
Objavuj, zaži a zdieľaj
Jazyková škola Poprad, Mnoheľova 828
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pre študentov stredných a vysokých škôl02

pre dospelých poslucháčov a seniorov03



Škola s regionálnou pôsobnosťou

Sme škola, ktorá už viac ako 50 rokov spája tradíciu s kvalitou

Cudzie jazyky vyučujú kvalifikovaní pedagógovia s príslušným vysokoškolským vzdelaním 

a skúsenosťami aj v zahraničí

Zabezpečujeme systematické nadobúdanie všetkých jazykových zručností od základov 

až po úroveň C1

U nás môžete získať osvedčenie o zvládnutí jazyka na príslušnej úrovni podľa SERR 

a Štátneho vzdelávacieho programu



Ročne : cca 1200 študentov

Počet absolventov  : cca 60 ročne

Počet interných a externých 
spolupracovníkov:  25 

Jazyková škola v Poprade 



Erasmus +, KA 1

Program

01

Objavuj, zaži a zdieľaj, 2017-1-SK01-KA104-035170

Názov projektu

02

1.7.2017 – 30.6.2018

Obdobie

03

6 mobilít

štruktúrované kurzy

Aktivity

04



Európsky plán rozvoja – identifikácia potrieb
Oblasti zlepšenia

Skvalitnenie prípravy na

štátnu jazykovú skúšku

Internacionalizácia

Manažment

Zamestnanci

Metodológia, inovácie



Ciele projektu

Hlavným cieľom – komplexne inovovať a skvalitniť poskytované vzdelávanie, ako aj organizačné 

aspekty, s dôrazom na kvalitu prípravy na štátne skúšky

Parciálne ciele: - integrovať a využívať nové aktivizujúce a kreatívne didakticko –

metodické postupy

Kariérový rast a celoživotné vzdelávanie zamestnancov

Aktualizovať výučbu krajinovedy novými relevantnými materiálmi a informáciami

Zvýšiť kvalitu manažérskych zručností v oblasti strategického rozvoja

Spopularizovať nemecký jazyk

Nadviazať medzinárodnú spoluprácu  
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Prípravná fáza01

Prihláška02

Realizácia mobilít03

Šírenie výsledkov04



Vyhľadanie partnerov a výber 
účastníkov mobilít

• English matters S.L.

• KulturKontakt Austria

• Dialoge Sprachintitut

GmbH , Nemecko

• Pilgrims, Canterbury

• International Study 

Programme

• Výberu venovať

dostatočný čas, porovnať

ponuku, program kurzov

Výber partnerov01

• Motivácia zamestnancov

• Kritériá výberu

• Potreba v rámci EPR

Výber účastníkov mobilít02



Realizácia projektu

Príprava zmlúv

Rozdelenie úloh – naplnenie cieľov

Logistika  mobility – ubytovanie, kontakt s partnermi

Pravidelné stretnutia, monitorovanie účastníkov

Europass mobility, uznanie vzdelávania absolvovaného v zahraničí akreditačnou komisiou 
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Štruktúrované kurzy01

Krajiny realizovaných mobilít02

Spojené kráľovstvo - Canterbury03

Spojené kráľovstvo - Belfast04

Spojené kráľovstvo – Škótsko05

Nemecko – Lindau06

Rakúsko – Viedeň07

Island - Reykjavik08



Kurz Kreatívna metodológia vo 

vyučovaní cudzieho jazyka v 

Canterbury (Spojené kráľovstvo),  sa 

zameral na alternatívne prístupy vo 

vyučovaní cudzích jazykov.

Lindau (Nemecko). Tento metodologický kurz 

pre učiteľov nemčiny sa zameral na osvojenie 

si množstva motivačných aktivít, prácu s 

ideom na vyučovaní, prácu s internetom, 

digitálne pomôcky, testovanie a skúšanie, 

ako aj oboznámenie sa so systémom

vzdelávania v Nemecku.



Kreatívne aktivity a motivačný materiál vo

vyučovaní cudzieho jazyka – so zameraním

na Škótsko. Kurz sa konal v meste 

Dunfermline, bol kombináciou praktických 

workshopov a sériou prednášok o literatúre, 

histórii a vzdelávacom systéme Škótska.

Kurz Kreatívne aktivity a motivačný 

materiál vo vyučovaní anglického jazyka 

– so zameraním na Severné Írsko. Kurz sa 

konal v Belfaste. Okrem workshopov, 

zameraných na širokú

škálu vyučovacích techník a nápadov na

motiváciu študentov sa kurz orientoval na

vzdelávací systém, históriu, literatúru a 

politiku Severného Írska.



Študijná návšteva škôl, inštitúcií a

tréningového semináru v Reykjaviku, na 

Islande, umožnila oboznámiť sa  so 

systémom vzdelávania a vyučovania 

cudzích jazykov v tejto krajine.

Kurz s názvom „Wiener Facetten“ bol 

obsahovo zameraný na objavovanie 

nových aspektov Viedne v súčasnosti v

oblasti vývoja mesta a jeho obyvateľstva,

kultúry a literatúry ako aj prepojenia

tradícií so súčasnosťou.



Výstupy z projektu

01 Autentický didaktický materiál , možnosť využitia v prípravných   štátnicových , vyšších 

a konverzačných ročníkoch 

02 Osvojenie si nových metodických prístupov, inovatívnych techník  a ich implementácia do 

vyučovacieho procesu – obohatenie databázy motivačných a aktivizujúcich aktivít 

03 Skvalitnenie výučby zavedením  inovatívnych prvkov, techník

04 Vytvorenie  databázy - autentického materiálu, na vyučovanie kultúry, literatúry, geografie 

a reálií (videá, prezentácie....)

05 Brožúra o aktivitách a programe



Interní zamestnanci

Dopad projektu

Cieľové skupiny:

Externí spolupracovníci, učitelia zákl. a stred. škôl v regióne

Poslucháči JŠ

Verejnosť 

Partneri v  rámci  strategických partnerstiev v projekte LOGS 



Disseminácia výsledkov

Vytvorenie plánu diseminácie

Zdieľanie metód v rámci predmetových stretnutí – tréning interných vyučujúcich

Testovanie metodických postupov

Zorganizovanie workshopu pre našich externých spolupracovníkov a učiteľov škôl v našom regióne

Zorganizovanie dvoch workshopov- pre verejnosť, ako aj našich poslucháčov  

Webové stránky, FB, printové médiá

Brožúra informujúca o programe Erasmus +, našich aktivitách v rámci programu

Zahraničným partnerom v rámci strategických partnerstiev



Motivácia – vidieť príležitosti, nechať 
sa inšpirovať a inšpirovať iných

Prepojiť možnosti, ktoré nám program Erasmus+ ponúka

Účasť na 

kontaktnom 

seminári ( Toledo

– 2016) 

Realizácia 

projektu LOGS v 

rámci 

strategických 

partnerstiev

KA2 (2017- 2019)

Realizácia 

projektu 

OBJAVUJ, ZAŽI A 

ZDIEĽAJ v rámci 

programu 

Erasmus + KA1 

(2017-2018)



Projekt  LOGS – Languages opening
gates to society



www.jazykovka-poprad.sk

Ďakujem

Za

Pozornosť


