

 Manažment projektu (RŠ,1 ZRŠ, 1 koordinátor 

projektu) – výber účastníkov na základe potrieb 

školy 

 Oboznámenie s aktivitami projektu počas 2 rokov 

trvania – vypracovanie harmonogramu mobilít - 

rovnomerne 

HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU 



www.schooleducationgateway.eu 

www.etwinning.net 
 

Príprava účastníkov na mobilitu: 

 Jazyková (pre účastníkov nejazykových 

predmetov – kurz anglického jazyka) 

 Kultúrna (do akej krajiny) 

 Organizačná (povinnosti pred počas a po mobilite, 
ubytovanie, letenky, lístky, poistenie) 

HĽADANIE PARTNEROV 

na základe potrieb školy 

http://www.schooleducationgateway.eu/
http://www.etwinning.net/


 Vypracovanie dotazníka pred a po skončení mobility 

 Podpísanie zmlúv – s vysielajúcou organizáciou, 

záväzok kvality, vystavenie Europass mobility 

 Absolvovanie mobility 

 Zhotovenie vizuálneho materiálu 

 

REALIZÁCIA MOBILÍT 



 Individuálny rozhovor s manažmentom školy a 

koordinátorom projektu + dokumentácia 

 Diseminácia výsledkov mobility a vizuálnych 

výstupov – učiteľom, žiakom cez platformu 

MOODLE 

 Správy účastníkov vyžiadané MOBILITY TOOL 

AKTIVITY PO NÁVRATE 

Z MOBILITY 



 Obnovený školský vzdelávací program – 12 

predmetov 

 Metodické pracovné listy  

 Otvorené hodiny/ videokonferencie 

 Aktívne používanie interného serveru MOODLE 

 E-twinning projekty vo viacerých predmetoch 

 KA2 partnerstvá  

 KA3 mládežnícke výmeny – posilnená 

mimoškolská činnosť - dobrovoľníctvo 

 

VÝSTUPY PROJEKTU 



 Na lokálnej úrovni: 

školská GAV TV, časopis PREKLEPY, webstránka 

školy, nástenka, digiobrazovka v priestoroch školy 

 Na národnej úrovni: 

prípravný seminár NA, metodické dni pre učiteľov 

mimo školy  

 Na medzinárodnej úrovni: 

predchádzajúcim partnerom, videokonferencia, 

odborné skupiny- eTwinning 

DISEMINÁCIA 



 Na manažment, učiteľov, žiakov, rodičov – zmena! 

 Zvýšenie povedomia o škole  

 Motivácia k nadchádzajúcim projektom 

 Posilnenie vnútornej politiky školy  

DOPAD PROJEKTU 



Projekty ukončené: 

 COMENIUS Bridges-not-walls 2010-2012 

 KA2 Strategické partnerstvá THEIA 2014-2016 

 KA1 CLIL Vzdelávanie jednotlivcov 2014 – 2015 

 

Projekty bežiace: 

 KA1 G.E.M.S Vzdelávanie jednotlivcov 2017-2019 

 KA2 immiMATHS Strategické partnerstvá zložené nielen 

zo škôl (3 univerzity,1 SŠ,1 vzdelávacia inštitúcia,1 

softvérová firma) 

 2017- 2019 

 

ĎALŠIE PROJEKTY 



 Absolvovať prípravné semináre NA 

 Preštudovať prezentácie príkladov projektov dobrej 

praxe, knižnicu publikácií na www.erasmusplus.sk, 

spraviť si prehľad projektov v rámci EU – kompendium  

 Naštudovať príručku, výzvu a kalendár podujatí pre daný 

rok 

 Vychádzať z potrieb inštitúcie 

 Osloviť aj predchádzajúcich aj nových partnerov 

 Nevzdávať sa a kontaktovať NA v prípade potreby 

 

 

TIPY 

http://www.erasmusplus.sk/
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2017 
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Ďakujem za pozornosť 


