
PRÍKLADY  
ÚSPEŠNÝCH 

PROJEKTOV
ź Školské vzdelávanie

ź Odborné vzdelávanie a príprava

ź Vzdelávanie dospelých



Publikácia bola podporená z programu Európskej únie Erasmus+. Reprezentuje výlučne názor autorov a Európska 

komisia ani Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií 

obsiahnutých v tejto publikácii.

Program Erasmus+

© Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu - Národná agentúra programu Erasmus+ pre 

vzdelávanie a odbornú prípravu

Bratislava, 2019

ISBN: 978-80-89517-36-7 (tlačená verzia)

2014 - 2016 

ISBN: 978-80-89517-37-4 (elektronická verzia)

1. vydanie

Text neprešiel odbornou jazykovou korektúrou. Publikácia je dostupná v elektronickej forme na webovej stránke: 

www.erasmusplus.sk 
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Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu je dobrovoľným združením fyzických a 

právnických osôb, ktorej cieľom je podporovať a koordinovať programy medzinárodnej spolupráce slovenských 

vysokých škôl a iných inštitúcií, najmä s krajinami Európskeho spoločenstva, v rámci vzdelávacích a iných 

programov. 

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pôsobí pod Slovenskou akademickou 

asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu a podporuje a vykonáva program na národnej úrovni a pôsobí ako 

spojivo medzi Európskou komisiou a účastníckymi organizáciami na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. 

Príklady úspešných projektov 

www.erasmusplus.sk


Sektor odborného vzdelávania a prípravy 

Milí čitatelia,

v publikácii, ktorú držíte v rukách, pre vás Národná agentúra programu Erasmus+ 

pripravila to najlepšie z už ukončených projektov v oblasti vzdelávania 

zrealizovaných našimi slovenskými školami a vzdelávacími inštitúciami. Ide o 

projekty, ktoré boli uskutočnené s nančnou podporou programu Erasmus+ a 

ktoré spadajú do Kľúčovej akcie 1 ako mobilitné projekty. Svojou povahou 

podporujú mobilitu žiakov, profesorov, učiteľov, školiteľov, tiež zamestnancov 

vzdelávacích inštitúcií za účelom získania študijných alebo odborných skúseností 

v inej krajine. Cieľom týchto projektov bolo pomôcť zvýšiť kvalitu výučby a učenia 

v našej krajine i celej Európe, a to od predškolskej úrovne až po sekundárne 

vzdelávanie v školách a taktiež v organizáciách venujúcich sa vzdelávaniu 

dospelých. 

Uvedené projekty boli vybraté z nasledovných sektorov:

Sektor školského vzdelávania

Poskytuje príležitosti pre ľudí pracujúcich v prostredí materských, základných, 

stredných, jazykových a umeleckých škôl, aby mohli rozvíjať svoje odborné 

schopnosti a spolupracovať s partnermi v Európe. Tento sektor ponúka príležitosti 

pre učiteľov a ďalších školských zamestnancov na realizáciu európskych aktivít na 

podporu profesijného rastu v zahraničí. Aktivity zahŕňajú predovšetkým: 

štruktúrované kurzy alebo školenia; výučbové pobyty a hospitácie (job 

shadowing).

Zameriava sa na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej 

Európe, na poskytovanie príležitostí pre žiakov a zamestnancov v OVP absolvovať 

stáž v zahraničí. Pomáha organizáciám odborného vzdelávania a prípravy vytvoriť 

úzke väzby medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a svetom práce. Uvedený 

sektor ponúka príležitosti pre žiakov stredných odborných škôl absolvovať stáž 

v zahraničí: v podniku alebo na inom pracovisku alebo tiež v odbornej škole 

s praktickým vyučovaním v podniku. Príležitosti pre zamestnancov zahŕňajú 

odbornú prípravu (stáž), job shadowing alebo pozorovanie a výučbové pobyty.

Zameriava sa na spoločné problémy, akými sú uznávanie zručností získaných 

mimo formálneho vzdelávacieho systému. Zahŕňa napríklad výmenu 

zamestnancov medzi organizáciami vzdelávania dospelých prostredníctvom 

štruktúrovaných kurzov alebo školení, výučbových pobytov a pobytov v rámci 

odbornej prípravy, ako aj hospitácií (job shadowing).

Veríme, že vás uvedené príklady projektov zaujmú a že sa z ich práce inšpirujete. 

Budeme sa tešiť na vaše ďalšie rovnako úspešné a podnetné projekty. 

Počas prvých troch rokov fungovania programu Erasmus+ (2014 - 2016) bolo 

podaných 856 prihlášok vo všetkých uvedených sektoroch. Z prihlášok, ktoré 

vypracovali a podali naše slovenské školy a organizácie, bolo možné nancovať 

približne polovicu z nich, konkrétne 447 projektových žiadostí. Z tohto počtu 

vybrala národná agentúra 22 projektov, ktoré boli úspešne zrealizované a boli 

vybraté ako príklady dobrej praxe aj vzhľadom k tomu, že mali výrazný vplyv na 

účastníkov i samotnú organizáciu a ovplyvnili ďalšiu prácu a smerovanie 

školy/inštitúcie.

Sektor vzdelávania dospelých 

Tím Národnej agentúry programu Erasmus+

úvod

0

100

200

300

400

500

Školské vzdelávanie Odborné vzdelávanie 
a príprava

Vzdelávanie dospelých

321

171

9

479

255

8

56
21

5

Podané

Schválené

Best practice

3



ŠKOLSKÉ 
VZDELÁVANIE

2014

ź Pedagogika a didaktika

ź Výučba a učenie sa cudzích jazykov

Platforma pre výsledky projektov Erasmus+: 

ź Nové inovatívne osnovy/vzdelávacie metódy/tvorba vzdelávacích 

programov

Podporou európskych jazykov a školského riadenia za vyššiu 

kvalitu vzdelávania 

Webová stránka projektu: http://www.1zszv.sk/erasmus-.phtml?id3=105920

(2014-1-SK01-KA101-000372)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2014-1-SK01-KA101-000372

Témy projektu:

€
10 982 €

6 
zamestnancov

3
krajiny

12
mesiacov

Malta

Nemecko

Veľká Británia

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, P. JILEMNICKÉHO 1813/1, 960 01 ZVOLEN
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2014 Čo by ste odkázali iným organizáciám, ktoré sa chcú pustiť do 
projektov v rámci programu Erasmus+?

„V prvom rade je potrebné sa nebáť nových výziev a papierovej práce 
ohľadom projektu, všetko sa to dá s podrobným harmonogramom 
zvládnuť. Určite nič nestratíte, práve naopak získate nové skúsenosti a 
kontakty, ktoré rozšíria pedagógom horizonty a zmenia váš pohľad na 
vzdelávanie.“ 

(Michaela Lukačková)

„

OPIS
PROJEKTU

Cieľom projektu bolo zvýšiť odbornosť učiteliek anglického a nemeckého 

jazyka a prispieť tak k skvalitneniu jazykovej výučby. Účastníčky si v rámci 

vzdelávacích aktivít zlepšili svoje jazykové zručnosti, získali nové didakticko-

metodologické kompetencie a rozvinuli schopnosť využívať multimédiá 

v praxi. Projekt sa zameral aj na možnosti zlepšenia manažmentu školy. 

Riaditeľka školy a dve pedagogické pracovníčky si s anglickými partnermi 

vymenili skúsenosti v oblasti riadenia, rozvoja regionálnych stratégií a 

testovania a validácie nových kurikúl, zlepšila sa ich pripravenosť na zmeny z 

hľadiska modernizácie a internacionalizácie školy.
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2014

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, STANIČNÁ 13, 040 01 KOŠICE

€
8 375 € 5

zamestnancov

krajiny
3

mesiacov
12

Malta

Francúzsko

Veľká Británia

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-
details/#project/2014-1-SK01-KA101-000246

Platforma pre výsledky projektov Erasmus+:

ź Pedagogika a didaktika

Webová stránka školy/projektu:

http://www.zsstanicnake.sk/page.php?pagePath=./projektyNew/erasmus.php&
pageName=*%20*%20*

Enseignement pratique du français par une méthode comparative
Praktické vyučovanie francúzštiny porovnávacou metódou 

(2014-1-SK01-KA101-000246)

Témy projektu: 

ź Výučba a učenie sa cudzích jazykov



OPIS
PROJEKTU

2014

„ Čo by ste odkázali iným organizáciám, ktoré sa chcú pustiť 

do projektov v rámci programu Erasmus+?

„Pri tvorení projektov buďte kreatívni a originálni. Nedajte sa 

ničím a nikým odradiť. Vložte do toho svoje srdce, splňte si svoje 

túžby a vycestujte do sveta za poznaním a novými zážitkami. 

Načerpajte novú inšpiráciu. Pozitívnou energiou a získanými 

poznatkami nakazte svojich študentov a ďalších učiteľov. 

Nenechajte si nič pre seba a „pošlite to ďalej“.“ 

(Oľga Proksová)

Vzdelávanie bolo cielene zamerané na rôzne témy, aby škola získala čo najviac odborných 

informácií a metodík pre výučbu cudzieho jazyka, najmä so zreteľom na využitie 

komunikatívnej a komparatívnej metódy. Učiteľky francúzskeho a anglického jazyka si 

zlepšili nielen svoje jazykové, ale i profesionálne kompetencie. Získané výučbové praktiky 

priamo aplikovali do vyučovacieho procesu už po návrate z mobilít a následne vytvorili nové 

tematické výchovno-vzdelávacie plány. Účastníčky vzdelávacích aktivít sa stali 

sebavedomejšími a istejšími vo vyučovacom procese, čo sa preukazuje aj na ich práci so 

žiakmi. Zlepšila sa nielen kvalita každodenných činností, obohatil sa aj prol vysielajúcej 

inštitúcie.
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CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA NARNIA, BEŇADICKÁ 38, 851 06 BRATISLAVA

Narnijskí učitelia bez vrások 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-
details/#project/2014-1-SK01-KA101-000213

Téma projektu: 

(2014-1-SK01-KA101-000213)

Webová stránka školy/projektu: https://narnia.sk/

Platforma pre výsledky projektov Erasmus+:

ź Nové inovatívne osnovy/vzdelávacie metódy/tvorba vzdelávacích 

programov

€
12 210 € 6

zamestnancov

2
krajiny

12
mesiacov

Malta

Írsko

2014



OPIS
PROJEKTU

2014

„

Cieľom projektu bolo zvýšenie efektivity vzdelávacieho procesu v rámci hodín anglického 

jazyka a počas aktivít v školskom klube, rozvoj jazykových kompetencií pedagogických 

pracovníčok a modernizácia školy s využitím informačných a komunikačných technológií 

(IKT). Prínosom projektu bolo vytvorenie podmienok pre kreatívne vyučovanie upriamené na 

jedinečnosť žiaka a jeho potenciál.

V anglickom jazyku sa škola pustila do výučby novými technikami, a to: Jolly Phonics a CLIL 

(Content and Language Integrated Learning). V duchu metódy CLIL sa začali vyučovať 

predmety prírodoveda, náboženstvo a fyzika aj v anglickom jazyku. Techniky na prácu 

s textom boli využité i v rámci hodín slovenského jazyka. Mimoškolské aktivity zapojili 

používanie anglického jazyka v cestovateľskom záujmovom krúžku a poobednom English 

klube, čo významne prispelo ku zmene postoja detí k cudziemu jazyku. 

„Odporúčam podporiť učiteľov v ďalšom vzdelávaní v zahraničí 

– obohatí to učiteľa z profesionálneho hľadiska a rozšíri to jeho 

osobnostný rozvoj.“ 

Čo by ste odkázali iným organizáciám, ktoré sa chcú pustiť 

do projektov v rámci programu Erasmus+?

(Ingrid Nemčeková)
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Na ceste k excelentnej škole 

(2015-1-SK01-KA101-008824) 

ź Inštitúcie a/alebo metódy zamerané na zlepšenie kvality (vrátane rozvoja 

škôl)

ź Nové inovatívne osnovy/vzdelávacie metódy/tvorba vzdelávacích programov

Platforma pre výsledky projektov Erasmus+:

Témy projektu: 

Webová stránka projektu: https://gbas.edupage.org/text26/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2015-1-SK01-KA101-008824

ź Zabezpečenie kvality

€
6 560 €

4 
zamestnanci

2
krajiny

24
mesiacov

Grécko

Lotyšsko

2015

BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM MILANA HODŽU, KOMENSKÉHO 215, 038 52 SUČANY



2015
„Neváhajte. Pustite sa do toho. Úsilie stojí za to, mnohonásobne sa to 
vráti vám pedagógom a žiakom. Identi�kujte si oblasť, v ktorej sa chce 
vaša škola posunúť, realizovať a tým si zvolíte tému projektu. 
Komunikujte so svojimi zamestnancami, aby sa v projekte našli a 
participovali v čo najvyššom počte. Spoločnou prácou dosiahnete 
plánované výstupy a projekt bude úspešný.“ 

(Ľubica Bošanská)

Čo by ste odkázali iným organizáciám, ktoré sa chcú pustiť do 
projektov v rámci programu Erasmus+?„

OPIS
PROJEKTU

„Na vybudovanie silnej a úspešnej školy je potrebné nájsť vnútorné odhodlanie, ktoré 

vás bude motivovať na to, aby ste boli každý deň o krôčik lepší ako ste v momentálnej 

chvíli.“

Cieľom projektu bolo orientovať školu na rozvíjanie a posilňovanie kvality 

v prostredí školy, zvyšovanie jej efektívnosti a výkonnosti, a to pomocou využitia 

nástrojov kvality a sebahodnotenia. Vzdelávacie aktivity naplnili očakávania školy, 

nakoľko účastníci sú po ich absolvovaní schopní riadiť systematicky a profesionálne 

proces autoevalvácie školy, sú zruční v používaní rôznych metód a techník, ktoré sú 

vhodné pre rozvoj školy. Vedia tiež vyhodnotiť rôzne formy aplikácie Modelu 

excelentnosti v Európe a sú schopní realizovať autoevalváciu pomocou nástroja 

GOA-Workbench. Získali informácie o benchmarkingu a benchlearningu ako jednom 

z nástrojov kvality podporujúcom zlepšovanie školy.
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€
20 615 € 8

zamestnanci

krajiny
2

12
mesiacov

Nemecko

Veľká Británia

SPOJENÁ ŠKOLA SVÄTEJ RODINY, GERCENOVA 10, 851 01 BRATISLAVA

2015

Platforma pre výsledky projektov Erasmus+: 

ź Tvorivosť a kultúra

ź Výučba a učenie sa cudzích jazykov

Cudzie jazyky - brána do sveta 

Témy projektu:

ź Nové inovatívne osnovy/vzdelávacie metódy/tvorba vzdelávacích programov

(2015-1-SK01-KA101-008725)

Webová stránka projektu: https://skolasvr.edupage.org/text/?text=text/text13&subpage=0

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2015-1-SK01-KA101-008725



(Helena Jánošíková)

Čo by ste odkázali iným organizáciám, ktoré sa chcú pustiť do projektov v 

rámci programu Erasmus+?

„Je to jedinečná príležitosť na osobný rozvoj a rozvoj školy. Učiteľ má možnosť 

zdokonaliť sa v cudzom jazyku, získať nové priateľstvá, spoznať nové metódy 

vyučovania a celkovo získať oveľa širší rozhľad a skúsenosti. Určite to treba 

skúsiť!“ 

„
2015

OPIS
PROJEKTU

Cieľom projektu bolo poskytnúť kvalitné vzdelávanie anglického a nemeckého jazyka 

pedagógom a nadviazať spoluprácu so zahraničnými školami. Na základe získaných 

kompetencií účastníci zmodernizovali vyučovanie, čo sa prejavilo najmä v skvalitnení 

vyučovacieho procesu na základnej škole a aj na gymnáziu. Školský vzdelávací program bol na 

základe získaných vedomostí a poznatkov inovovaný. Navýšili sa počty hodín v cudzích 

jazykoch, ktoré boli rozšírené o mnohé zaujímavé témy. Taktiež bola na škole zavedená metóda 

CLIL na 1. stupni základnej školy v predmetoch prírodoveda, matematika, hudobná výchova, 

výtvarná výchova a telesná výchova.

„Celkovo možno povedať, že absolvovanie takýchto kurzov má dlhodobý dopad. Na základe 

absolvovania štruktúrovaných kurzov sa niektorí účastníci rozhodli pokračovať vo vzdelávaní 

v danom jazyku a prihlásili sa na jazykové kurzy. Dve účastníčky sa rozhodli, že si zvýšia svoju 

kvalikáciu o anglický jazyk a chcú v tomto kalendárnom roku absolvovať štátnu jazykovú skúšku.“
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EVANJELICKÁ ZŠ BISKUPA J. JANOŠKU, KOMENSKÉHO 10, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Zvyšovanie kvality riadenia a efektívnosti výchovno-
vzdelávacieho procesu 

(2015-1-SK01-KA101-008620)

Téma projektu:

ź Výučba a učenie sa cudzích jazykov

Webová stránka projektu:

https://seslm.edupage.org/text/?text=text/text26&subpage=1

    

http://teache.edublogs.org/category/erasmus/

Platforma pre výsledky projektov Erasmus+:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2015-1-SK01-KA101-008620

2015

€
8 375 € 5

zamestnancov

krajiny
3

mesiacov
12

Rakúsko

Nemecko

Veľká Británia

http://teachefl.edublogs.org/category/erasmus/


2015

OPIS
PROJEKTU

Jedným z cieľov projektu bolo zvýšiť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov, 

predovšetkým učiteľov cudzích jazykov a učiteľov vyučujúcich bilingválne alebo s využitím 

metódy CLIL. Realizácia projektu priniesla pre školu nové kompetencie, učebné materiály, zlepšenie 

kvality učenia cudzích jazykov a vytvorenie nových partnerstiev so školami v zahraničí. Priniesla tiež 

zlepšenie plnenia školského vzdelávacieho programu, zvýšenie kvality riadenia a vzdelávacieho 

procesu a zvýšenie konkurencieschopnosti školy. Priamym dopadom projektu bolo predovšetkým 

posilnenie využívania metódy CLIL na škole, zlepšenie využitia IKT a skvalitnenie práce so žiakmi so 

špeciálnymi potrebami. Databáza učebných a metodických materiálov, ktorá bola na škole 

vytvorená, je verejne prístupná.

(Alexandra Bobková)

„Školám, ktoré uvažujú o realizácii projektu Erasmus+ by sme odkázali: Neváhajte! Určite 

rozmýšľate, či máte dostatok času, energie a schopností realizovať takýto projekt. Ako 

jednotlivec pravdepodobne nie, ale je dôležité si uvedomiť, že projekt Erasmus má byť 

tímová práca. To, čo nedokážete Vy, možno hravo zvládne Váš kolega, rodič alebo žiak. 

K úspešnej realizácii je potrebná podpora vedenia, koordinátor a spolupráca všetkých, ktorí 

tvoria školskú komunitu. Plánovanie a manažment projektu si samozrejme vyžaduje určitý čas 

a prácu, ale je to dobre zúročená investícia, ktorá prináša dôležité skúsenosti a poznanie, 

prispieva k zvýšeniu kvality vzdelávacieho procesu, motivácie učiteľov a v neposlednom rade 

k zviditeľneniu školy v širšej komunite.“ 

Čo by ste odkázali iným organizáciám, ktoré sa chcú pustiť do projektov v rámci 

programu Erasmus+?
„
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, JARNÁ ULICA 3168/13, 058 01 POPRAD

2016

€
14 910 € 7

zamestnancov

krajiny
4

20
mesiacov

Nemecko

Veľká Británia

Portugalsko

Španielsko

(2016-1-SK01-KA101-022246)

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-
details/#project/2016-1-SK01-KA101-022246

Webová stránka školy/projektu: 

ź IKT - nové technológie - digitálne zručnosti 

Digitálne vzdelávanie v Európe: premena školy na digitálnu 

Platforma pre výsledky projektov Erasmus+:

ź Nové inovatívne osnovy/vzdelávacie metódy/tvorba vzdelávacích 
programov

Témy projektu: 

https://jarna-digiprojekt.webnode.sk/ 
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Čo by ste odkázali iným organizáciám, ktoré sa chcú pustiť do projektov v rámci programu 

Erasmus+?

„Odkaz nášho projektu je viditeľný, treba sa vydať touto cestou a prekročiť prah komfortnej zóny 

každej školy. Vždy sme to my učitelia, ktorí by sme mali byť aspoň o krok vpred s novými postupmi 

a trendmi vo výučbe a vzdelávaní. ERASMUS+ poskytuje nekonečný zdroj nových poznatkov a 

možností. Všetci patríme do komunity učiteľov - kolegov a je našou povinnosťou učiť sa po celý 

život navzájom a od odborníkov. Úžasnou pridanou hodnotou jednotlivých mobilít je možnosť 

vycestovať a stráviť niekoľko dní v inej krajine. Kedy máme možnosť intenzívne hovoriť a 

používať cudzí jazyk a spoznávať iné krajiny a ich zvyky? Toto všetko je ponúkané v darčeku, ktorý 

sa volá ERASMUS+. Vďaka tomuto programu sme si takéto sny splnili a určite sa týmto náš 

zoznam nevyčerpal. Plánujeme nové projekty a využijeme možnosti, ktoré nám tento program 

ponúka. Tak sa pridajte aj vy a zažite ERASMUS+ na vlastnej koži. :-) “

(Gabriela Krížovská)

„
2016

OPIS
PROJEKTU

Cieľom projektu bolo eliminovať nedostatky, ktoré majú učitelia pri využívaní moderných 

digitálnych technológií. Tím 6 zamestnancov bol vyškolený špičkovými odborníkmi, a tak preniesol 

získané príklady dobrej praxe na pôdu školy. Projekt prispel k vytvoreniu rovnováhy medzi 

používaním netradičných a tradičných spôsobov výučby tak, aby sa žiak nestal iba konzumentom 

vytvorených aplikácií, ale stal sa ich spolutvorcom a vedel modikovať open-source aplikácie. 

Výsledkom projektu bol prerod školy na digitálnu, no zároveň sa škola stala poskytovateľom odbornej 

podpory pre učiteľov na Slovensku vybudovaním eTwinning školiaceho strediska pre podporu 

učiteľov. 

Hmatateľným výsledkom projektu je aj online zbierka aplikácií a odkazov, ktorá je ľahko dostupná 

v digitálnej podobe s možnosťou získania printovej verzie http://bit.ly/2uXKMUs . 
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, PIONIERSKA 2, 977 01 BREZNO

2016

€
27 276 € zamestnancov

10

5
krajín

12
mesiacov

Nemecko

Veľká Británia

Používajme cudzí jazyk aktívne 

(2016-1-SK01-KA101-022371)

Platforma pre výsledky projektov Erasmus+: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-
details/#project/2016-1-SK01-KA101-022371

https://projektydvojka-sk.webnode.sk/projekt-20162/

Témy projektu: 

ź Pedagogika a didaktika

Webová stránka školy/projektu: 

ź Nové inovatívne osnovy/vzdelávacie metódy/tvorba vzdelávacích programov

Malta

Litva

Rumunsko
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Čo by ste odkázali iným organizáciám, ktoré sa chcú pustiť do projektov 

v rámci programu Erasmus+?

(Martina Tóthová)

„Odkázala by som, že určite to majú skúsiť a nebáť sa. Nemôžu nič stratiť, len 

získať, či už bude projekt úspešný alebo nie. Vždy človeka posúva to, čo je pre 

neho záťaž, práca navyše, nové výzvy, úlohy a nie to, v čom sa cíti komfortne, 

doma. (Som aj telocvikárka :-) ) “

„
2016

OPIS
PROJEKTU

„Prispeli sme k zvýšeniu konkurencieschopnosti ZŠ vzhľadom k ostatným základným školám v re-

gióne. Svedčí o tom početný zápis detí do prvého ročníka a zároveň prechod športujúcich detí z 

iných škôl do športových tried našej školy. Cudzojazyčným vzdelávaním športovcov sme do určitej 

miery prispeli k zviditeľneniu kvalitných športových tried ako aj klasických tried na tejto škole.“

Projekt bol zameraný na zvýšenie jazykových schopností u športovcov a ich vzťahu k učeniu 

sa cudzieho jazyka. Do projektu boli zapojení okrem učiteľov anglického jazyka aj vyučujúci 

nemčiny a ruštiny, ktorí vyučujú športovcov i nešportovcov na 1. stupni a v športových triedach na 

2. stupni, tiež učitelia, ktorí vedia cudzí jazyk do vyučovania integrovať. Aktivity projektu prispeli k 

zvýšeniu jazykových zručností žiakov talentovaných na šport už v primárnom vzdelávaní i 

v sekundárnom vzdelávaní v športových triedach. Prispeli ku skvalitneniu jazykových 

kompetencií učiteľov angličtiny, nemčiny, ruštiny, ale i matematiky, informatiky, športovej 

výchovy a telesnej výchovy. Používanie cudzieho jazyka sa rozšírilo na iné predmety a 

prostredníctvom športových trénerov i na športový tréning a športové podujatia. Na základe 

zmeny metodiky sa inovoval vyučovací proces a školský vzdelávací program.
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PIARISTICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA FRANTIŠKA HANÁKA, A. HLINKU 44, PRIEVIDZA

2016

€
22 210 € 9

zamestnancov

5
krajín

22
mesiacov

Nemecko

Veľká Británia

(2016-1-SK01-KA101-022406)

Témy projektu: 

Naša škola – dom bez bariér 

ź Výučba a učenie sa cudzích jazykov

ź Nové inovatívne osnovy/vzdelávacie metódy/tvorba vzdelávacích programov

ź Zdravotné postihnutia - špeciálne potreby 

Webová stránka školy/projektu: 

http://www.piaristi-pd.sk/2017/05/10/4732/

Platforma pre výsledky projektov Erasmus+: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-

SK01-KA101-022406

Francúzsko

Malta

Slovinsko



Čo by ste odkázali iným organizáciám, ktoré sa chcú pustiť do projektov v rámci programu 

Erasmus+?

„Do programu Erasmus+ sa rozhodne pustite, neváhajte! Vytvoriť kvalitný a úspešný projekt 

bude vyžadovať veľké úsilie, ale to nech vás neodradí. Možnosť získať grant, zúčastniť sa 

mobilitných pobytov v zahraničí , rozšíriť svoje vlastné obzory - stojí to za to!“

(Anna Gondová)

„
2016

OPIS
PROJEKTU

Škola sa skladá zo 4 organizačných zložiek - materská škola, základná škola, gymnázium a stredná 

odborná škola - ktoré vzdelávajú deti a žiakov vo veku 3 - 19 rokov. Takáto rôznorodosť a široký záber 

môžu byť príčinou vzniku bariér a nedorozumení medzi deťmi aj dospelými. Názov projektu "Naša 

škola - dom bez bariér" vystihol hlavný cieľ – prekonávať existujúce bariéry, upevniť vnútornú 

súdržnosť, zvýšiť kvalitu školy a upevniť jej postavenie v meste a regióne. 9 učiteľov sa 

zúčastnilo rôznorodých vzdelávacích aktivít v zahraničí. Účastníci vzdelávacích mobilít sa oboznámili 

s novými vyučovacími metódami v predmetoch, ktoré vyučujú, so vzdelávacími programami a 

osnovami používanými v školách v zahraničí, s novými poznatkami o práci so žiakmi so špeciálnymi 

potrebami a s rôznymi spôsobmi využitia technológií na vyučovaní. Zlepšili svoje jazykové zručnosti a 

mali možnosť nadviazať nové medzinárodné kontakty. 

„Každý účastník mal možnosť zvýšiť svoje jazykové kompetencie, získať nové poznatky týkajúce sa 

IKT, obsahu a metód výučby, práce s deťmi so špeciálnymi potrebami, nadviazať medzinárodné 

kontakty a prispieť k zvyšovaniu kvality školy ako celku.“
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€
124 994 € učiacich sa 

48 
 (žiakov) 

3
krajiny

24
mesiacov

Grécko

Nemecko
Poľsko

2014

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB, ŠKOLSKÁ 4, MICHALOVCE

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 
A PRÍPRAVA

(2014-1-SK01-KA102-000036)

ź Kľúčové kompetencie - základné zručnosti

Tradičné regionálne jedlá v modernej gastronómii 

Webová stránka školy/projektu: 

https://www.sosmi.sk/index.php/sk/projekty/erasmus/erasmus-ka1

Platforma pre výsledky projektov Erasmus+:

Téma projektu: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2014-1-SK01-KA102-000036
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Čo by ste odkázali iným organizáciám, ktoré sa chcú pustiť do 
projektov v rámci programu Erasmus+?

„Potenciálnym školám by sme chceli odkázať, aby si vybudovali tím 
ľudí, ktorí budú s nadšením a profesionálne pristupovať k písaniu 
projektov a aby využili potenciál a tvorivosť svojich učiteľov a žiakov. 
Zároveň, aby to boli ľudia s vnútornou motiváciou, ktorí budú viesť 
žiakov k cestovaniu do iných krajín za novými vedomosťami, 
skúsenosťami, zážitkami a ich budúcou profesionálnou orientáciou 
vo vybranom odbore.“ 

(Erika Kotorová)

„

2014

OPIS
PROJEKTU

„Odborná stáž žiakov mala pozitívny dopad na žiakov aj na našu školu. Projektovými aktivitami sa 

podarilo prepojiť teóriu s praxou. Prínosom projektu bolo zvýšenie počtu mobilít žiakov našej školy, 

posilnenie odborných kompetencií žiakov v oblasti gastronómie, hotelierstva a cudzích jazykov 

v súvislosti s aktuálnymi potrebami trhu práce, zvýšenie prestíže školy v regióne.“

Cieľom projektu bolo získať prvé pracovné skúsenosti žiakov v zahraničí, aby boli motivovaní k ďal-

šiemu vzdelávaniu, zoznámili sa s novými a tradičnými technológiami a technikou v gastronómii 

používanými v krajinách EÚ. Žiaci sa zoznámili s regionálnymi receptúrami, našli špecické chute pre 

daný región, podobnosti a odlišnosti chutí partnerskej a našej kuchyne. Zhromaždili recepty tradičných 

jedál daného regiónu a zvládli ich praktickú prípravu, pripravili elektronickú prezentáciu z jednotlivých 

krajín, ktorú prezentovali na hodinách. Účastníci taktiež využili nadobudnuté medzinárodné skúsenosti 

a zručnosti pri príprave praktických maturitných skúšok.
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, HLAVNÁ 25, 922 08 RAKOVICE

€
68 330 € 30

učiacich sa
 (žiakov) 

krajiny
4

12
mesiacov

Cyprus

Taliansko

Rakúsko

Fínsko

Implementácia záhradníckej bioprodukcie v podnikaní 

Témy projektu: 

ź Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo

ź Životné prostredie a klimatické zmeny

ź Podniky, priemysel a MSP (vrátane podnikateľstva)

Webová stránka školy/projektu: 

https://sosrakovice.edupage.org/

Platforma pre výsledky projektov Erasmus+: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2014-1-SK01-KA102-000075

(2014-1-SK01-KA102-000075)

24

2014



2014

OPIS
PROJEKTU

Čo by ste odkázali iným organizáciám, ktoré sa chcú 

pustiť do projektov v rámci programu Erasmus+?

„Áno, je to ťažké rozhodnutie, ale správne. Tvorte mobilitné 

projekty.“ 

(Henrieta Kunicová)

Projekt bol zameraný na špecické potreby študentov SOŠ Rakovice, hlavne na získanie 

nových pracovných zručností a know-how z produkcie v záhradníctve - hlavne v zele-

ninárstve, ovocinárstve a sadovníctve. Účastníci projektu si prehĺbili sociálnu adaptabilitu 

v cudzích kultúrach, získali nové jazykové zručnosti s dôrazom na novú odbornú technickú 

terminológiu, precvičili si tieto nadobudnuté zručnosti a konverzačné schopnosti vo 

svetových jazykoch. Úspešná realizácia projektu prispela taktiež k motivácii mladých ľudí 

k zakladaniu vlastných rodinných podnikov, lepšiemu uplatneniu na trhu práce v rámci 

EÚ a k zlepšeniu úrovne a kreditu školy a lepšej propagácii školy v rámci regiónu. Je tiež 

predpokladom k silnej motivácii všetkých študentov SOŠ k podávaniu lepších výkonov a 

dosahovaniu lepších výsledkov pri štúdiu i na odbornom vyučovaní. 

„
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€
78 463 €

33 
žiakov

3
krajiny

12
mesiacov

Nemecko

Veľká Británia

Webová stránka školy/projektu: http://ssdetva.proxia.sk/

Platforma pre výsledky projektov Erasmus+:

ź Uznávanie, transparentnosť, certikácia

ź Výučba a učenie sa cudzích jazykov

ź Medzinárodná spolupráca, medzinárodné vzťahy, rozvojová 

spolupráca

Zvyšovanie kvality odbornej prípravy v Spojenej škole v Detve 

(2015-1-SK01-KA102-008660)

Témy projektu:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2015-1-SK01-KA102-008660

Česká 
republika

SPOJENÁ ŠKOLA, ŠTÚROVA 848, 962 12 DETVA

2015



„Je to veľká skúsenosť, ktorú by každá škola mala dopriať svojim žiakom. Najťažšie je začať a 
nájsť správneho partnera do projektu. No myslím, že na to sme tu my, skúsení realizátori, ktorí 
sme ochotní pomôcť naštartovať pri akejkoľvek neistote. Stáž dá žiakom veľmi veľa. Nielenže 
získajú nové vedomosti a zručnosti a zlepšia sa v cudzom jazyku, no ako veľký bonus majú 
možnosť zažiť novú kultúru, spoznať nových ľudí, naučiť sa byť Európanom. Naučia sa pracovať 
v kolektíve, niesť zodpovednosť za svoje výsledky, budú musieť prijať svoje prvé samostatné 
rozhodnutia bez maminho odporúčania. Netreba sa báť papierovej roboty, nie je až taká 
náročná a isto Vám bude na záver sedieť aj posledný cent na vyúčtovanie. A keby aj náhodou 
chýbal, vyrovná ho poďakovanie Vašich žiakov, ktorí za Vami prídu so slovami, že prežili 
neopakovateľný zážitok.“ 

Čo by ste odkázali iným organizáciám, ktoré sa chcú pustiť do projektov v rámci 
programu Erasmus+?

(Valéria Čiamporová)

„

OPIS
PROJEKTU

Projekt zahŕňal realizáciu štyroch stáží pre žiakov odborov obchodná akadémia a mechanik 

nastavovač, ktoré sa uskutočnili v podnikoch a inštitúciách OVP v zahraničí. U žiakov došlo k zlepšeniu 

odborných a jazykových vedomostí a zručností, ale aj k porovnaniu fungovania podnikateľskej 

sféry/strojárskej výroby na Slovensku a v cieľových krajinách zo strany pedagógov. Žiaci boli na 

pracoviskách prevažne sami, čo prispelo k rozvoju ich samostatnosti a zodpovednosti. Vďaka projektu 

môže škola ponúknuť absolventov, jazykovo a odborne pripravených a navyše s praktickými 

skúsenosťami v zahraničí. 

2015
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€
197 281 €

14 
zamestnancov

6
krajín

12
mesiacov

Veľká Británia

2015

Turiec do Európy, Európa do Turca 2015 

(2015-1-SK01-KA102-008782)

Témy projektu:

ź Medzinárodná spolupráca, medzinárodné vzťahy, rozvojová 

spolupráca

ź Inštitúcie a/alebo metódy zamerané na zlepšenie kvality (vrátane 

rozvoja škôl)

ź Problematika trhu práce vrátane kariérového poradenstva / 

nezamestnanosť mladých ľudí

Webová stránka školy/projektu: http://www.kabaslovensko.sk/teet

Platforma pre výsledky projektov Erasmus+:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2015-1-SK01-KA102-008782

Česká 
republika

Poľsko

Grécko

Taliansko

Španielsko žiakov
96 

K.A.B.A. SLOVENSKO, KOMENSKÉHO 19, 036 01 MARTIN
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(Dušana Lajčiaková)

Čo by ste odkázali iným organizáciám, ktoré sa chcú pustiť do projektov v 
rámci programu Erasmus+?

„Neváhať ani minútu, je to vynikajúca príležitosť ako zatraktívniť školu, získať nové 
skúsenosti, nadviazať spoluprácu v rámci Európy a otvárať príležitosti žiakom nielen 
na slovenskom, ale aj medzinárodnom trhu práce. Učitelia majú možnosť rozširovať 
svoje odborné znalosti, a tak prinášať domov nové trendy a príklady z praxe a 
motivovať ostatných kolegov, aby neustále na sebe pracovali.“

„
2015

Projekt konzorcia zloženého z 3 stredných škôl z Martina (Obchodná akadémia, Stredná priemyselná 

škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb) bol nadviazaním na úspešnú realizáciu projektu 

Turiec do Európy, Európa do Turca 2014. Medzi hlavné ciele projektu okrem početných vzdelávacích 

mobilít žiakov a zamestnancov patrilo úspešné zakomponovanie prvkov ECVET do škôl. Školy 

ocenili nový prístup k systému hodnotenia a uznávania nadobudnutých vedomostí, zručností a 

kompetencií. 

„Realizácia doterajších mobilít a získané skúsenosti podnecujú členov konzorcia zapájať sa do nových 

medzinárodných aktivít, pedagógovia vyvíjajú vlastné aktivity pre nadviazanie medzinárodnej 

spolupráce (aj nad rámec trvania projektu, či projektových aktivít). Učitelia sú motivovaní zlepšovať svoje 

jazykové zručnosti tak, aby sa mohli zapájať do európskych projektov v budúcnosti. Podarilo sa nám 

rozšíriť spoluprácu konzorcia do nových krajín.“

OPIS
PROJEKTU
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2016

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA, LUČENECKÁ CESTA 2193/17, ZVOLEN

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2016-1-SK01-KA102-022189

ź Prekonanie nesúladu zručností (základných/prierezových)

Témy projektu:

Nové zručnosti pre vzájomnú prax 

(2016-1-SK01-KA102-022189)

ź Nové inovatívne osnovy/vzdelávacie metódy/tvorba vzdelávacích 

programov

ź IKT - nové technológie - digitálne zručnosti

Webová stránka školy/projektu: https://sosdrev.edupage.org/text10/

Platforma pre výsledky projektov Erasmus+:

€
29 366 €

zamestnancov
4 

krajina

1

24
mesiacov

Fínsko

14 
žiakov
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Čo by ste odkázali iným organizáciám, ktoré sa chcú pustiť do projektov v 
rámci programu Erasmus+?

(Božidara Bobeničová)

„Každému, kto má záujem zlepšovať sa a rozvíjať seba samého, svoju školu, 
inšpirovať svojich spolužiakov, aplikovať nové poznatky do praxe a realizovať ich 
následne vo svojich aktivitách v škole, regióne či v rámci celého Slovenska tento 
projekt jednoznačne odporúčame. Je to najlepšia možnosť, ako zlepšiť nielen seba 
samého, ale aj svoje okolie. Výstižný je názor žiaka, ktorý sa projektu sám zúčastnil: 
„Nikdy som si nemyslel, že práve ja sa niekedy dostanem tak ďaleko a naučím sa a 
spoznám toľko nového! Všetko bolo super!“2016

„

OPIS
PROJEKTU

Recipročný projekt bol zameraný na vzdelávaciu mobilitu žiakov a zamestnancov. Cieľom projektu pre 

žiakov bolo programovanie a práca na CNC strojoch, získavanie nových odborných vedomostí a 

zručností žiakov a zdokonalenie komunikačných a jazykových zručností v anglickom jazyku. Cieľom 

hospitácií zamestnancov bolo spoznať odborné školstvo v zahraničí, organizáciu, kurikulum, 

porovnať, inšpirovať sa a aplikovať poznatky do osnov z odborných predmetov a anglického jazyka. 

Stáž žiakov prakticky pripravila do praxe a k ich ďalšiemu rozvoju. Zlepšili si svoje komunikačné 

schopnosti v anglickom jazyku, rozšírili si slovnú zásobu o odbornú angličtinu a stáž v zahraničí im 

otvorí nové možnosti ďalšieho vzdelávania v anglickom jazyku. Cieľom partnerskej stáže na Slovensku 

bolo programovanie v TurboCAD, ručná výroba stolčeka, jeho opracovanie a povrchová úprava s 

klasickými slovenskými ľudovými motívmi. 

„Škola získala nového partnera pre spoluprácu a zvýšila svoj kredit v oblasti stredného odborného 

školstva na Slovensku aj v rámci drevárskych škôl v Európskej Únii.“
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2016

€
54 394  €

2 
zamestnanci

1
krajina

12
mesiacov

Česká republika

žiakov
33 

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HÁLOVA 16, BRATISLAVA

Webová stránka školy/projektu: https://spsehalova.sk/index.php/projekty

Platforma pre výsledky projektov Erasmus+: 

(2016-1-SK01- KA102-022205)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2016-1-SK01-KA102-022205

ź Zabezpečenie kvality

Mobilitou žiakov a učiteľov SPŠE k zvýšeniu kvality školy 

Témy projektu:

ź IKT - nové technológie - digitálne zručnosti

ź Uznávanie, transparentnosť, certikácia



(Alena Brychtová)

Čo by ste odkázali iným organizáciám, ktoré sa chcú pustiť do projektov v 
rámci programu Erasmus+?

„Vždy je ten správny čas začať a nikdy nie je neskoro! Treba nabrať odvahu, mať chuť 
do práce, vybrať zopár tvorivých a usilovných ľudí, členov projektového tímu. Naša 
SPŠ elektrotechnická v roku 2014 vhupla nesmelo do projektu Erasmus+ bez 
predchádzajúcich skúseností. V tomto školskom roku realizujeme 5. schválený 
projekt v rámci „Mobility jednotlivcov v OVP“ a plánujeme sa zapojiť aj do výzvy v roku 
2019. Zapojenie SPŠE Hálova do programu Erasmus+ jej výrazne pomohlo stať sa 
lídrom medzi technickými strednými odbornými  školami v bratislavskom regióne.“ 

„
2016

OPIS
PROJEKTU

Hlavným cieľom projektu bolo skvalitňovanie a zatraktívnenie odborného vzdelávania, 

nadobudnutie praktických skúseností, vedomostí a zručností v pracovnom a edukačnom prostredí 

zahraničných partnerských inštitúcií a uznávanie nadobudnutých poznatkov a výsledkov vzdelávania 

v kvalikačnom prole účastníkov. Naplnením tohto cieľa škola dosiahla zvýšenie profesijnej 

uplatniteľnosti žiakov, zvýšenie kvalikácie učiteľov odborných predmetov, a tým i zvýšenie kvality školy 

ako vzdelávacej inštitúcie. Pri realizácii a hodnotení stáží škola využila ECVET, ktorý umožňuje uznanie 

výsledkov vzdelávania. Overenie inovácií sa uskutočnilo na ukážkových vyučovacích hodinách aj za 

prítomnosti učiteľov z ostatných škôl.

„Osoby zodpovedné za realizáciu projektu získali prípravou projektu a jeho realizáciou cenné skúsenosti 

a zlepšila sa ich orientácia v otázkach medzinárodných mobilít, hľadaním vhodných partnerov získali 

prehľad o ďalších školách, ktoré by boli ochotné spolupracovať v ďalších projektoch. Nadobudnuté 

skúsenosti a získané informácie od účastníkov mobility a partnerských škôl im uľahčujú prípravu ďalších 

medzinárodných projektov.“
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2016

(2016-1-SK01- KA102-022402)

ź Prírodné vedy

Nové zručnosti pre Európsky trh práce 

Témy projektu:

ź Kľúčové kompetencie (vrátane matematiky a gramotnosti) - základné 

zručnosti

Webová stránka školy/projektu: http://www.sosch.sk/erazmus-plus/

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2016-1-SK01-KA102-022402

Platforma pre výsledky projektov Erasmus+:

ź Uznávanie, transparentnosť, certikácia

€
48 670 €

3
krajiny

12
mesiacov

Nemecko

30
žiakov

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA CHEMICKÁ, VLČIE HRDLO 50, BRATISLAVA

Česká 
republika

Taliansko



(Judita Dömötörová)

„Neváhajte a začnite s prípravou prihlášky! Vybudujte si stabilný a motivovaný projektový tím. Identi�kujte potreby súvisiace 
s rozvojom Vašej organizácie. Určite si spôsoby a prostriedky, ktorými tieto potreby naplníte. Rozhliadnite sa po kvalitných a 
zaujímavých partneroch, ktorí pomôžu naplniť Vaše potreby. Buďte v obraze. Zúčastnite sa na inštruktážnych a tréningových 
seminároch, ktoré organizuje Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Inšpirujte sa 
príkladmi dobrej praxe od úspešných realizátorov projektov a využite aj online platformy, ktoré ponúka program Erasmus+. 
Venujte dostatočný čas plánovaniu aktivít. Buďte trpezliví a majte výdrž. Príprava, realizácia aj následné aktivity mobilitného 
projektu sú behom na dlhé trate. Buďte �exibilní. Od momentu, keď sa postavíte na pomyselnú štartovaciu čiaru, musíte počítať s 
tým, že sa budete prispôsobovať zmenám, ktoré Vás čakajú. Cesta, ktorú pri príprave a realizácii prvého projektu prejdete, Vás 
obohatí o nové skúsenosti, bude motivovať Vašich učiteľov aj žiakov k ďalšiemu vzdelávaniu, stane sa zdrojom inovácií. S počtom 
realizovaných projektov Erasmus+ sa bude rozširovať aj integrácia projektu do rôznych oblastí života školy, jej žiakov a učiteľov.“

Čo by ste odkázali iným organizáciám, ktoré sa chcú pustiť do projektov v rámci programu Erasmus+?„

OPIS
PROJEKTU

Projekt nadväzuje na predchádzajúci projekt Európska chemická prax. Cieľom projektu bolo revidovanie 

existujúcich jednotiek z predchádzajúcich projektov a tvorba a overovanie nových vzdelávacích jednotiek a 

reagovanie na požiadavky trhu práce v povolaniach v oblasti chemického, farmaceutického priemyslu. Žiaci, ktorí 

sa vzdelávajú v odboroch biotechnológia a farmakológia, technológia kozmetiky a chemických liečiv a 

chemik operátor realizovali vzdelávacie jednotky v oblasti chémie. Projekt zvýšil kvalitu odborného vzdelávania 

účastníkov tým, že umožnil účastníkom získať odborné vedomosti, zručnosti a kompetencie v podmienkach 

moderných a účelne vybavených laboratórií v prijímajúcich organizáciách. Účastníci mobility sa stali 

atraktívnejšími pre zamestnávateľa. Výsledky projektu prispeli k zvýšeniu príťažlivosti chemického odborného 

vzdelávania.

„Výsledky projektu publikované v e-learningovom systéme môžu stredné odborné školy s chemickým zameraním na 

národnej a medzinárodnej úrovni využiť na zvýšenie odborných a jazykových kompetencií žiakov, odborných a 

pedagogických kompetencií zamestnancov vyučujúcich odborné predmety (využívanie nových metód).“
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2016

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2016-1-SK01-KA116-022357

(2016-1-SK01- KA116-022357)

Témy projektu:

Nové príležitosti v multimédiách a umení II. 

ź IKT - nové technológie - digitálne zručnosti

ź Tvorivosť a kultúra

ź Digitálne zručnosti

Webová stránka školy/projektu:

https://lmovaskola.edupage.org/text/?text=text/text12&subpage=7

Platforma pre výsledky projektov Erasmus+:

€
40 336 €

7
krajín

24
mesiacov

Česká republika

žiakov

21

Fínsko

Portugalsko

Španielsko

Taliansko
Bulharsko

Maďarsko

SÚKROMNÁ STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA FILMOVÁ, PETZVALOVA 2, KOŠICE
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https://filmovaskola.edupage.org/text/?text=text/text12&subpage=7


„Program Erasmus+ je šanca pre školu a jej žiakov. Je to otvorená brána do sveta 
poznania, zážitkov, nových priateľstiev, skúseností  aj zábavy. Určite sa netreba báť 
ani podávania projektu a následnej implementácie a zúčtovania. Naša národná 
agentúra (SAAIC) je plná skvelých ľudí, ktorí vždy podajú pomocnú ruku. Neviem ako 
to robia, ale pri tých tisíckach projektov sú navyše vždy ústretoví, organizujú rôzne 
inštruktážne semináre a vždy odpovedia na maily. Každá zapojená škola môže 
pro gramom Erasmus+ len získať  a  to nemám na mysl i  iba �nančnú 
podporu...rozžiarené oči študentov, ich radosť, často prvé lety a prvé  kúpania sa 
v mori,  nové priateľstvá a poznatky, to všetko je tá najkrajšia odmena pre každého 
učiteľa a školu.“

(Jarmila Uhríková)

Čo by ste odkázali iným organizáciám, ktoré sa chcú pustiť do projektov 
v rámci programu Erasmus+?„

2016

„Posilnilo sa dobré meno školy vo vzťahu k rodičom, žiakom, ale aj voči ociálnym inštitúciám, pretože 

úspešná realizácia projektov programu Erasmus+ je známkou kvalitnej, aktívnej a modernej školy.“

Cieľom projektu bolo zoznámenie sa s novou technikou a technológiami vo vyučovacom procese 

v zahraničí a aplikovanie tvorivých postupov, tiež získanie skúseností v odbornej audiovizuálnej a 

multimediálnej výučbe. Žiaci ako účastníci projektu pracovali vo fotograckých ateliéroch, absolvovali 

exkurzie vo lmových ateliéroch, fotografovali v exteriéroch, pracovali na grackých pracoviskách 

školy, pod dohľadom expertov na fotograu spracovávali fotograe v špecializovaných softvéroch. 

Projekt týmito mobilitami reagoval na potrebu žiakov prepojiť teoretické i praktické vzdelávanie so 

zahraničnou praxou a umožnil im rozvoj profesionálnych i jazykových zručností v skutočnom 

pracovnom prostredí.

OPIS
PROJEKTU
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45 000 €

VZDELÁVANIE 
DOSPELÝCH

2014

Platforma pre výsledky projektov Erasmus+: 

Témy projektu: 

ź Medzikultúrne/medzigeneračné vzdelávanie a (celoživotné) učenie sa

ź IKT - nové technológie - digitálne zručnosti

(2014-1-SK01-KA104-000115)

Webová stránka školy/projektu: 

ź Pedagogika a didaktika

BeLLL (Be Life Long Learning) 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2014-1-SK01-KA104-000115

http://learnandlead.eu/projects/be-life-long-learning/

HARMONY ACADEMY S.R.O, HALENÁRSKA 7, 917 01 TRNAVA

€
zamestnancov
(14 štruktúrovaných 

a 2 hospitácie)
kurzov 

16 

1
krajina

24
mesiacov

Veľká Británia

45 000 €
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2014

Čo by ste odkázali iným organizáciám, ktoré sa chcú pustiť do 
projektov v rámci programu Erasmus+?

(Jana Chynoradská)

„Erasmus+ je dnes nevyhnutnou cestou premeny školy a učiteľov v nich. 
Je to priestor, v ktorom je možné uskutočniť i tie najodvážnejšie sny a 
túžby učiteľov a riaditeľov škôl. Ako všetko nové, i nábeh na tento spôsob 
myslenia a následnej realizácie nápadov s merateľným dopadom na 
žiakov/študentov, učiteľov/školy či mestá a regióny, v ktorých spolu 
pôsobia, trvá dlhšie. Nedajte sa odradiť prvými nezdarmi, ktoré vás 
možno stretnú. Naopak – ujasňujte si ciele, kam sa chcete dostať a 
hľadajte možnosti a partnerov, ktorí vám na tejto ceste pomôžu. A keď 
by ste to náhodou chceli vzdať, spomeňte si na to, PREČO ste začali.“ 

„

OPIS
PROJEKTU

„Jazykové školy v dnešnej dobe potrebujú nájsť svoju vlastnú cestu rozvoja a posilniť svoje riadenia, ako aj 

marketing a kvality svojich služieb. Dostupnosť takýchto kurzov, ako aj povedomie o ich existencii je veľmi 

malé a je potrebné, aby sa aktívne tomuto venovalo viacej pozornosti.“

Projekt bol v poradí tretím projektom v línii rozvoja stratégie Learn&Lead, ktorá prináša do škôl zmeny 

organizácie práce lektorov a umožňuje im kariérne rásť po línii manažérskej (lektor, líder, developer), 

ako aj odbornej. V tomto projekte bola zavŕšená prelomová fáza nastavenia tohto modelu riadenia 

jazykovej školy. Dopad projektu na organizáciu bol veľmi vysoký, napojenie kariérnej cesty Learn&Lead 

na riadenie organizácie prinieslo so sebou vznik nových pracovných pozícií lektorov, ktoré umožňujú 

zintenzívnenú riadenú komunikáciu medzi lektormi juniormi a seniormi. Na základe nadobudnutých 

skúseností a zážitkov z účasti na tomto projekte sa účastníci posilnili a rozvinuli v ich profesionálnej 

kariére lektora. 

39



€
19 655 € 7

zamestnancov

2
krajiny

24
mesiacov

Nemecko

Veľká Británia

2014

JAZYKOVÁ ŠKOLA, VEĽKÁ OKRUŽNÁ 24, 010 01 ŽILINA

40

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2014-1-SK01-KA104-000223

ź Inštitúcie a/alebo metódy zamerané na zlepšenie kvality (vrátane rozvoja škôl)

ź Nové inovatívne osnovy/vzdelávacie metódy/tvorba vzdelávacích programov

Webová stránka školy/projektu: https://jszilina.sk/erasmus/

Mobility pedagogických zamestnancov Jazykovej školy Žilina v oblasti 
vzdelávania dospelých 

Platforma pre výsledky projektov Erasmus+: 

(2014-1-SK01-KA104-000223)

Témy projektu: 

ź Medzinárodná spolupráca, medzinárodné vzťahy, rozvojová spolupráca



2014

Čo by ste odkázali iným organizáciám, ktoré sa chcú pustiť do 

projektov v rámci programu Erasmus+?

 „Zapojiť sa do projektu je jedinečná príležitosť pre učiteľov cudzích 

jazykov vycestovať na zahraničný jazykový pobyt, získať nové nápady a 

inšpiráciu, oprášiť si a oživiť si metodológiu, inovovať svoj štýl 

vyučovania, posunúť sa dopredu v cudzom jazyku, zoznámiť sa 

s učiteľmi z iných krajín, vytvoriť si medzinárodné partnerstvá a spoznať 

multikultúru či históriu danej krajiny.“

(Miroslava Gajdošová)

„
Projekt bol zameraný na rozvoj kompetencií pedagogických zamestnancov pôsobiacich 

v oblasti jazykového vzdelávania dospelých. Cieľom projektu bolo oboznámiť sa s rôznymi 

prístupmi a osvojiť si didaktické zásady a metodické postupy platné pre vzdelávanie dospelých. 

Účastníci mobility zostavili súbor metodických postupov, ktoré predstavujú inovatívne formy vo 

vyučovaní tak, ako si ich osvojili na mobilite. Tieto metodické postupy sú zaradené do databázy 

ako podrobný metodický popis využiteľný na vyučovaní pre všetkých učiteľov školy. 

„Jazyková škola Žilina vníma zlepšenie kvality odborno-pedagogickej činnosti svojich 

zamestnancov - vo väčšom, efektívnejšom a cielenejšom využívaní didaktického materiálu vo 

výučbe, ktorý si učiteľ dokáže sám odborne upraviť tak, aby spĺňal náležitosti učebného materiálu 

a pomáhal pri rozvoji jazykových zručností, ale predovšetkým pri sprostredkovaní interkultúrnej 

kompetencie vo výučbe.“

OPIS
PROJEKTU
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Learning for Life 

Platforma pre výsledky projektov Erasmus+:

ź IKT - nové technológie - digitálne zručnosti

Témy projektu:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2015-1-SK01-KA104-008563

ź Medzikultúrne / medzigeneračné vzdelávanie a (celoživotné) učenie sa

Webová stránka školy/projektu: https://www.1sjs.sk

ź Výučba a učenie sa cudzích jazykov

(2015-1-SK01-KA104-008563)

45 000 €

2015

€ 13
zamestnancov

krajiny

4

24
mesiacov

Veľká Británia

Nemecko

Írsko

32 965 €
Španielsko

JAZYKOVÁ ŠKOLA, PALISÁDY 38, 811 06 BRATISLAVA
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„Na základe novonadobudnutých kontaktov našu školu oslovila EOI Santiago de Compostela Španielsko a na 

základe spoločnej dohody naša škola poskytla 3 týždňové hosťovanie 5 španielskym pedagógom a riadiacim 

pracovníkom za účelom výmeny skúseností.“

Zamestnanci jazykovej školy sa zúčastnili štruktúrovaných kurzov v 4 krajinách. Všetky realizované mobility a 

jednotlivé kurzy zlepšili komunikačné a jazykové kompetencie účastníkov, pomohli im nadviazať kontakty 

s pedagógmi z iných krajín, spoznať kultúru a tradície iných národov a nájsť podnety na ďalšiu spoluprácu. Mobility 

boli skvelou inšpiráciou pre mnohých na zmenu tradičných spôsobov výučby a implementáciu inovačných 

postupov a využitie informačných technológií vo vyučovacom procese. Nadviazanie kontaktov s inými EU 

krajinami vyústilo do podania projektov v rámci Kľúčovej akcie 2 – Strategické partnerstvá.

Určite by som odporučila tímovú prácu na prípravu a realizáciu projektu, aby celý proces mali 

s kým prežívať- spoločne sa tešiť z úspechu a mať podporu, keď nie všetko ide podľa plánu.“ 

Čo by ste odkázali iným organizáciám, ktoré sa chcú pustiť do projektov v rámci 

programu Erasmus+?

„V prvom rade by som im poradila, aby sa toho nebáli. Národná agentúra na Slovensku im 

v tom bude nenahraditeľným pomocníkom, nakoľko poskytuje prepracovanú, jasnú a 

zrozumiteľnú metodiku a poradenstvo, ktoré ich naučia ako plánovať a realizovať svoju víziu 

pre ďalší rozvoj školy. Oporou im bude vysokokvalikovaný tím ľudí, ktorý má neuveriteľný 

profesionálny a ľudský prístup k svojej práci. Ak k tomu pridajú vnútornú motiváciu a 

presvedčenie, prečo to chcú urobiť, určite sa im podarí pripraviť úspešný projekt. 

(Stojka Dubeňová)2015

„

OPIS
PROJEKTU
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2015

Témy projektu:

ź Výučba a učenie sa cudzích jazykov

ź Nové inovatívne osnovy/vzdelávacie metódy/tvorba vzdelávacích programov

(2015-1-SK01-KA104-008866)

Európa, región - jazykom k práci 

ź Pedagogika a didaktika

Webová stránka školy/projektu: 

Platforma pre výsledky projektov Erasmus+: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2015-1-SK01-KA104-008866

http://www.jazykovka-poprad.sk/kontakt/projekty/europa-region-jazykom-k-praci/

JAZYKOVÁ ŠKOLA, MNOHEĽOVA 828, 058 01 POPRAD

45 000 €

€
zamestnanci

3

3
krajiny

12
mesiacov

Veľká Británia

Nemecko

Malta

7 235 €



2015

„
(Renáta Lavková)      

„Ak ste ešte neobjavili tento program, ak rozmýšľate ako na to, neváhajte ani chvíľku a 
objavujte nepoznané, zdokonaľujte, obohacujte a inovujte zaužívané spolu s Erasmom+ a 
staňte sa aj Vy súčasťou veľkej rodiny „Erasmákov“. Erasmus+ je program, ktorý Vás určite 
motivuje, posúva vaše hranice, otvára nové možnosti a umožňuje využívať skúsenosti 
iných. Pre našu školu bola účasť v tomto projekte hnacím motorom, ktorý nás posunul 
ďalej, nasmeroval nás na cestu neustáleho hľadania a medzinárodnej spolupráce so 
zahraničnými partnermi.“ 

Čo by ste odkázali iným organizáciám, ktoré sa chcú pustiť do projektov v rámci 
programu Erasmus+?

OPIS
PROJEKTU

Cieľom projektu bolo zvýšiť relevantnosť neformálneho jazykového vzdelávania tak, 

aby zodpovedalo nárokom modernej informačnej doby, európskeho kontextu 

vzdelávania a pracovného trhu. Primárnym výstupom projektu je obohatenie ponuky 

školy o špeciálny kurz, zameraný na profesijnú prípravu účastníkov, ktorý má za úlohu 

zlepšiť ich šance na zapojenie sa do pracovného trhu v regióne. Jazyková škola zaviedla 

inovatívne učebné prvky a techniky do vzdelávania, zefektívnila prácu s IKT a využívanie 

väčšieho rozsahu materiálov dostupných na internete. V rámci tohto bola tiež vytvorená 

databáza didaktického inovatívneho materiálu dostupná všetkým pracovníkom školy, 

určená pre priamu prácu na vyučovacích hodinách. 
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Témy projektu: 

(2016-1-SK01-KA104-022443)

ź Výučba a učenie sa cudzích jazykov

Platforma pre výsledky projektov Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-SK01-KA104-022443

Webová stránka školy/projektu: https://malekroky.webnode.sk/

ź IKT - nové technológie - digitálne zručnosti

„Neustále pracujeme so získanými vedomosťami a zručnosťami, implementujeme ich do 

vyučovacieho procesu, zdieľame medzi sebou skúsenosti. Dôležitým prínosom práce v rámci 

projektu bolo posilnenie interpersonálnej profesijnej komunikácie v našej škole, a tým 

motivácia do ďalšej práce, osvieženie atmosféry na škole. Získali sme priateľov – kolegov 

z iných krajín. S niektorými sme stále v kontakte, spolupracujeme a vzájomne sa inšpirujeme. 

Plánujeme začať spoluprácu s jazykovou školou v Španielsku a s jazykovou školou v Slovinsku 

a pokračovať v našej spolupráci s jazykovou školou vo Walese.“

Malé kroky pre sebarozvoj pedagógov, veľký skok pre európsky rozmer školy 

JAZYKOVÁ ŠKOLA, UL. 1. MÁJA 2, 911 35 TRENČÍN

Cieľom projektu bolo prispôsobiť pedagogickú a manažérsku činnosť organizácie meniacim sa potrebám poslucháčov na trhu práce, priniesť 

modernejšie a efektívnejšie metódy, a tým zvýšiť atraktivitu v regióne a hlavne kvalitu práce. Projekt bol zameraný na odborné kurzy pre učiteľov a 

hospitácie v partnerskej jazykovej škole. Účastníci sa naučili základy práce s rôznymi edukačnými softvérmi, naďalej objavujú nové možnosti využitia 

technológií pri práci s poslucháčmi externej formy štúdia zavádzaním e-learningu, ale aj s internými poslucháčmi na vyučovaní v škole. V nasledujúcom 

školskom roku ponúka škola nový kurz obchodnej angličtiny pod vedením účastníka mobility. Diseminačné aktivity projektu pomohli zviditeľniť školu 

v regióne, v poslednom školskom roku trvania projektu výrazne stúpol počet absolventov štátnej jazykovej skúšky. Na škole bol upravený systém 

zaraďovania poslucháčov do jednotlivých študijných skupín podľa vzoru partnerskej školy vo Walese.

2016

45 000 €

€ 7
zamestnancov

krajiny

3

mesiacov
24

Veľká Británia

Portugalsko

Španielsko

17 115 €
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2016

„ Čo by ste odkázali iným organizáciám, ktoré sa chcú pustiť do projektov v rámci 
programu Erasmus+?

(Jana Valjašková)      

„Erasmus+ je skvelý projekt pre učiteľov, ktorí sa chcú stále vzdelávať a posúvať nielen seba, ale 
pomôcť aj svojim kolegom, a predovšetkým atmosfére na hodinách. Pracujte v tíme, aby ste si 
pomohli a mali čo najväčšiu šancu byť úspešní pri schvaľovaní. Aj samotné manažovanie 
projektu si vyžaduje úsilie, ale jednotlivé mobility, či už učiteľov alebo aj žiakov, Vám poskytnú 
nové impulzy do Vašej práce, získate nové informácie, aktivity, ktoré môžete použiť na hodinách, 
stretnete kolegov z iných krajín. Aj keď budete veľa pracovať, veľa sa aj dozviete, nasmejete, 
užijete si krajinu a začnete myslieť v jazyku. Najúžasnejšie na každej mobilite je ale to, že prídete 
tak namotivovaní, nabití energiou, že zabudnete na predchádzajúcu únavu a budete chcieť 
hneď všetko začať využívať na svojich hodinách a deliť sa o vedomosti so svojimi kolegami. Je 
veľa rôznych kurzov pre učiteľov na podporu metodiky, kreativity na hodine, využívania 
technológií, obchodnej angličtiny, kurzy pre nižšie vekové skupiny, či dospelých, ale aj pre 
vedúcich pracovníkov školy. Môžete si vybrať kurzy ako zvládnuť celý projekt od samotného 
písania projektu, cez jeho manažovanie až po úspešné ukončenie, počas ktorého ide aj o 
nadviazanie kontaktov do budúcich partnerstiev medzi školami v rámci KA2. Veľmi prínosná je 
mobilita „Jobshadowing“, počas ktorej chodíte na náčuvy na hodiny a máte možnosť vidieť iné 
metódy, prístupy a aktivity Vašich kolegov a žijete každodenný život na škole, ako funguje a čo 
všetko robí pre svojich študentov aj mimo vyučovania. Veľa sa môžete naučiť na samotných 
mobilitách, ale aj v rámci vašich následných aktivít, aplikácie do vyučovania. Obzvlášť príjemné 
je zistenie, že práca na takomto projekte dokáže oživiť ducha školy a stmeliť kolektív.“
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