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Partneri 
 

• SPŠ Svidník, Slovensko – koordinátor projektu 
• Agrupamento de Escolas de Casquilhos, 

Barreiro, Portugalsko 
• 11th Lyceum Peristeriou, Atény, Grécko 
• IIS "Bertarelli - Ferraris„, Miláno, Taliansko 
• IES Districte Maritim, Valencia, Španielsko 

 



Koordinátor alebo 
partner?  

• V prípade, že: 
o nemáte žiadne skúsenosti s projektmi Európskej Únie 
o sa obávate prílišnej zodpovednosti 
o ste presvedčený/á, že všetci na „západe“ sú oveľa lepší než vy 
o „rád/rada“ stresujete  

 zapojte sa ako PARTNER 
 

• V prípade, že: 
o máte skúsenosti s predchádzajúcimi projektmi 
o na základe Vašej skúsenosti z predchádzajúcich projektov, ste si uvedomili, že 

ako partner ste zrealizovali najviac aktivít a mali najviac „hmatateľných“ 
výsledkov 

o máte svoj vlastný nápad, ktorý túžite zrealizovať 
o chcete rýchlo nájsť partnerov 
o sa nebojíte zodpovednosti  
o chcete získať dvojnásobnú sumu na „Manažment a implementáciu projektu“ 
 

 zapojte sa ako KOORDINÁTOR 
 



Hľadanie partnerov 
• Partneri z predchádzajúcich Comenius projektov:  

o IIS „Bertarelli – Ferraris“, Miláno, Taliansko 
o IES Districte Maritim, Valencia, Španielsko 
 

• Partneri nájdení za pomoci eTwinning.net:  
o Agrupamento de Escolas de Casquilhos, Barreiro, 

Portugalsko 
o 11th Lyceum Peristeriou, Atény, Grécko 

 
 
 
 
 
 
 



Hľadanie partnerov na 
eTwinning.net  

• Začiatok v októbri 2013 
• Výber kontaktov: 

o Kľúčové slovo: media education 
o Stredné školy 

 
• Email (písaný z pozície potencionálneho koordinátora – autora projektovej myšlienky) 

o Predstavenie školy, mojich skúsenosti 
o Zameranie projektu 
o Ciele projektu 
o Plánované aktivity 
o Plánované výsledky 
o Predpokladaní partneri 
 



Ako vyhľadať partnerov 
na eTwinning.net 









Od myšlienky po 
definovanie idey projektu 

 
• MYŠLIENKA/NÁPAD (na nový Comenius projekt!):  

o Príliš veľa negatívnych správ a informácií v masmédiách 
o Viera vo veľké množstvo pozitívnych udalostí, na ktoré je potrebné zamerať 

pozornosť študentov 
o Vydávanie novín „Good news happens“ + nahrávanie video reportáží 

 
• DEFINOVANIE IDEY PROJEKTU 

o Zmena Comenius projektu na Erasmus+ KA2 so zmenenými požiadavkami 
o Prieskum: SPRÁVY/NEWS→MASS MEDIA→EDUCATION→MEDIA 

EDUCATION→IMPORTANCE OF ME IN EUROPE 
o Výsledok:  

• Veľmi dôležitá téma 
• Podporovaná Európskou Úniou 
• nie častá v projektoch a ak, zameraná hlavne na jej teoretickú časť 

o Oboznámenie sa s prioritami vyhlásenými  EU k danej výzve programu  
 

 
 

 



Definovanie cieľov 
projektu 

• Naše najdôležitejšie ciele:   
o zapojenie, čo najväčšieho počtu študentov,  
o vytvorenie priestoru a možností na stretnutia študentov 
o aktivity, ktoré študentov  a učiteľov zaujmú a prinesú im do života nové výzvy – tak 

vzdelávacie ako aj osobnostné 
o vplyv a využitie našich výsledkov nie len v školách zapojených do projektu 

 
• Výstupy:  

o Prieskum : 
• stav a rozdiely vo vyučovaní ME  
• postoje učiteľov a žiakov k vyučovaniu ME 
• záujmy študentov – témy a najpoužívanejšie mediálne formy 

o Plány učebných hodín: 
• Zamerané na praktické vyučovanie ME (témy a výsledné produkty podľa 

záujmu študentov) 
• Prístupné verejnosti na webovej stránke  

o Krátkodobé vzdelávacie aktivity pre študentov (mobility) – spoločné vyučovanie 
praktickej ME (alebo testovanie navrhnutých učebných plánov) 

o eTwinning space – priestor pre spoluprácu a zdieľanie výsledkov projektu 
 
 
 
 



Vypĺňanie prihlášky 
 
 

• Jednou osobou (koordinátorom) – kvôli 
koherentnosti textu v celej prihláške 

• Každá jedna vyplnená časť bola zaslaná na 
odsúhlasenie a prípadné doplnenie všetkým 
partnerom 
 
 



Vybrané časti prihlášky 
• OPIS PROJEKTU  

o opodstatnenie významu témy, aktivít, výsledkov z pohľadu vybraných priorít EU  
• improving the attainment of young people, particularly those at risk of 

early school leaving 
• revising and strengthening the professional profile of the teaching 

professions 
o uviesť link(y) kto a kde tvrdí to, čo vy 

• IMPLEMENTATION  
o Aktivity (nie veci, materiál, ktoré chcete zakúpiť),  na ktoré budete potrebovať 

peniaze z položky grantu: Manažment a implementácia projektu 

• OČAKÁVANY DOPAD VÝSLEDKOV 
o meranie ?  

• INDIKÁTORY DOSIAHNUTIA CIEĽOV  
o kvalitatívne a kvantitatívne ?  

 
 
 



Čo sme mohli urobiť 
lepšie v našej prihláške? 
 
 

• Naplánovať extra náklady (Exceptional costs) – na 
zriadenie špeciálnej Mediálnej učebne (napriek 25% 
spolufinancovaniu) 

• Naplánovať a vopred dohodnúť vystavenie 
certifikátov na konci tzv. krátkodobej vzdelávacej 
aktivity pre študentov – dohodnúť sa s nejakou 
akreditovanou organizáciou, ktorá má oprávnenie 
vystavovať certifikáty o absolvovanom vzdelávaní 
 



Ďakujem za pozornosť! 
Darina Kocurová 

Email: kocur35@gmail.com 
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