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jazykom k práci 

Jazyková škola v Poprade 
 



Jazyková škola v 
Poprade  

• 50 –ročná tradícia (1965 -2015) 
• škola ponúka žiakom , študentom VŠ ako aj 

dospelým, v rámci celoživotného vzdelávania získať 
alebo si doplniť jazykové vzdelanie na všetkých 
stupňoch 

• škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové 
skúšky 

• vyučujeme  jazyk anglický, nemecký, francúzsky, 
španielsky, taliansky, ruský a slovenčinu pre 
cudzincov  

• počet poslucháčov sa pohybuje  ročne v rozmedzí 
1300 -1400  
 



Projektová činnosť  
• 2003 - projekt AXLE, v rámci programu SOKRATES, 

Grundtvig 2, zameraný na vzdelávanie dospelých 
prostredníctvom internetu 
 

• 2010 - 2012 - Grundtvig - Učiace sa partnerstvá 
spolu s piatimi európskymi vzdelávacími inštitúciami 
z Lotyšska, Litvy, Nemecka, Talianska a Cypru. 
 

• Individuálne mobility jednotlivých zamestnancov v 
rámci programu celoživotného vzdelávania 



Náš projekt  
 

• Program : Erasmus +,  
• Kľúčová akcia - KA 1 
• Mobilita pracovníkov v oblasti vzdelávania 

dospelých 
• Názov : Európa, región, jazykom k práci 
• Obdobie trvania projektu 01.06.2015 -01.06.2016 



   Ciele (EPR), oblasti 
zlepšenia 

Didakticky, metodicky a obsahovo  skvalitniť a 
zatraktívniť jazykové vzdelávanie tak, aby získané 
jazykové kompetencie  pomohli absolventom kurzov 
lepšie uspieť na trhu práce, študentom absolvovať 
štúdium v zahraničí. 

 
• Rozvíjať manažérske kompetencie 
• Podporovať kariérový rast zamestnancov 
• Skvalitniť výučbu využitím inovatívnych metód  
• Obohatiť ponuku  a obsah kurzov   
• Rozvíjať spoluprácu s európskymi partnermi 



Aktivity  
Spojené kráľovstvo 

• Business English – Hands 
on approach 

• The English Language 
Centre, Brighton Malta  

• Methodology Revisited, 
Revitalilsed, Renergised 

• ETI Executive training 
institute,St.Julians Nemecko 

• Methodentraining in der 
Unterrichtspraxis Deutsch 
als Fremdsprache 

• Inštitút pre medzinárodnú 
komunikáciu,Duesseldorf 



Dopad mobilít na 
účastníkov 

• Hospitácie v jazykových kurzoch - úroveň C1-  
komparácia obsahu, metód , kvality vyučovania  so 
zahraničnými inštitúciami  

• Autentický didaktický materiál , možnosť využitia v 
prípravných   štátnicových ročníkoch  

• Osvojenie si nových metodických prístupov, 
inovatívnych techník  a ich implementácia do 
vyučovacieho procesu 

• Získanie  kompetencií potrebných na vyučovanie 
obchodnej angličtiny a nemčiny, didaktizácia materiálu 

•  zlepšenie kompetencií pri využívaní IKT 
• Výmena skúseností s účastníkmi z iných krajín 

 
 
 



Dopad projektu na 
organizáciu 

• Vyššia motivácia zamestnancov k ďalšiemu vzdelávaniu 
• Prevzatie  dobrých príkladov praxe vzdelávacích 

inštitúcií v európskych krajinách 
• Získanie kontaktov a možnosť nadviazať nové 

partnerstvá 
• Obohatenie ponuky školy -vytvorenie nového kurzu  s 

cieľom osloviť podniky v našom regióne 
• Skvalitnenie výučby zavedením  inovatívnych prvkov, 

techník 
• Vytvorenie  databázy -  autentického materiálu 
• Aktualizácia obsahu učiva 
• On line podpora partnerských inštitúcií aj po absolvovaní 

mobilít 



Manažment projektu 
 

1.   Prípravná fáza 

2.   Prihláška 

3.   Realizácia mobilít 

4.   Šírenie výsledkov 



Príprava projektu 
     Čo urobiť pred vyplnením prihlášky? 

• Zber informácií - príručka žiadateľa, seminár, 
existujúce kontakty 

• Motivácia  kolegov a vytvorenie tímu  
(jednotlivci majú napĺňať ciele organizácie) 

• Vytvorenie Európskeho plánu rozvoja 
• Vyhľadanie partnerov a výber účastníkov 

mobilít 
 
 
 
 



Európsky plán rozvoja 
• Je dôležitý dokument – vízie a predstavy inštitúcie o 

jej ďalšom rozvoji, potreby  
• Ciele a potreby inštitúcie 
• Zamerajte sa na oblasti zlepšenia -manažérske 

kompetencie, kompetencie 
zamestnancov/pracovníkov, nové vyučovacie 
metódy alebo nástroje,  európska dimenzia, 

• Jazykové kompetencie, kurikulum,                  
organizácia výučby 



Vyhľadanie vhodných partnerov 
a výber účastníkov mobilít 

• Je dôležitým krokom ,ktorý vedie k naplneniu cieľov 
organizácie  a Európskeho plánu rozvoja 

• Kde hľadať? 
o Internet 
o Odborné semináre (informujú o poskytovateľoch vzdelávanie)  
o Odporúčania od kolegov 

• Odporúčame venovať výberu dostatočný čas, 
preveriť a porovnať ponuku aktivít (kurzov....), 
podrobný program , cenu, referencie 

• Výber účastníkov – výberové konanie, profil, 
potreba v rámci EPR 



Podanie prihlášky 
• Časový harmonogram 
• Obsah: Európsky plán rozvoja /ako aktivity pomôžu 

naplniť  potreby  vašej organizácie, ako integrovať 
získané kompetencie a skúsenosti do rozvoja/ 

• Opis konkrétnych aktivít ,profil účastníkov 
• Rozpočet – ak máme vopred vybraného 

poskytovateľa a krajinu – doplníme , kalkulačka – 
vyráta výslednú sumu 
 
 



Realizácia mobilít 

Predregistrácia 

Uzatvorenie zmlúv s účastníkmi 
mobilít 

Certifikácia a uznanie výsledkov vzdelávania 
Europass mobilita 



Šírenie výsledkov 
 

Kontaktovanie 
médií 

Webstránka- 
informácie o 

projekte 

Organizácia 
workshopu pre 
školy v regióne 

Oslovenie 
podnikov  



Odporúčania 
 

• Tím – nadšenie a entuziazmus   
• Dobrý EPR – konkrétne ciele 
• Vhodné aktivity – zvolené tak, aby  sme ciele 

naplnili 
• Výber poskytovateľa – kvalita       

 



ĎAKUJEM VÁM ZA 
POZORNOSŤ 

  Jazyková škola Poprad 
   Ul. D. Tatarku          Renáta Lavková  
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