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Mobilita pracovníkov v oblasti 
školského vzdelávania (KA1) 

 
 PROGRES - Profesionálny Rast Osobnosti = Globálny 

Rozvoj Edukačného Systému (2014 – 2016) 
 Profilácia školy: cudzie jazyky, počítačová 

gramotnosť, environmentálne správanie a rozvoj 
umeleckého cítenia 

 Zapojení účastníci: A) učitelia cudzích jazykov 
           B) učitelia bez jaz. aprobácie 
           C) vedúci zamestnanec 
  



Európsky plán rozvoja školy 
 Konkrétne potreby a požiadavky – v súlade s Koncepciou 

rozvoja školy, ŠkVP, individuálnym Plánom kariérneho 
rastu zamestnancov. 

 
Ciele – plánované mobility: 
 1. Zvyšovanie motivácie učiteľov učiť 
 2. Skvalitnenie pedagogických zručností 
 3. Zlepšenie jazykových zručností 
 4. Aktívna spolupráca so zahraničnými partnermi 
 5. Zlepšenie v kľúčových kompetenciách 
 6. Inovovanie systému práce v školskom prostredí 



Očakávaný dopad - jednotlivci 
 

 1. jazykové zručnosti 
 2. nové metódy a moduly vzdelávania 
 3. spoznanie nových kultúr 
 4. porovnanie školských systémov 
 5. výmena skúseností a poznatkov 



Očakávaný dopad - organizácia 
 

 1. inovácie v Školskom vzdelávacom programe 
 2. aktualizácia Tematických výchovno-vzdelávacích 

plánov 
 3. prezentácia školy a navštívených krajín 
 4. inovatívne prvky v mimoškolskej činnosti 
 5. medzinárodné partnerstvá  
 6. šírenie získaných vedomostí, zručností a 

kompetencií 



Realizované mobility 
 

 Skúsenosti 
 

 Problémy 
 

 Reálne výsledky 



Konkrétne výsledky - učitelia 
 rozšírenie slovnej zásoby, zvýšenie komunikačného 

sebavedomia v cudzom jazyku, spoznanie reálií krajiny 
 nadviazanie kontaktov so zahraničnými partnermi, 

vznik nových perspektívnych priateľstiev, výmena 
skúseností 

 získanie množstva študijných materiálov (webové 
databázy, učebnice, pracovné listy, glosáre, edukačné 
balíčky, doplnkové materiály) 

 realizácia modelových pedagogických situácií 
 
 
 



Konkrétne výsledky - škola 
 aktualizovanie, inovovanie ŠkVP, TVVP, pedagogickej 

prípravy učiteľov 
 obohatenie o inšpiratívne nápady, aktivity, hry pre 

využitie vo VVČ 
 obohatenie školských podujatí o nové prvky (Burza 

jazykov, workshopy a semináre pre pedagógov, 
workshopy pre žiakov, olympiády v CJ, online-aktivity) 

 zvýšenie motivácie žiakov k učeniu CJ  
 prezentácia a reprezentácia doma i v zahraničí, šírenie 

dobrého mena školy 



Ďakujem Vám za pozornosť ;-) Veľa 
úspechov! 
  

 
 Kontakt: 

Základná škola , Trieda SNP 20,  
Banská Bystrica 

zs.snp20@stonline.sk 
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