
KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

    

 Financované z programu Európskej únie Erazmus+
   

                

      
Zvyšovanie atraktívnosti učiteľského povolania  

cez rozvoj vybraných profesijných kompetencií  



Cieľ programu Erasmus + 

 zvyšovanie kvality výučby 

 rozvoj odborných schopností 

 spolupráca s partnermi v Európe 

 výmena osvedčených postupov  

    a testovanie inovatívnych prístupov 

 otvorené okná do sveta 

 

 

 



Projekt KA1 

vzdelávacia mobilita jednotlivcov 

 zameranie na rozvoj, modernizáciu a internacionalizáciu 

vzdelávacej organizácie prostredníctvom nasledujúcich aktivít: 

 

- nadnárodné vzdelávacie mobility žiakov/študentov/čerstvých 

absolventov (iba v sektore OVP a VŠ)  

 

- nadnárodné vzdelávacie mobility zamestnancov organizácie,  

       ako aj osôb zapojených do jej strategického rozvoja 

 

 všetky podporované aktivity musia mať pozitívny a dlhodobý vplyv 

na rozvoj organizácií, ako aj ich účastníkov. 

 

Časté otázky: https://lnk.sk/sIKZ 

https://lnk.sk/sIKZ


Čo všetko je potrebné pre to 

urobiť?  

 vypracovať dobrý projekt (záruka úspechu)  

 mať šikovného koordinátora (záruka 

kvality) 

 zostaviť tím ľudí, ktorý bude od začiatku do 

konca projektu spolupracovať a podieľať sa 

na jeho realizácii a zároveň sebarealizácii 

(záruka fungovania)  



Čo sa bude diať potom?  

https://lnk.sk/kzE8 

https://lnk.sk/akG1 



21. – 28. október 2017 



Odkiaľ som sa dozvedela  
o seminári? 

https://www.bmb.gv.at/ http://www.kulturundsprache.at/ 

https://www.bmb.gv.at/
http://www.kulturundsprache.at/


Výhody programu 

 prehľadnosť stránky 

http://www.kulturundsprache.at/ 

 výborná ponuka seminárov 

    https://lnk.sk/bsPT 

 kvalitné prednášky, workshopy, skúsení 

školitelia 

 

http://www.kulturundsprache.at/
https://lnk.sk/bsPT


Wiener Facetten 

https://lnk.sk/gDEG 

Inhalte: 

 

• Stadtplanung und -entwicklung 

• Wien: Bevölkerungsentwicklung und interkulturelles 

• Zusammenleben 

• Märkte in Wien – Stadtteilrecherchen 

• Wanderung am „Rundumadum-Wanderweg“ 

• Das Wiener Kaffeehaus 

• Wien in Literatur und Film 

• Kunst und Kultur in Wien – Literatur und Museen 

https://lnk.sk/gDEG


21 učiteľov 

pod jednou 

strechou z 

rôznych kútov 

sveta 



Naša skupina 



Čo mi projekt dal?  
• „Landeskunde“ – spoznávanie kultúry 

Rakúska 

• 21 učiteľov „pod jednou strechou“  - 
spoznávanie kultúry a spôsobu vyučovania 
DaF v iných krajinách  

• metodický tréning (aktívna účasť na 
prednáškach a workshopoch)  

• tvorba učebných pomôcok a materiálov 

• užitočné webové stránky 

 



Literaturmuseum 



Konzert in Wien 



Wiener Facetten 





V čom mi projekt 

môže pomôcť v 

priebehu 

školského roka na 

 

         ? 



 spestriť hodiny nemeckého jazyka rozšírením 

učiva o „Landeskunde“ s autentickým zážitkom 



 realizovať exkurziu do Viedne (príprava, 

plánovanie, realizácia, evaluácia)  



 podať žiakom najaktuálnejšie informácie 

týkajúce sa Rakúska a Viedne 



Význam projektu v predmete 

nemecký jazyk so zreteľom 

na žiaka 

• inovácia a spestrenie vyučovacieho procesu 

• oboznámenie sa s kultúrou na základe 

vlastných skúseností 

• rozšírenie slovnej zásoby 



Čo mi tieto projekty 

dali / dávajú? 



 
 
 

5 x „seba-“ 

• sebavzdelávanie 

• sebarealizácia 

• sebadisciplína 

• sebadôvera 

• sebareflexia 

 

 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ! 
https://lnk.sk/grAW 

https://lnk.sk/grAW

