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• od 1.9.1991, cca 650 študentov, 55 pedag. zamestnancov

• ponuka odborov:

1. bilingválne slovensko-španielske štúdium (5-ročné) 

2. bilingválne slovensko-anglické štúdium (5-ročné)

3. klasické štúdium (4-ročné)

4. štúdium s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka (4-ročné)



Motivácia
• od r. 2011 program Comenius, celoživotné vzdelávanie učiteľov, multilaterálne 

školské partnerstvo, od r. 2014 Erasmus + 3 KA101, 1 KA219,

• zmena zamestnania v r. 2021,

• SWOT analýza z Koncepcie rozvoja školy, Hodnotiace správy vedúcich PK, 

rozhovory s pedagógmi, rodičmi, študentmi, 

• ohrozujúce faktory: 1. stúpajúci počet gymnázií v regióne,   

2. predimenzovanosť vzdelávacích štandardov,  

3. nízka miera ochoty pedagógov zapojiť sa do 

projektov školy, 

4. chýbajúce formálne vzdelanie pedagógov vyučujúcich v 

bilingválnej sekcii, 

5. horšie pracovné návyky prijatých študentov. 
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Príprava projektu
Ciele

1. Rozvoj 

jazykových 

zručností 

študentov aj 

pedagógov

2. Rozvoj 

profesijných 

kompetencií 

pedagógov a 

implementácia 

inovatívnych 

vyučovacích 

postupov 

Aktivity 

(typy mobilít) 

1. Skupinové 

mobility žiakov (5 

dní, Špan., 

Franc., Nem.) 

2. Dlhodobá 

vzdelávacia 

mobilita žiakov (8 

týždňov, Špan.)

3. Štruktúrované 

kurzy pre 

pedagógov (Írsko, 

Fran., Špan.)

Opis aktivity

Ciele a obsah aktivity –

skupinová mobilita 

žiakov: 

1. zlepšenie 

komunikačných 

zručností, 

2. oboznámenie sa so 

vzdelávacím 

systémom krajiny, 

3. pozorovanie a 

analýza spôsobu 

výučby (pozorovací 

hárok). 
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Hľadanie partnerov
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A) pedagógovia - oslovení všetci (pracovná porada), 

personálne podmienky školy, kompetenčný profil 

pedagóga - štruktúrovaný kurz – ciele projektu , 

B) študenti – 1. motivačný list (motivácia, podpora rodičov, 

osobnosť študenta, samostatnosť, prospech) 

2. osobný pohovor

Výber 

účastníkov

6



Aktivity 
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AugustAugustJúlJúlJúnJúnMájMájAprílAprílMarecMarecFebr.Febr.JanuárJanuárDec.Dec.Nov.Nov.Okt.Okt.Sept.Sept.

Tri skupinové mobility 

žiakov do Nemecka, 

Španielska a 

Francúzska
Príprava dlhodobej 

mobility

Vycestovanie 4 našich 

študentiek na dlhodobú 

mobilitu, príchod 2 

študentov zo španielskej 

školy

Návrat našich študentiek zo 

Španielska, návrat 

Španielov domov do Toleda

Štruktúrované kurzy v 

Španielsku a Írsku

Prípravná návšteva v 

partnerskej škole v 

Španielsku, 

štruktúrovaný kurz v 

Írsku

Príprava dlhodobej 

mobility 
Štruktúrované kurzy 

vo Francúzsku a 

Írsku

Návšteva 

skupiny 25 

študentov zo 

španielskej 

partnerskej 

školy
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1 3 5

642

Zlepšenie prospechu v 

cudzích jazykoch a v 

predmetoch, ktoré sú 

vyučované bilingválne

Zvýšenie počtu 

podaných prihlášok 

na našu školu

Poskytovanie 

poradenstva a 

pomoci ostatným 

kolegom

Implementácia 

nových vyučovacích 

postupov

Zníženie počtu 

neprospievajúcich 

študentov

Zvýšenie záujmu 

pedagógov o 

budúce projekty 

školy

Očakávaný dopad projektu



Odporúčanie
◎ nebáť sa zrealizovať študentské mobility,

◎ dobre si vybrať partnerské školy,

◎ dlhodobé mobility: internát, prípravná 

návšteva, dokument                      - prílohy,

◎ nedať sa odradiť, úsilie stojí za to.   
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Čo mi dala mobilita

vo Francúzsku? 
◎ nových priateľov & záujmy, zážitky na celý život,

◎ väčšiu odvahu pri rozhovore s cudzincom, prestala som 

sa báť hovoriť v cudzom jazyku,   

◎ možnosť prakticky si vyskúšať naučené pojmy a frázy,

◎ zažiť aj iný vyučovací systém ako máme na Slovensku, 

◎ nové poznatky v oblasti cudzích jazykov aj iných 

predmetov,

◎ spoznať niektoré zvyky, tradície a miestnu kuchyňu,

◎ získanie nových vedomostí a zručností. 
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Thanks!

Any questions?
adapivarnikova@gmail.com
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