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PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE U KTORÝCH SA KURZY USKUTOČNILI
EUROPASS centro studi europeo, Firenze, Taliansko
EUROPASS Centro Studi Europeo je škola jazykov a kultúry a tiež organizácia odborného
vzdelávania akreditovaná Regionálnou radou Toskánska. Od roku 1992 sa inštitút venuje
výučbe jazykov a kultúr a ďalšiemu vzdelávaniu učiteľov.
S približne 30 spolupracovníkmi každý rok inštitút privíta okolo 1500 učiteľov z celého
sveta, ktorí navštevujú ich špeciálne kurzy na aktualizáciu svojich zručností a pre ďalší
profesionálny rozvoj.
Inštitút sa zapája do mnohých medzinárodných projektov a v roku 2011 získal "európsku
jazykovú značku" pre inovatívny projekt výučby talianskych jazykových filmov v taliančine
so zahraničnými študentmi. Hlavnou štvrťou školy je mesto Florencia, ktoré je hlavným
mestom toskánskeho regiónu. Väčšinu svojich kurzov ponúka aj v Barcelone, v Dubline a
v Berlíne. Vďaka veľkej sieti partnerov je škola schopná organizovať kurzy v každej
európskej krajine. Účastníci kurzu navštevujú kurzy na zlepšenie svojich pedagogických
zručností vo vzťahu k: vyučovaniu s využitím IKT; kompetencie manažmentu v triede
(riadenie konfliktov, skupinový manažment, interkultúrne vzdelávanie); jazykové
vzdelávanie a vzdelávanie CLIL; špeciálne potreby vzdelávania;
JUMP - GIOVENTU' IN RISALTO, Via San Nicola 15, Soverato, Taliansko
Je kultúrne združenie. Hlavnými aktivitami sú:
1. organizovanie medzinárodných školení na rôzne témy pre učiteľov, riaditeľov škôl,
pedagógov, manažérov a dospelých vo všeobecnosti.
2. organizovanie stretnutí manažérov a vedúcich pracovníkov na budovaní partnerstiev a
začatí budúcej spolupráce, projekty mobility pre pedagógov a mládež, vysielajúce
organizácie na školenia mládeže, semináre, mládežnícke podujatia, výmeny mládeže a
dobrovoľníci EDS
3. hosťovanie projektov pre dobrovoľníkov EDS a stáží s programom Erasmus Plus, pre
podnikateľov s programom Erasmus pre mladých podnikateľov (program EYE)
4. miestny rozvoj a internacionalizácia pre verejnú správu a miestne orgány
5. organizovanie verejných podujatí na podporu európskych občanov a diskusie o
prioritách a aktuálnosti EÚ (3 vydania festivalu Euro.Soul, európska duša)
6. umiestnenie študentov a učiteľov u miestnych partnerov. Vytvárajú stáže, vzdelávacie
alebo pracovné skúsenosti.
Európske dlhodobé projekty:
Vďaka projektu KA202 Erasmus Plus "SO-VET, Sociálne podnikanie ako alternatíva pre
mladých podnikateľov schválených v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v roku
2016 sa JUMP dôrazne usiluje o vytvorenie prvý e-learningový kurz pre budúcich
sociálnych podnikateľov. JUMP sa konkrétne zaoberal NEET a nezamestnanou mládežou
miestneho kontextu pri tvorbe obsahu a pri hodnotení procesu s cieľom skontrolovať
zvládnutie a efektívnosť kurzu.

JUMP je okrem toho partnerom projektu KA219 medzi školami vďaka partnerskej škole
Catanzaro. Názov je "Odstrániť: Koučovanie v škole" a v roku 2017 spustil workshopy pre
učiteľov.
JUMP vyvíja aj projekt KA2 pre "Istituto Maria Ausiliatrice in Soverato" s názvom "Sociálne
médiá vo formálnom vzdelávaní", ktorý je zodpovedný za rozvoj plánu mobility pre učiteľov
a študentov.

EURÓPSKY PLÁN ROZVOJA A CIELE PROJEKTU
EURÓPSKY PLÁN ROZVOJA
Európsky plán rozvoja identifikoval potreby školy:
1. Modernizácia a rozvoj riadenia školy a organizácie výučby, vedenie učiteľov k motivácii,
k rozvoju
2. Zlepšenie prístupu k mladým učiteľom, posilnenie statusu učiteľa. Škola mala dlhé roky
stabilné učiteľské zázemie, ale v súčasnosti sa začína generačná výmena. Vedenie školy
chce zachovať kontinuitu vo výučbe, pokračovať v úspechoch školy a zameraní školy
3. Medzinárodná otvorenosť školy, budovanie vzájomnej spolupráce s inými európskymi
organizáciami prostredníctvom účastníkov projektov
4. Akceptovanie a prijímanie vyučovacích techník a metód iných európskych krajín,
podpora inovácií vo výučbe
5. Zapájanie učiteľov do profesionálneho rastu na medzinárodnej úrovni
6. Zlepšovanie jazykových kompetencií učiteľov jazykov i učiteľov ostatných predmetov
Škola chce zlepšovať:
1. manažérske kompetencie - prostredie Slovenska sa mení pod vplyvom zmien v EÚ,
školský systém kopíruje dynamickosť pracovného prostredia, z tohto dôvodu je nutné, aby
sa riadenie školy prispôsobovalo potrebám spoločnosti, internacionalizovali sa metódy
riadenia školy, metódy vyučovania, obsah predmetov,
2. jazykové kompetencie učiteľov niektorých predmetov, v ktorých by sa mohlo uplatňovať
dvojjazyčné vyučovanie, pre najbližšie obdobie sme si zvolili predmety matematika,
dejepis, geografia, náuka o spoločnosti, matematika, estetika a umenie, biológia,
3. vyučovacie metódy a formy akceptujúce medzinárodné trendy - v jazykoch a niektorých
ďalších predmetoch, využívať na hodinách moderné metódy, ktoré sa osvedčili v iných
školách v rámci EÚ a zvýšili efektivitu vyučovania,
4. odborné kompetencie - učiteľov vybraných predmetov v súvislosti s novými poznatkami
a trendami.
Na realizáciu uvedeného zámeru je potrebné zlepšovať kompetencie:
- vedenia školy v oblasti metód finančného, procesného a metodického riadenia,
organizácie výučby, vedenie mladých učiteľov k motivácii a k rozvoju,

- v oblasti implementácie medzinárodných skúseností v rámci ŠkVP, stratégie školy a
jazykovej politiky školy,
- jazykovú vybavenosť pedagogických zamestnancov v anglickom jazyku,
- odbornú vybavenosť učiteľov s využitím najmodernejších poznatkov a využívanie teórie a
praxe.
CIELE PROJEKTU
Podklady z Európskeho plánu rozvoja nás viedli k vytvoreniu projektu a pre projekt
sme si stanovili ciele:
1. zlepšiť kompetencie vyučovania anglického jazyka na našej škole nielen v predmete
anglický jazyk, ale aj v iných predmetoch
2. umožniť učiteľom cudzieho jazyka a ostatných predmetov vzdelávanie na
medzinárodnej úrovni, obsahy všeobecnovzdelávacích predmetov sú sprostredkované v
cudzom jazyku a tým sa napĺňajú medzipredmetové vzťahy
3. spoznať a aplikovať nové metódy, formy a obsahy vzdelávania a postupne ich začleniť
do vyučovacieho procesu
4. zmodernizovať výučbu v siedmich predmetoch matematika, geografia, biológia,
dejepis, náuka o spoločnosti, estetika a umenie, anglický jazyk
5. zlepšiť riadenie školy, posilniť pozíciu učiteľského povolania, predovšetkým mladých
učiteľov
6. stretnúť učiteľov z iných európskych krajín, nadviazať s nimi kontakty, posilniť
medzinárodnú spoluprácu a európske dimenzie vo vzdelávaní.
NAPLNENIE CIEĽOV PROJEKTU a EPR
Cieľom projektu bolo zlepšiť 4 oblasti.
1. zlepšovať manažérske kompetencie - zámerom v EPR je aby sa riadenie školy
prispôsobovalo potrebám spoločnosti, internacionalizovali sa metódy riadenia školy,
metódy vyučovania, obsah predmetov. Absolvovaním kurzu Life coaching for teachers:
Happy teachers for better students účastníčka kurzu riaditeľka školy, získala poznatky v
oblasti analýzy pre učiteľov, pozitívnej psychológie pre vyučovací proces: Spoznala aktivity
ako vytvárať priaznivú a pozitívnu atmosféru v škole, ako pozitívne motivovať žiakov a
zavádzať systém tímovej práce. Pre školu získala informácie o systéme v oblasti metodiky
vedenia vyučovania s dôrazom na tímové líderstvo, o riadení školy s novými trendami a
modernými postupmi tak, aby boli žiaci pripravení pre úspešný život.
Získaním informácií v kurze bol vytvorený predpoklad pre inováciu riadenia školy vedením
školy. Účastníčka kurzu priniesla nové informácie a po príchode z mobility vypracovala
niektoré zmeny zamerané na metódy vyučovania a využívanie líderstva v triedach.

Naplnenie tohto cieľa bolo čiastočné a je potrebné v ďalších mesiacoch pokračovať v
zmenách v oblasti riadenia.
2. zlepšovať jazykové kompetencie učiteľov niektorých predmetov, v ktorých by sa mohlo
uplatňovať dvojjazyčné vyučovanie, pre najbližšie obdobie sme si zvolili predmety
matematika, dejepis, geografia, náuka o spoločnosti, estetika a umenie, biológia.
Absolvovaním mobilít sme čiastočne dosiahli tento cieľ. Dosiahnutie cieľa pre predmety
matematika, náuka o spoločnosti, estetika a umenie bolo podľa očakávania. Dosiahnutie
bolo zabezpečené absolvovaním kurzov v anglickom jazyku, ale aj tým, že účastníci sa
kontaktovali s ostatnými účastníkmi, lektormi a prostredím aj mimo vyučovacích hodín a
boli nútení hovoriť v anglickom jazyku. Každý účastník uviedol zlepšenie jazykových
kompetencií. Neúplnosť dosiahnutia cieľa je z toho dôvodu, že sa neuskutočnili 2 mobility
a to štruktúrovaný Kurz Iceland - Landscape and Legends, ktorý mali absolvovať 2 učitelia
pre predmety dejepisu, biológie a geografie.
3. zlepšovať vyučovacie metódy a formy akceptujúce medzinárodné trendy - v jazykoch a
niektorých ďalších predmetoch, využívať na hodinách moderné metódy, ktoré sa osvedčili
v iných školách v rámci EÚ a zvýšili efektivitu vyučovania. Cieľ bol naplnený, lebo všetci
účastníci získali nielen vedomosti o nových metódach, ale aj zručnosti v ich používaní.
Mnoho metód priniesli lektori kurzov, ale v rámci každého kurzu účastníci informovali
ostatných aké metódy sa používa v ich krajine, na ich škole. Tieto diskusné fóra mali
obrovský prínos, pretože účastníci získali prehľad o metódach výučby z rôznych krajín
Európy.
4. zlepšovať odborné kompetencie - učiteľov vybraných predmetov v súvislosti s novými
poznatkami a trendami - tento cieľ bol splnený len čiastočne a to pre predmety anglický
jazyk, matematika, náuka o spoločnosti, estetika a umenie. Pre predmety dejepis, biológia
a geografia neboli splnené, pretože vybraní učitelia sa nezúčastnili štruktúrovaného kurzu.
Škola nemá adekvátnu náhradu učiteľov, ktorí by vyučovali uvedené predmety.

ÚČASTNÍCI PROJEKTU
a prínosy pre účastníkov
Prínos pre všetkých účastníkov
- zlepšenie jazykových kompetencií z ANJ
- spoznali nové metódy výučby
- zvýšili si sebavedomie a kultúrne povedomie
- vybudovali nové kontakty
Kurz Life coaching for teachers: Happy teachers for better students, Španielsko
účastníčka Ing. Dana Paálová, v dňoch 18.03.-23.03.2019
Účastníčka si zlepšila
- schopnosti vytvoriť SWOT analýzu pre učiteľov
- schopnosti využívať pozitívnu psychológiu priamo vo vyučovacom procese
- zručnosti vytvárania praktických aktivít pre žiakov a školy v oblasti zapájania sa do
školského procesu s cieľom pozitívnej motivácie žiakov pre tímovú prácu
- praktické aktivity pre vytváranie priaznivej a pozitívnej atmosféry v triede
- vedomosti v metodike vedenia vyučovania s dôrazom na aspekt získania zručností pre
lídra tímu
- kompetencie v oblasti riadenia školy
Kurz Discovering Renaissance Art in Florence, Taliansko - účastníčka Mgr. Ingrid
Panáková, v dňoch 24.09. – 29.09.2018
Účastníčka si
- zvýšila vedomosti z estetiky a umenia, spoznala prepojenie stredovekej filozofie s
umením, rozšírila som si kompetencie v oblasti vyučovania estetiky, umenia o zážitkového
učenia a rozšírila slovnú zásobu v anglickom jazyku
- zlepšila schopnosť používať anglický jazyk aj na ostatných predmetoch
- zmodernizovala výučbu v predmetoch estetika a umenie, anglický jazyk
- vie prepojiť medzipredmetové vzťahy medzi anglickým jazykom a predmetom estetická
výchova a výtvarná výchova
Kurz The Creative. Classroom: Tools and Tips for Language Teachers (English or
Other Languages), Florencia, Taliansko, účastníčka - RNDr. Leontína Striežovská,
PhD, v dňoch 29.04.-10.05.2019
Účastníčka
- spoznala nové metódy vyučovania - ako metóda prevrátenej triedy, využívanie systému
EDMODO
- spoznala učebné metódy a využívanie elektronických nástrojov pri vyučovaní
(nahrávanie a publikovanie videí, iný prístup k testovaniu žiakov)

- získala kompetencie v oblasti matematiky, vedy a techniky a digitálne kompetencie
- získala informácie o metóde CLIL
- získala zručnosti pri vyučovaní anglického jazyka v rámci technických predmetov
Kurz CLIL IS PRACTICE a training aiming at the creation of nteractive lessons using
foreign languages, Taliansko, účastníčka Mgr. Adela Stajníková, v dňoch 10.09.15.09.2018
Účastníčka si
- zlepšila jazykové návyky, slovnú zásobu, zredukovala chyby v anglickom jazyku
- získala kompetencie v oblastiach
Posilňovanie gramatiky a používanie komplexných konštrukcií vo vetách
Používanie angličtiny vo výučbe odborných predmetov
Modernizáciu výučby a tvorbu interaktívnej lekcie
Použitie inovatívneho prístupu k vyučovaniu matematiky a využitie motivačnej metódy
výučby
Zlepšenie gramotnosti vo využívaní IT technológií

VÝBER ÚČASTNÍKOV
Účastníci boli vyberaní výberovou komisiou. So zámerom projektu boli učitelia
oboznámení na porade, na základe záujmu sa vykonali pohovory s každým účastníkom.
Členom komisie bola projektová manažérka školy Mária Wagnerová, zástupca Rady školy
Anna Kašiarová, vedúca predmetovej komisie Zuzana Kohútová.
Vybraní účastníci projektu museli spĺňať kritériá:
- pedagogický zamestnanec gymnázia, pracujúci na pozícii učiteľ podľa aprobácie vo
všeobecno-vzdelávacích predmetoch alebo učiteľ anglického jazyka
- ovláda anglický jazyk
- využíva v aprobačných predmetoch duálny spôsob vyučovania slovensko-anglický (CLIL)
- osobné nasadenie, ochota, záujem o svoj rozvoj a rozvoj školy
- práca v projektoch a v mimoškolskej činnosti

PRÍPRAVA ÚČASTNÍKOV PROJEKTU
Vybraní účastníci sa zúčastnili informačného stretnutia, ktoré sa zrealizovalo v mesiaci júl
2018, vzhľadom na povinnosti účastníkov, stretnutie bolo realizované 2x pre dve skupiny.
Cieľom stretnutia bola informácia o EÚ, cieľoch projektu, programu Erasmus+. Podrobne
sa zoznámili s projektom, cieľmi a organizáciou aktivít. Získali informácie o partneroch
projektu, výstupoch projektu a úlohách, ktoré budú plniť. Účastníci projektu boli zapojení

do výberu aktivít projektu aj do výberu partnerov, aby vyhovoval ich potrebám pri podávaní
projektu.
Následné stretnutia:
Každý účastník projektu sa individuálne stretol s riaditeľom školy a s manažérom projektu
a osobitne bol informovaný o obsahu a rozsahu kurzu, ktorý absolvuje. Získal informácie o
spôsobe realizácie kurzu, ubytovaní, osobitých aktivitách počas osobného voľna.
Projektový manažér prebral s každým účastníkom spôsob financovania kurzu, cesty,
pobytu a poistení.
Príprava na plnenie úloh:
Úlohou každého účastníka tohto projektu bolo rozšíriť si vedomosti a zručnosti vo svojej
oblasti, ktoré posilnia učiteľské povolanie, zlepšiť si jazykové kompetencie, rozšíriť slovnú
zásobu v oblasti svojich predmetov, z metodickej oblasti spoznať nové metódy vyučovania
predmetov a ich implementácie vo vyučovacom procese.
Na plnenie uvedených úloh bol poskytnutá príprava:
- 3 hodiny metodiky výučby - Seminár interaktívne metódy pre stredné školy - realizoval
sa v škole. Seminára sa zúčastnili Igor Stemnický, Peter Sučanský, Ingrid Panáková,
Adela Stajníková Ivana Lapinová
- 2 hodiny manažmentu - Seminár systém riadenia. Seminára sa zúčastnila Dana Paálová,
riaditeľka školy.
Interkultúrna príprava:
Bola spoločná pre všetkých šiestich účastníkov mobilít, bola zameraná na osobitosti
destinácií, v ktorých mobility budú realizované. Realizovala sa formou besedy - 2 hodiny.
Individuálna príprava náhradníčky Leontíny Striežovskej bola realizovaná v mesiaci apríli
2019, po rozhodnutí zmeny účastníkov na kurze Kurz The Creative. Classroom: Tools and
Tips for Language Teachers (English or Other Languages), Florencia, Taliansko. Obsah
vzdelávania bol zameraný na interkultúrnu prípravu a v oblasti metodiky. Okrem toho
získala informačné údaje o projekte, obsahu vzdelávania, administratívnych úkonoch a
povinnostiach počas a po mobilite.
Všetky typy príprav sa realizovali v škole, boli zaplatené z organizačného príspevku.
Príprava bola realizovaná v rámci potreby účastníkov a viac sa orientovala na odpovede
účastníkov, aby naplnila ich očakávania. Preto hodnotíme ich užitočnosť veľmi vysoko.

MOBILITA
Aktivitami projektu sú 4 štruktúrované kurzy.

Kurz Life coaching for teachers: Happy teachers for better students, Španielsko
účastníčka Ing. Dana Paálová, v dňoch 18.03.-23.03.2019
Kurz Discovering Renaissance Art in Florence, Taliansko - účastníčka Mgr. Ingrid
Panáková, v dňoch 24.09. – 29.09.2018
Kurz The Creative. Classroom: Tools and Tips for Language Teachers (English or
Other Languages), Florencia, Taliansko, účastníčka - RNDr. Leontína Striežovská,
PhD, v dňoch 29.04.-10.05.2019
Kurz CLIL IS PRACTICE a training aiming at the creation of nteractive lessons using
foreign languages, Taliansko, účastníčka Mgr. Adela Stajníková, v dňoch 10.09.15.09.2018

KURZ LIFE COACHING FOR TEACHERS: HAPPY TEACHERS FOR BETTER
STUDENTS, ŠPANIELSKO
Práca v triede pri tvorbe stratégie školy, SVOT
analýzy zameranej na hodnotenie učiteľov.

Odovzdávanie informácií nelen lektormi,
ale aj účastníkmi kurzu.

Pred školou so
spolužiakmi
a lektormi.

Počas kurzu a v popoludňajších hodinách sme strávili veľa času.
Okrem štúdia nám čas spestrili návštevou pamiatok a aktivitami
v skupine.

KURZ DISCOVERING RENAISSANCE ART IN FLORENCE, TALIANSKO
Kurz bol zameraný na poznávanie umenia v období renesancie, prepojenie umenia
s filozofiou, metódy vyučovania umenia a jeho poznávania. Časť vyučovania bola
realizovaná v triede a časť priamo v meste a v galériách, kde sme spoznávali umelecké
diela naživo.

Pri niektorých dielach sme sa zastavili na dlhší čas a rozoberali sme ich farebnosť, tvorbu
perspektívy, tieňovanie, nanášanie farieb a prepojenosť umenia, jeho výrazu na filozofiu
a skryté symboly.

Umenie to bola aj architektúra stavieb. Rovnako sme študovali sochy a fontány na
námestiach.

A takto sme ukončili kurz

KURZ THE CREATIVE. CLASSROOM: TOOLS AND TIPS FOR LANGUAGE
TEACHERS (ENGLISH OR OTHER LANGUAGES), FLORENCIA,
TALIANSKO
Práca v triede bola v eľmi zaujíma, celé vyučovanie bolo zamerané na tvorivé aktivity.
Cieľom bolo, aby sme si osvojili zručnosti a vedeli metódy uplatňovať na hodinách.

•
Učebné metódy a využívanie
elektronických nástrojov pri vyučovaní sme
realizovali počas celého prvého týždňa mobility.

Aktívne sme využívali sociálne siete EDMODO a TeD Ed. Nahrávali sme videá,
prezentovali ich pred ostatnými , vytvárali sme hry pre študentov.

Účastníci v našej triede boli z celej
Európy, vytvorili sa príjemné priateľské
väzby. Odovzdávali sme si skúsenosti
z vlastnej praxe.

Učitelia nám robili program
aj
po
vyučovaní.
Prechádzky po meste:

Súčasťou voľnočasových
okolitých miest:

aktivít

boli

výlety

do

KURZ CLIL IS PRACTICE A TRAINING AIMING AT THE CREATION OF
NTERACTIVE LESSONS USING FOREIGN LANGUAGES, TALIANSKO
Tvorivosť a aktívne zapájanie do činností boli každodennou realitou počas kurzu. Na
kurze bola perfektná a veselá atmosféra.

Práca bola založená na malých
skupinách. Vytvárali sme a riešili
tvorivé úlohy. Vytvárali prezentácie
a simulovali vyučovanie.

Ale mobilita bola aj o aktivitách po
vyučovaní
a to
boli
priateľské
prechádzky
mestom,
poznávanie
okolia a život v regióne.

AKTIVITY PO SKONČENÍ MOBILITY
Po skončení mobility boli realizované aktivity:
1. Otvorené hodiny účastníkov projektu – v mesiacoch marec – jún 2019 boli
realizované otvorené hodiny pre pedagógov školy s využitím skúseností z mobility. Na
hodinách vykonalo vedenie školy aj hospitáciu
2. Vydanie bulletinu – vypracovali sme bulletin v ktorom je zahrnutý celý proces
realizácie projektu. Bulletin bol vydaný v printovej aj elektronickej podobe a je k dispozícii
všetkým zamestnancom školy a žiakom školy. Je umiestnený na web stránke školy

https://gymziar.edupage.org/text85/.
stránok
školy
–
na
stránke
školy
https://gymziar.edupage.org/text85/ boli od začiatku projektu uverejňované informácie
o projekte. Touto formou sme chceli informovať širšiu verejnosť v rámci Slovenskej
republiky.
3.

Spracovanie

web

4. Zasadanie predmetovej komisie 24.06.2019 – bolo realizované zasadnutie
predmetovej komisie s cieľom informovať o projekte a výstupoch projektu. Na základe
uvedeného prebehla diskusia a na návrh PK sa uznieslo, že dopadom tohto projektu bude
korekcia ŠKvP v oblasti metód výučby jazykov a rozšírenie niektorých tematických celkov
odborných predmetov. Korekcia sa bude realizovať v septembri 2019.
5. Publikovanie o článku na web stránke – škola vypracovala článok o projekte,
umiestnila ho na web stránke školyhttps://gymziar.edupage.org/text85/ a poslala ho
zriaďovateľovi školy, VÚC Banská Bystrica na uverejnenie na jeho web stránkach.
6. Prezentácia projektu - na Dni otvorených dverí sme spravili prezentáciu školy
a súčasťou prezentácie bola aj účasť na projekte Erasmus+. Účastníčky mobilít spracovali
prezentačné dokumenty a ukážky prác, ktoré sú k nahliadnutiu na web stránke školy
https://gymziar.edupage.org/text85/.

DOPADY PROJEKTU NA ÚČASTNÍKOV A ŠKOLU
Dopad na účastníkov projektu:
- zdokonalenie jazykových, digitálnych a odborných kompetencií, kreatívnych
metód vyučovania v oblasti jazyka a v ostatných predmetoch
- zlepšenie jazykovej kompetencie v metodike výučby
- implementácia získaných vedomostí a zručností do vyučovacieho procesu,
zmena foriem vyučovania, vyučovanie je tvorivejšie, zábavnejšie, zakladá sa na
tímovej práci
- napredovanie v profesionálnom rozvoji, zvýšenie úrovne vyučovania, zvýšenie
motivácie k práci, osobnému rastu, nezávislosti, zvýšenie sebavedomia a
hodnotenia vlastnej osobnosti
- využívanie rôznych komunikatívnych a tvorivých metód, účastníci viac
experimentujú pri výklade učiva, neboja sa robiť výklad zábavnejší, využívajú
metódy zážitkového učenia
Dopad na žiadateľa projektu
- zlepšenie manažérskych kompetencií v oblasti riadenia, posilnenie vnútornej
politiky školy, zlepšenie personálnej práce so začínajúcimi a novými učiteľmi
- možnosť vedenia školy zapojiť sa a získať iný pohľad na riešenie problémových
situácií v škole
- využitie získaných vedomostí a zručností účastníka projektu do zlepšenia
výučby jazykov so zameraním na odbornú angličtinu, využívanie anglického
jazyka v ostatných predmetoch, používanie metódy CLIL
- výsledky mobility budú zapracované do tematických plánov učiteľov v
predmetoch
- prenos získaných skúseností z metodiky výučby na ostatných zamestnancov
školy
- získanie medzinárodných kontaktov, internacionalizácia výučby, rozvoj
európskej dimenzie inštitúcie, vytvorenie partnerstiev
- sebavedomejší zamestnanci s vyššou odbornou, jazykovou a projektovou
spôsobilosťou, stúpa motivácia učiteľov pri implementácií nových metód počas
vyučovacích hodín
- prepojenosť jazykového vyučovania a ostatných predmetov
- učitelia a škola napredujú v profesionálnom rozvoji, zvyšuje sa úroveň
vyučovania

