
TO TEACH IS TO 
LEARN 

 Gymnázium sv. Edity Steinovej 

KRAJINY: SLOVENSKO, GRÉCKO, ŠVÉDSKO 

 

Kontakt: Mgr. Pavol Vozár, 

riaditel.gymes@gmail.com 



Gymnázium sv. Edity Steinovej 

■ Anglické bilingválne gymnázium päťročné 

■ Osemročné gymnázium 

■ 470 študentov 

■ 4x KA1 

■ 2x KA2 

■ Individuálnosť 

■ Podpora spolupráce 

■ Chuť školy napredovať a stále sa zlepšovať 

 



Prečo Erasmus+ a KA2... 

■ Jedinečnosť 

■ Efektivita 

■ Dopad 

■ Nápad 

■ Radosť 

■ Výsledky 

■ Reklama 

■ Zadosťučinenie 

 



Hľadanie a selekcia partnerov 

■ Vytváranie nových partnerstiev - Facebook, Finding partners database, EU partner 

search...  

■ Nadväzovanie na overené partnerstvá škôl – viaceré výhody 

■ Bývalí, alebo aktuálni partneri vašich (bývalých) partnerov – výhodou je kompatibilita 

 

■ Zásady selekcie: kontaktovanie potenciálneho partnera, prvý dojem, varovné signály, 

preklepnutie partnera, odsúhlasenie partnera 

■ Buď hľadáme partnerstvo na projekt, alebo píšeme projekt pre partnerstvo 

 

 

 



Zostavovanie projektu a podávanie 
prihlášky 

■ Základná myšlienka pochádza od koordinátora 

■ Spolupráca na čiastkových úlohách je spoločná 

■ Zásadné rozhodnutia o projekte robíme spoločne 

■ Stavať projekt na silných stránkach škôl projektu 

■ Prihlášku podáva vždy hlavný koordinátor, pozor na čas 

■ Časový plán projektu 

 

 

 



Mobility 

 KRÁTKODOBÉ VÝMENY ŽIAKOV: 

■ Tvorba obsahu s presahom do oblasti prírodných vied (poviedky, básne, 

krátkometrážne filmy, piesne, dráma) 

■ Organizácia hlavného podujatia mobility, kde je časť obsahu odprezentovaná 

■ Tvorba biznis plánu (eventová agentúra, iné) 

 

KRÁTKODOBÉ ŠKOLIACE AKTIVITY ZAMESTNANCOV: 

■ Témy príbuzné projektu na prehlbovanie výmeny praxe (jobshadowing, semináre, 

tvorivé dielne, exkurzie) 

 

 

 



Výber účastníkov na mobility  

VÝBER ŠTUDENTOV: 

■ Podľa vopred stanovených kritérií 

■ Objektívny a prehľadný 

■ Zohľadňujúci potreby projektu 

■ Ľudský rozmer 

■ Časť výstupov vopred 

VÝBER UČITEĽOV: 

■ Podľa potrieb projektu 

■ Podľa potrieb organizácie 

■ Podľa potrieb partnerov 

 

 



Hlavné výstupy projektu 
TVORIVÝ OBSAH S PRESAHOM DO VEDY: 

■ Texty (poviedky, básničky) 

■ Piesne 

■ Krátkometrážne filmy 

■ Krátke formy drámy 

OBSAH PREPOJENÝ S ORGANIZAČNOU ZLOŽKOU: 

■ Mobilitné podujatie 

■ Podnikateľské plány 

■ Marketingové materiály 

■ Vykalkulovanie 

INÉ: 

■ Prezentácie, fotografie, zmeny v kurikule, prípravy na hodiny, e-book... 

 

http://www.erasmusplus.sk/uploads/prezentacie/KE_KA229_Gym_KE_Vozar_Video_hlbka.mp4 

 

http://www.erasmusplus.sk/uploads/prezentacie/KE_KA229_Gym_KE_Vozar_Video_voda.mp4 

 

 

http://www.erasmusplus.sk/uploads/prezentacie/KE_KA229_Gym_KE_Vozar_Video_hlbka.mp4
http://www.erasmusplus.sk/uploads/prezentacie/KE_KA229_Gym_KE_Vozar_Video_voda.mp4
http://www.erasmusplus.sk/uploads/prezentacie/KE_KA229_Gym_KE_Vozar_Video_voda.mp4
http://www.erasmusplus.sk/uploads/prezentacie/KE_KA229_Gym_KE_Vozar_Video_voda.mp4


Očakávaný dopad 

■ Bohatší medzikultúrny dialóg 

■ Zlepšenie jazykovej vybavenosti 

■ Objavenie vlastných ciest k učeniu 

■ Nové zručnosti 

■ Zatraktívnenie prírodných vied 

■ Zintenzívnenie záujmu o literatúru a jej formy 

■ Prehodnotenie efektívnosti vyučovacích metód 

■ Posilnenie roly učiteľa 

■ Obohatenie výmenou dobrej praxe 

 

 

 



Diseminácia  

■ Projektový web 

■ Sociálne médiá 

■ Školské weby 

■ Lokálne médiá 

■ Prepájanie 

■ Vizuálne materiály 

■ ZRPŠ, DOD, Deň Edity Steinovej... 

■ Skutočné šírenie výsledkov 





















Iné projekty 

■ Creative Methods of Teaching: Recycling Art and Entrepreneurial Attitide 

■ Zúčastnené krajiny: Španielsko, Slovensko, Taliansko, Grécko, Maďarsko 

■ Projekt vybraný ako ideálny príklad dobrej praxe španielskou NA 

 


