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ZŠ Wolkerova Bardejov 



Základná škola  
na Wolkerovej ulici Bardejov 

• Škola otvorila svoje brány v roku 1973 
• V areáli budovy sa nachádzajú rozľahlé športové plochy, 

mestský bazén a oddychové zóny na relaxáciu a 
multifunkčné ihrisko 

• V súčasnom období ju navštevuje 666 žiakov, v 32 
triedach, z toho je 14 na prvom a 18 na druhom stupni 

• Vyučovanie cudzieho jazyka zavedené už od 1. ročníka vo 
všetkých triedach 

• Rok 2016 a 2017: udelené ocenenie v projekte Detský čin 
roka v kategórii Za záchranu života 

• Rok 2018: škola splnila podmienky a získala titul 
eTwinning škola 



Dôvody zapojenia do Erasmus+ 
programu 

• Modernizovať tradičný spôsob výučby 

• Zatraktívniť vyučovanie nemeckého jazyka 

• Potreba internacionalizovať školu 

• Dôvod transformovať eTwinningový projekt 
do projektu Erasmus+ 



Od eTwinning ku 
Erasmus+ 

• Rok 2017: Spielen neues 
lernen - Najlepší eTwinning 
projekt v nemeckom jazyku - 
európska cena 
 

• V roku 2017 tento projekt 
prepracovaný do projektu 
Erasmus+ 



Projekt: Spielend neues lernen 

• Platforma – eTwinning  

• Partneri: 

Ramazan Atil Adanolu Lisesi, Turecko 

Zespół Szkół w Wieleniu, Poľsko 

II.P.S.S.E.O.A. Karol Wojtyla, Catania, 
Taliansko 

12th Gymnasium Acharnon, Grécko 



Hlavné ciele projektu 

• Zvýšiť motiváciu žiakov učiť sa cudzie jazyky 

• Zmodernizovať vyučovanie jazykov 

• Implementovať nové princípy výučby cudzích 
jazykov - gamifikácia 

• Rozvíjať jazykové zručnosti žiakov učiacich sa 
nemčinu a angličtinu 

• Podporiť žiakov v rozvíjaní ich digitálnych 
zručností 



Aktivity projektu 
• Prípravné aktivity – súťaž v tvorbe loga projektu – on 

line hlasovanie 

• Príprava hier, kvízov a pracovných listov pomocou 
web tools 2.0 aplikácii 

• Online stretnutia žiakov a riešenie jazykových kvízov 

• Krátkodobé výmenné stretnutia žiakov a učiteľov (4 
žiaci, 2 učitelia) 

• Prezentácie žiakov a medzinárodné workshopy počas 
mobility 

• Spoznávanie krajín a ich kultúry 
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Dopad projektu 

• Medzinárodná otvorenosť školy – získanie 
nových kontaktov 

• Zvýšenie kreditu školy v meste 

• Zvýšenie motivácie žiakov učiť sa cudzie 
jazyky a možnosť aplikovať svoje vedomosti v 
praxi 



Projekty Erasmus+ 

• KA2 - Školské výmenné partnerstvá “Spielend 
neues lernen” 

• KA101 - Mobilita pracovníkov v oblasti 
školského vzdelávania “Zlepšovanie 
profesijných kompetencií” 

• TCA - Aktivita nadnárodnej spolupráce v 
rámci programu Erasmus+ - Konferencia, 
Weimar (Nemecko) 



Ďakujem Vám za pozornosť 
 

Mgr. Soňa Sosenková 

Školský koordinátor projektov Erasmus+ 

sosenkova.s@gmail.com 

Košice 2018 


