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Prečo Erazmus+ na GJAR? 

• Kvalita školy (GJAR je líder v 
oblasti všeobecného 
vzdelávania v regióne), 

• filozofia školy orientovaná 
na kvalitu edukácie, 

• skúsenosti s realizáciou 
projektov Comenius, E+, 

• potreba vzdelávania 
pedagógov v zahraničí. 

 



Ako získať grant?  

    Finančný príspevok  Erazmus+ 

 

• Erazmus+ je program EÚ pre 
vzdelávanie, odbornú 
prípravu, mládež a šport 

• http://www.erazmusplus.sk 

• SAAIC 

• IUVENTA 

 

 

 

 

 



Na počiatku bolo... 

 

 

• Nový program E+ na roky 2014 
– 2020, 

• info kampaň v Košiciach v júni 
2014, 

• úspešný E+ projekt KA1 
2015/2016, 

• výzva pre kolegov a stretnutie 
s potenciálnymi záujemcami o 
mobilitu,  

• silná motivácia,  
• súhlas vedenia školy, 
• dohoda o podaní prihlášky. 

 



Pred podaním prihlášky I. 
Kto „napíše“ projekt? 

 
• Vytvoriť koherentnú 

koncepciu a ciele projektu, 

• zosúladiť potreby školy s 
cieľmi projektu, 

• vybrať koordinátora, ktorý 
rozdelí úlohy, 

• zdôrazniť, že každý účastník 
zodpovedá za svoju mobilitu 
sám. 

 



 
Pred podaním prihlášky II. 

Kto urobí ostatné? 
 

• Napísať Európsky plán rozvoja 
školy, 

• kontaktovať zahraničných 
poskytovateľov vzdelávania, 

• získať  predakceptačné listy (nie 
je povinné), 

• zaregistrovať sa do Účastníckeho 
portálu cez ECAS,  

• získať PIC 

 http://www.erazmusplus.sk/ 

• správne vyplniť a odoslať 
elektronickú prihlášku. 

http://www.erazmusplus.sk/
http://www.erazmusplus.sk/


Prihláška 
• Všeobecné informácie 

• Kontext  

• Žiadajúca organizácia 

• EPR 

• Opis projektu 

• Profil účastníkov 

• Vzdelávacie výstupy 

• Príprava a manažment 
projektu 

• Hlavné aktivity 

• Dopad a šírenie 
výsledkov projektu 

• Hodnotenie – získavanie 
spätnej väzby 

• Rozpočet 

• Zhrnutie  v slovenčine + 
preklad zhrnutia do 
angličtiny 

• Prílohy (.docx, .pdf) 



Schválenie a realizácia projektu 

  

• Do dvoch mesiacov od 
podania prihlášky. 

• Podpis zmluvy medzi SAAIC 
a štatutárnym zástupcom 
školy.  

 

 

• Mobility v zahraničí, 

• hospitácie (job shadowing) 
v zahraničí, 

• doplnenie kurikula a 
zavádzanie nových 
vyučovacích metód, 

• šírenie výsledkov projektu – 
www, DOD, prednášky per 
študentov UPJŠ a PU, 
Raymanov týždeň... 

 

 



Náš projekt 
KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov E+  

 
 Zvyšovanie atraktívnosti 
 učiteľského povolania cez rozvoj 
 vybraných profesijných kompetencií 
 

 

 

 

 

 

 

Účastníci projektu 

 

• 1 učiteľ fyziky 

• 2 učitelia matematiky, 

• 3 učitelia anglického jazyka, 

• 1 učiteľ nemeckého jazyka, 

• 1 učiteľ francúzskeho jazyka. 



Dva operačné ciele: 
 

 

• prispieť k atraktívnosti učiteľského 
povolania 

• zlepšiť zručnosti, kompetencie žiakov v 
matematike, rozvíjať ich gramotnosť a 
kritické myslenie. 

 

 

 

 



VÝCHODISKÁ 
 

• dlhodobá stratégia rozvoja Gymnázia 
Jána Adama Raymana (ide orientáciu na 
kvalitu a na garanciu kvality edukácie), 

• kompetenčný profil učiteľa v Slovenskej 
republike (B. Kosová a kol., 2016): 

 

 

 

 



•  využívať digitálne médiá v edukačnom 
procese, 

•  vybrať a realizovať formy a metódy, 
podporujúce aktívne učenie sa žiaka a 
kritické myslenie,  

• identifikovať sa s profesijnou rolou a školou – 
vystupovať ako reprezentant profesie. 

 



Profesionálna výzva 

• spopularizovať cez svoj osobný 
príbeh učiteľskú profesiu 
medzi svojimi žiakmi, budúcimi 
vysokoškolákmi, 

• na základe skúseností z 
pedagogickej praxe i 
zahraničných skúseností 
ozrejmiť perspektívy povolania 
aj vysokoškolským študentom 
- budúcim učiteľom.  

 

 



 
Cieľom projektu vzhľadom na cieľovú skupinu žiakov 3. ročníka 
GJAR a študentov učiteľstva na PU v Prešove a Prírodovedeckej 

fakulte UPJŠ v Košiciach je: 
 

• realizovať prednášky prednášky pre študentov učiteľstva 
všeobecnovzdelávacích o možnostiach programu Erazmus+ v 
sektore školského vzdelávania (keď budú pôsobiť ako učitelia 
na školách) a pre študentov matematiky, fyziky, anglického a 
nemeckého jazyka o metodických postrehoch, získaných počas 
zahraničných mobilít, 
 

• realizovať prednášky o zaujímavých aspektoch učiteľského 
povolania pre žiakov 3. ročníka Gymnázia a ich rodičov pred 
výberom voliteľných predmetov do 4. ročníka; zároveň im 
poskytnú informácie o možnostiach štúdia učiteľských 
odborov na Slovensku i v zahraničí. 
 
 



 
Partnerské inštitúcie – poskytovatelia 

vzdelávania 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
https://www.schooleducationg
ateway.eu/en/pub/opportuniti
es.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.englishmatters.or
g 
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Dublin, júl – august 2017  



Trinity College 



English Class I. 



English Class II. 



English Class III. 



Oscar Wilde 



The Book of Kells 



Guinness Brewery 



National Museum of Ireland 



James Joyce 



River Dance in Gaiety Teatre 

https://www.youtube.com/watch?v=T4SS369aK1U 

https://www.youtube.com/watch?v=T4SS369aK1U


Molly Malone 

 



 
 

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ. 
 

 

 

bystrianska@hotmail.com 

 



• https://www.google.sk/search?client=firefox-
b&dcr=0&tbm=isch&q=u%C4%8Dite%C4%BEka&sa=X&ved=0ahUKEwjklY
mV5q_XAhUENxQKHZWrBQUQhyYIKA&biw=980&bih=523&dpr=1.71#img
rc=FHx0Lso4r_sEkM: 

• https://www.englishmatters.org/ 
• https://www.thunderclap.it/projects/31292-world-teachers-day-5-oct-

2015?locale=en 
• http://www.saaic.sk/_main.php?prog=Eurydice&str=eurydice_aktuality.ht

ml 
• https://www.happyend.sk/nudzovy-vychod-vpravo/ 
• https://www.google.sk/search?rlz=1C1DVCI_enSK417HU700&biw=1094&

bih=486&tbm=isch&sa=1&ei=yoIDWp2lJsncUfDhsYgN&q=challenge&oq=c
hallenge&gs_l=psy-
ab.3..0j0i67k1j0l8.82090.84819.0.85095.13.12.0.0.0.0.282.1783.0j5j4.9.0..
..0...1.1.64.psy-ab..4.9.1779...0i30k1.0._Hg55JdlqjM#imgrc=Lko-
TPMpP9nd9M: 

https://www.google.sk/search?client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&q=u%C4%8Dite%C4%BEka&sa=X&ved=0ahUKEwjklYmV5q_XAhUENxQKHZWrBQUQhyYIKA&biw=980&bih=523&dpr=1.71
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