
Gymnázium svätého Vincenta de Paul Levice bolo založené v roku 2004 a prví študenti začali svoju

cestu vzdelávania na našej škole v septembri 2005. Gymnázium je súčasťou Katolíckej spojenej školy

sv.Vincenta de Paul.

Celkovo na našej škole študuje v školskom roku 2022/2023 690 žiakov, z toho 92 gymnazistov vo 4

triedach.

Hlavným poslaním našej školy:

- Individuálny prístup, rodinné prostredie študentskej komunity zložené z 92 študentov v 4 triedach

- Nové spôsoby učenia pomocou digitálnej techniky

- Úspešné európske projekty (Comenius, eTwinning, Erasmus+, Euroscola)

https://www.gsv.sk/


Projekt Erasmus+ KA122 
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, Erasmus+  

Ako je to u vás?

What are your rules?

2021-1-SK01-KA122-SCH-000035627

Partneri: 
1. /Gymnázium sv. Vincenta de Paul Levice / Slovensko

2./ Sozialwissenschaftliches Gymnasium und Fachoberschule

für Tourismus Bolzano / Bozen / Taliansko

3./ Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola licejs / Lotyšsko



Partnerov sme získali:

• Predchádzajúci projekt G.R.E.E.N., ktorý koordinoval francúzsky partner

a lotyšská škola z Daugavpils bol v projekte takisto partnerom

• Prostredníctvom platformy eTwinning, sociálnej siete FB a internetovej

stránky školy sme hľadali školu, ktorá by nahradila partnera, ktorý z projektu

po schválení grantu odstúpil. Bola to škola v Merane. Veľkú pomoc sme

dostali od Slovákov, ktorí v Tirolsku pôsobia. Aj vďaka jednej konkrétnej

pomoci sme našli školu v Bolzane.



Ciele projektu
Čo chceme dosiahnuť?

Našim cieľom je medzinárodný študentský výskum. Chceme pomocou

projektu realizovať vzdelávanie na základe výskumu, analýzy a

vytvárania dátových výstupov. Chceme dosiahnuť princíp sociologickej

gramotnosti a inovatívneho učenia sa ako nový trend vyučovania.

Daná problematika - Život národnostných menšín v Európe - ktorá je

predmetom výskumu bude spracovaná v seminárnej práci, ktorú

vytvoria študenti počas trvania projektu po absolvovaní vzdelávacej

aktivity v partnerskej škole.



Meranie úspechu

• Merateľné úspechy : seminárne práce z problematiky prihlásené

do súťaží : Geografická olympiáda, Dejepisná olympiáda,

Olympiáda ľudských práv, Stredoškolská odborná činnosť.

• 2 príspevky na Študentskej konferencii

• Zhodnotenie medzinárodnej spolupráce formou dotazníka pre

všetkých žiakov v projekte.

• Študentský film - dokument monitorujúci prácu na tematike



Popis projektu  a jeho aktivity
• Dve dlhodobé vzdelávacie aktivity

Uskutočnili sa v krajinách partnerských škôl - v Taliansku a Lotyšsku

na jar v roku 2022. Aktivity sa týkali 4 študentov gymnázia, z ktorých

dvaja pracujú na národnostnej problematike v regióne Južné

Tirolsko a dvaja na téme Život etnických Rusov v Pobaltskom

regióne po rozpade ZSSR.

Škola v Bolzano prijala dvoch študentov na obdobie 70, resp. 14 dní a

škola v Daugavpils 2 študentov na 30 dní.



Okrem projektových úloh študenti študovali na riadom vyučovaní podľa

vopred stanoveného rozvrhu hodín, nakoľko vyučovanie prebiehalo v jazyku,

ktorému študenti rozumejú a na našej škole sa ho okrem angličtiny učia ako

druhý cudzí jazyk.

Študenti pracovali na partnerskej škole v spolupráci s projektovým tímom,

ktorý bol vytvorený z radov študentov partnerskej školy a koordinovaný

projektovým vedúcim učiteľom takisto z miestnej školy. Projektový tím

pomáhal našim študentom napĺňať ciele vzdelávacej aktivity. Sú im

nápomocní pri riešení úloh a zbieraní potrebných dát.



• Online meetingy a videokonferencie 

V čase trvania projektu z hľadiska komunikácie a informovanosti sme zaradili do

projektových aktivít aj online meetingy. Týkajú sa študentov aj pedagógov pracujúcich

na cieľoch projektu.

• Jazyková príprava študentov

• Krátkodobá vzdelávacia mobilita žiakov

V rámci projektu plánujeme zorganizovať dve krátkodobé vzdelávacie aktivity, a to v

oboch krajinách partnerských škôl - v Taliansku a Lotyšsku. V časovom harmonograme

sú uvedené aktivity naplánované na jar v roku 2023. Aktivita sa týka 20 študentov

gymnázia, z ktorých 10 bude pracovať na národnostnej problematike v regióne Južné

Tirolsko a 10 na téme Život etnických Rusov v Pobaltskom regióne po rozpade ZSSR.



Očakávané výsledky projektu
Aké výhody prinesú plánované aktivity zapojeným účastníkom? Čo sa

naučia?

Cieľom aktivít je spoznať históriu a kultúrnospoločenské aspekty spolužitia

národov v národnostne zmiešanom regióne. A vzájomne ich porovnať a

vytvoriť analýzu pozitív a negatív týchto faktov. Takisto je cieľom spoznať

inovatívne koncepty vzdelávania v oblasti cestovného ruchu, kultúry,

vzdelávania a životného prostredia od odborníkov a zainteresovaných strán

priamo na mieste.



Ďalší prínos: 

• experimentovanie s alternatívnym spôsobom učenia a získavania kompetencií s

multidisciplinárnym prístupom

• rozvoj chápania vzájomného vzťahu jazyka, kultúry a komunikácie medzi študentmi

(vytváranie vzdelávacích materiálov, ktoré budú analyzovať kultúrne dedičstvo, pomôže

premýšľať o spoločnej európskej identite)

• zvedavosť študentov voči iným kultúram a jazykom

• príprava študentov na štúdium a prácu v medzikultúrnom prostredí

• digitálne zručnosti študentov s využitím inovatívnych aplikácií pri tvorbe filmovej reportáže

• skúsenosti so vzdelávaním v cudzine

• skúsenosti z práce na projekte využijú žiaci na predmetoch: nemecký jazyk, ruský jazyk,

občianska výchova, dejepis, geografia a samozrejme anglický jazyk



Diseminácia – šírenie informácií o projekte a výstupov projektu

Webová stránka školy Gymnázium sv. Vincenta de Paul Levice

FB a Instagram školy

Tlač: regionálne noviny, napr. Slovenská brána, regionálna televízia

eTwinning

Študentská konferencia

Tipy, rady a odporúčania pre potenciálnych žiadateľov

Ešte v roku 2012 som zareagoval na ponuku českého partnera zapojiť sa

do vtedajšieho projektu COMENIUS. Dovtedy som ani netušil, o čo v

takýchto medzinárodných projektoch ide... Úžasné partnerstvo, výborné

skúsenosti a predovšetkým šťastné deti nás utvrdili v tom, že

v projektoch Európskej komisie budeme aj naďalej pokračovať.



Presvedčil som sa, že osobný vklad riaditeľa školy je významným prínosom pre

implementáciu takýchto projektov. Preto som neváhal stále viac a viac

oboznamovať sa s ERASMOM a projektmi eTwinning. Postupne som sa úplne

„vložil“ do problematiky aj prostredníctvom medzinárodného semináru eTwinningu

v Berlíne a konferencie vo Vilniuse, som sa postupne oboznamoval s novým

programovým obdobím a novými výzvami.

Avšak chcem podotknúť, že samotný ERASMUS, mi dal nový nielen profesijný, ale aj

osobný rozvoj a kompetencie. Po odchode z funkcie riaditeľa som sa začal venovať

tvorbe a realizácii všetkých erasmových projektov našej spojenej školy. Pozitívnym

impulzom k ďalšej tvorivosti sa pre mňa stával neustály záujem žiakov, vďačnosť

rodičov, ale aj nadšenie mojich kolegov pracovať na úlohách projektov.



Vidiac tento jav som bol presvedčený, že do projektov sa musíme zapájať

naďalej, aby sme tieto pozitívne skúsenosti odovzdávali ďalším a ďalším žiakom.

Naše deti sa postupne dostávali do krajín, o ktorých predtým ani nesnívali a

navštívili napr. Lotyšsko, Turecko, či Fínsko, Nórsko..., ale aj menej známe miesta

v Taliansku, či v Českej republike a Poľsku.

Bral som ohľad aj na sociálny aspekt rodín žiakov. Niektoré deti sa len vďaka

ERASMU napríklad dostali prvýkrát k moru, či dokonca do zahraničia vôbec.

Nehovoriac o prvej skúsenosti s leteckou dopravou. Rozvoj ich angličtiny a

kompetencií na chvíľočku žiť, učiť sa a komunikovať za hranicami Slovenska sú

devízou, ktorú – verím – že ešte len v budúcnosti naplno využijú.



Možno aj moja tvrdohlavosť a neoblomnosť napomohla k tomu, že som sa do

problematiky ERASMU naplno vložil. Spozoroval som aj vlastné pozitívne zmenené

kompetencie. Výrazne zlepšená angličtina, „oprášená“ ruština, schopnosť letecky sa

prepravovať... Naučil som sa objednávať letenky, urobiť check-in online, pohybovať

sa na medzinárodných letiskách... Vybaviť on-line transfery, pracovať s bookingom...

Patrím medzi staršiu generáciu učiteľov po 50ke a takéto záležitosti mi predtým nič

nehovorili...



Informácie o našich ďalších - ukončených alebo bežiacich projektoch : 

Rok 2015

Program EÚ Erasmus+ KA1

Názov projektu: Cesta k vybudovaniu excelentnosti školy 

Zmluva 2015-1-SK01-KA101-008845

Rok 2015

Program EÚ Erasmus+ KA2

Názov projektu: Cesta k vybudovaniu excelentnosti školy 

Zmluva 2015-1-SK01-KA219-008966

Rok 2017

Program EÚ Erasmus+ KA2

Názov projektu: Ahojte, som Váš nový učiteľ

Zmluva 2017-1-SK01-KA219-035406_1



Rok 2019

Erasmus+ KA229

Názov projektu:  Citius, altius, fortius

ČÍSLO ZMLUVY – 2019-1-SK01-KA229-060792_1

Rok 2019

Erasmus+ KA229

Názov projektu:  "GREEN"  / „Growing Responsible - Empower Europe

Now“ /

ČÍSLO ZMLUVY – 2019-1-FR01-KA229-062210_3

Rok 2022

Erasmus+ KA2 – Malé partnerstvá

Názov projektu:  Return to Roots

ČÍSLO ZMLUVY – 2021-1-SK01-KA210-SCH-000030426







Ďakujem za pozornosť

Mgr. Miloš Harmady

harmadymilos@gmail.com


