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Kontext

Názov projektu CLIL - celistvá, logická, integrovaná, lákavá
škola

Skratka projektu HICLIL

Názov projektu v angličtine CLIL - whole, logical, integrated, attractive
school

Začiatok projektu (dd-mm-rrrr) 01-06-2019

Celkové trvanie projektu (mesiace) 24 mesiacov

Koniec projektu (dd-mm-rrrr) 31-05-2021

Národná agentúra žiadajúcej organizácie SK01 Slovenská akademická asociácia pre
medzinárodnú spoluprácu

Jazyk použitý pre vyplnenie formuláru Slovenský

Informácie  o  dostupných národných agentúrach programu Erasmus+ nájdete  na nasledujúcej
webovej stránke:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact
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Údaje o žiadajúcej organizácii 

Profil 

Účastnícke organizácie

Žiadate v mene konzorcia pre mobilitu?

No

Žiadajúca organizácia

PIC 902677927

Oficiálny názov Zakladna skola s materskou skolou Horky

Oficiálny názov (v národnom jazyku)

Národné ID/IČO (ak ho požaduje NA)

Oddelenie (ak ho požaduje NA)

Skratka

Adresa Hôrky 200

Štát Slovensko

Mesto Žilina

P.O. Box

PSČ 010 04

Telefón +911273882

Fax

CEDEX

Webová stránka www.zshorky.sk

Email

Typ organizácie Škola/Inštitút/Vzdelávacie stredisko &ndash;
Všeobecné vzdelávanie (základná úroveň)

Je vaša organizácia verejnou inštitúciou? Nie

Je vaša organizácia neziskovou organizáciou? Nie
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Pridružené osoby 

 

Celkový počet zamestnancov 51

Celkový počet učiacich sa 372

Pridružená osoba
Titul Mgr.

Pohlavie Žena

Meno Jana

Priezvisko Hűbnerová

Rola Štatutárny zástupca

Oddelenie

Funkcia riaditeľka

Email riaditel.zshorky@gmail.com

Telefón +421911273882

Preferovaný kontakt Áno

Použiť inú adresu ako organizácia Áno

Adresa Hôrky 200

Štát Slovensko

P.O. Box

PSČ 01004

CEDEX

Mesto Žilina

Pridružená osoba
Titul PhDr.

Pohlavie Žena

Meno Jana

Priezvisko Schubertová
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Rola Kontaktná osoba

Oddelenie

Funkcia zástupkyňa pre ZŠ

Email zastupca.zshorky@gmail.com

Telefón +421911273882

Preferovaný kontakt Nie

Použiť inú adresu ako organizácia Áno

Adresa Hôrky 200

Štát Slovensko

P.O. Box

PSČ 010 04

CEDEX

Mesto Žilina

Zázemie a skúsenosti organizácie
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Stručne predstavte organizáciu a uveďte nasledujúce informácie:

Aké sú aktivity a skúsenosti vašej organizácie v oblastiach relevantných pre túto prihlášku?

Kto sú kľúčové osoby, ktoré sa budú podieľať na realizácii a riadení projektu a aké relevantné
skúsenosti majú?

Sme základná škola s materskou školou, ktorá sa nachádza v blízkej vzdialenosti, iba 3 kilometre od
mesta Žilina. Sme spádovou základnou školou, čo znamená, že školu navštevujú žiaci z obcí
Bitarová, Brezany, Ovčiarsko a Hôrky. Základnú školu navštevuje cca. 300 žiakov, materskú školu
76 detí. Okrem toho na škole pôsobí centrum voľného času, školský klub detí a školská jedáleň. V
škole spolu so školskými zariadeniami racuje cca. 50 zamestnancov na trvalý pracovný pomer, a 10
zamestnancov pracuje na dohodu Na škole pôsobí základná umelecká škola - detašované
pracovisko ZUŠ Kysucký Lieskovec. O našej škole môžeme povedať, že je to spoločenstvo ľudí,
ktorí sa navzájom poznajú a pomáhajú si. Prevažuje tu rodinná atmosféra. Každý rok sa vedenie
školy v spolupráci s vedúcimi predmetových komisií snaží posunúť výsledky žiakov a kvalitu
vzdelávania vpred. V školskom roku, počas letných prázdnin sme dospeli k záveru, že ak ako škola
chceme napredovať dopredu a stať sa inovatívnou školou Žilinského okresu, je nutné niečo urobiť.
Rozhodli sme sa, že budeme pracovať na tom, aby sa naša škola mohla prezentovať ako CLLILOVÁ
škola. Všetky činnosti súvisiace s touto premenou školy si zobralo na starosti vedenie školy.
Riaditeľka, v spolupráci so zástupkyňou školy sa budú podieľať na realizácii projektu. Ekonomické
riadenie projektu je v kompetencii riaditeľky školy, pedagogické riadenie má na starosti zástupkyňa.
V minulosti sa nám podarilo získať grand cez nadáciu Pontis, Nadáciu KIA, VOLKSWAGEN, SPP,
ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ.

Žiadali ste/ získali ste grant z programu Európskej únie v posledných 12 mesiacoch pred podaním
tejto prihlášky?

Nie

Hostiteľské organizácie

Hostiteľská organizácia

PIC 945032395

Oficiálny názov ANGLOLANG (SCARBOROUGH) LTD

Adresa 20 AVENUE ROAD

Štát Spojené kráľovstvo

Mesto SCARBOROUGH

Telefón +441723367141, +441723501991
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PSČ YO125JX

Email

Webová stránka www.anglolang.com

Typ organizácie Škola/Inštitút/Vzdelávacie stredisko &ndash;
Vzdelávanie dospelých
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Európsky plán rozvoja

V tejto časti predstavte Európsky plán rozvoja vašej organizácie. Plán by mal popísať dlhodobé ciele
vašej organizácie a vysvetliť, ako súvisia s potrebami organizácie a s kontextom, v ktorom pôsobí.
Plán by mal vysvetliť pozadie vašej prihlášky, a preto by mal pokrývať dlhšie obdobie ako trvanie
projektu.

Rozsah vášho Európskeho plánu rozvoja by mal byť úmerný veľkosti, kapacite a doterajším
skúsenostiam vašej organizácie v oblasti európskej a medzinárodnej spolupráce. Zamerajte sa na
stanovenie cieľov, ktoré sú relevantné a realistické.

Európsky plán rozvoja je dôležitou súčasťou prihlášky, pretože tvorí základ, na ktorom staviate svoj
projektový návrh. Zvyšok formulára prihlášky by sa mal následne odvíjať od tejto logiky. Na konci
tejto časti budete vyzvaný, aby ste definovali konkrétne ciele tohto projektu a explicitne ich prepojili
so širšími cieľmi vášho Európskeho plánu rozvoja. Vo všetkých ostatných častiach prihlášky, a
najmä pri vysvetľovaní očakávaného dopadu projektu, by ste mali byť naďalej v súlade s
odpoveďami, ktoré ste uviedli v tejto časti o cieľoch projektu a ich význame v kontexte Európskeho
plánu rozvoja.
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Aké sú kľúčové potreby a ciele vašej organizácie v oblasti európskej mobility a spolupráce?

ZŠ s MŠ Hôrky je plne organizovaná základná škola v Žilinskom kraji. Konkurencia v danom regióne
je vysoká, čo je dôvodom k osobitej identifikácií prostredníctvom ponúkaného vzdelávacieho
programu. Tento by mal byť zameraný na potreby a požiadavky jednotlivca a spoločnosti. Vytýčené
ciele a potreby vychádzajú zo štyroch hľadísk, ktoré sú zamerané na potreby organizácie, potreby
jednotlivca - klienta, potreby jednotlivca - zamestnanca a potreby spoločnosti.

Našim cieľom je vytvoriť kvalitný, ucelený a logicky postavený školský výchovno-vzdelávací program
realizovaný prostredníctvom aktuálnych trendov v oblasti pedagogiky s orientáciou na medzinárodnú
spoluprácu. Vytvoríme tak inštitúciu, ktorá bude rešpektovať regionálne tradície a súčasne bude do
výchovy a vzdelávania integrovať hodnoty a princípy európskeho spoločenstva, multikultúrnu a
proeurópsku orientáciu. Organizácia tak získa štatút vysokej kvality vzdelávania a originality v
danom regióne. Realizáciou týchto zmien dôjde k zvýšeniu kvality riadenia nielen na úrovni vedenia
školy, ale hlavne na úrovni riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu. Zintenzívnením jazykového
vzdelávania, zatraktívnením výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj nastavením celoživotného
vzdelávania pedagógov dôjde k celkovej zmene života na škole. Súčasne sa stane lákavou a
vyhľadávanou vzdelávacou inštitúciou.

V orientácií na jednotlivca - klienta je kľúčovou potrebou vytvoriť kvalitný a atraktívny výchovno-
vzdelávací proces smerujúci k získaniu kompetencií potrebných pre ďalšie, čo najširšie uplatnenie. V
súvislosti s tým je našim cieľom zamerať sa na rozvoj osobnosti, jazykových zručností, logického a
kritického myslenia žiaka. Na základe prieskumu sme sa rozhodli implementovať metodiku CLIL, ako
komplexne vyhovujúcu pre dosiahnutie vytýčených cieľov. Posilnením rozvoja jazykových zručností,
keď sa jazyk stáva neoddeliteľnou súčasťou procesu učenia predpokladáme, že dôjde k odstráneniu
jazykovej bariéry pri komunikácií v cudzom jazyku. Vytvorí sa tak priestor na spoluprácu medzi
žiakmi a školami na medzinárodnej úrovni. Metodika CLIL obsahuje rôzne aktivity na osvojenie si
vzdelávacieho obsahu ako aj na rozvoj logického, integrovaného a kritického myslenia žiakov. Žiaci
sa učia zaujímavým spôsobom prostredníctvom objavovania, argumentácie a syntézou získaných
vedomostí. Rôznorodosť tohoto vzdelávacieho modelu je predpokladom na to, že sa zvýši záujem
žiakov o učenie ako také. Človek s takýmito kompetenciami je pripravený na získavanie
akéhokoľvek ďalšieho vzdelávania. Následne sa mu otvárajú možnosti uplatnenia v celom
európskom priestore.

V hľadisku zameranom na jednotlivca - zamestnanca je našim cieľom vytvoriť učiteľovi priestor na
sebarealizáciu, vlastný osobnostný a profesionálny rast, priamo ho zapojiť do samotnej
pripravovanej zmeny v organizácií. Novým vzdelávaním mu dať možnosť spoznať nové trendy vo
vzdelávaní, byť priamo účastný pri tvorbe nových materiálov a zabrániť tak syndrómu vyhorenia.
Kľúčovými potrebami rozvoja sú odborný rast učiteľov a osobná skúsenosť v oblasti medzinárodnej
spolupráce, ktoré sú nevyhnutné pre flexibilný prístup k potrebám žiakov. Pedagógovia potrebujú k
realizácií spoločného cieľa získať potrebnú úroveň znalosti anglického jazyka, spoznať kultúru a
myslenie v krajinách Európskej únie, osvojiť si nové štýly učenia (CLIL), získať kompetencie
potrebné k dosiahnutiu vytýčených cieľov.

V orientácií na spoločnosť máme na zreteli celkový profil absolventa , ktorý je v súlade s
požiadavkami trhu práce - jazyková zdatnosť, kompetentnosť, multikultúrnosť, schopnosť
prispôsobiť sa prostrediu. Našim cieľom je vytvoriť inštitúciu, ktorá bude prostredníctvom svojho
vzdelávacieho programu a špecifických postupov vzdelávať a vychovávať flexibilného človeka, ktorý
sa dokáže uplatniť v európskom priestore.
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Definujte kľúčové oblasti aktivít vašej organizácie, ktoré chcete zlepšiť a vysvetlite ich. Napríklad
zamyslite sa nad svojimi plánmi na zlepšenie kompetencií zamestnancov a vedenia; obsahu
vzdelávania a prípravy, metód a nástrojov; rozvoj kľúčových kompetencií a zručností zamestnancov
a učiacich sa; rozvoj udržateľnej cezhraničnej spolupráce, atď.

Základná škola ako súčasť ZŠ s MŠ Hôrky je štátnou školou poskytujúcou základné vzdelanie. Vo
svojej činnosti sa zameriavame na oblasť výchovy a vzdelávania žiakov vo veku 6 - 15 rokov.
Vzhľadom na štatút školy sme povinní realizovať program daný ministerstvom školstva SR a
dosiahnuť požadované ciele v tejto oblasti. Rámcové učebné plány a štátny výchovno-vzdelávací
program na jednej strane určujú záväzné pravidlá a povinnosti, na druhej strane ponechávajú
priestor na vlastnú identifikáciu školy prostredníctvom voliteľných hodín a slobodného výberu metód
a postupov. Aj keď dosahujeme výborné výsledky a zapájame sa do rôznych projektov neustále
zápasíme s klesajúcim záujmom žiakov o učene sa. Doteraz používané metódy už nie sú
postačujúce. Na druhej strane rodičia požadujú posilniť výuku najmä angličtiny, pretože si
uvedomujú potrebu znalosti cudzieho jazyka pri uplatnení na trhu práce. Príprava budúcich
pedagógov má isté rezervy. Všeobecná znalosť cudzieho jazyka nie je súčasťou profilu absolventa
univerzitného štúdia. Model celoživotného vzdelávania nie je u nás dostatočne flexibilný, ponúkané
vzdelávacie programy nereagujú na súčasné problémy a potreby pedagogickej praxe. Riešenie
problému profesijných kompetencií učiteľov je pre ďalšiu budúcnosť našej organizácie kľúčové.
Zotrvať v existujúcom stave môže mať za následok stupňujúcu sa nespokojnosť žiakov a rodičov, čo
môže viesť k poklesu záujmu o štúdium v našej škole.
Vedenie školy sa dostáva do situácie, kedy je potrebné prehodnotiť súčasný situáciu. Nastaviť nové
smerovanie školy tak, aby eliminovalo všetky negatívne faktory, ktoré v súčasnosti ohrozujú
postavenie školy v regióne.
Z týchto dôvodov je potrebné:
- používať vo výchovno-vzdelávacom procese také metódy, ktoré zvýšia záujem žiakov o učenie a
pozdvihnú kvalitu vzdelávania,
- používať na väčšine vyučovacích hodín dvojjazyčné vzdelávanie s cieľom podporiť jazykové
vzdelávanie,
- rozšíriť profil absolventa našej školy o nové zručnosti a kompetencie v oblasti logického a kritického
myslenia, znalosti anglického jazyka,
- s ohľadom na praktické zručnosti vytvoriť priestor na medzinárodnú spoluprácu na úrovni žiakov aj
učiteľov,
- rozšíriť kompetencie učiteľov v oblasti nových metód a trendov vo vzdelávaní (CLIL),
- je potrebné dosiahnuť, aby sa súčasťou profilu zamestnanca stala znalosť anglického jazyka,
- vytvoriť odborne zdatný pracovný tím, ktorý chápe potrebu zmeny s ohľadom na meniacu sa
spoločnosť,
- pripraviť plán osobnostného rozvoja jednotlivca s ohľadom na potreby organizácie,
- zvyšovať kvalitu riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu,
- zvyšovať profesionalitu riadenia organizácie,
- posilniť postavenie školy v regióne kvalitou ponúkaných služieb reflektujúc potreby jednotlivca a
spoločnosti,
- vytvoriť vzdelávací program, ktorý bude originálny a obsahom atraktívny pre širokú verejnosť,
- vytvoriť vhodné pracovné prostredie a podmienky pre učiacu sa spoločnosť,
- zmeniť spôsob života na škole s orientáciou na internalizáciu spolupráce na medzinárodnej úrovni.
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Prosím, definujte ciele tohto konkrétneho projektu: na ktoré identifikované potreby, ciele a kľúčové
oblasti zlepšenia sa plánujete zamerať prostredníctvom aktivít popísaných v tomto návrhu projektu?

Všetky ciele projektu, ako aj kľúčové oblasti majú spoločného menovateľa a tým je výchovno -
vzdelávací proces. Jeho nastavenie, kvalita a atraktívnosť si vyžaduje zmeny u všetkých
zainteresovaných. Tieto so sebou prinášajú potreby, ktoré je nutné uspokojiť.

1. úroveň riadenia - cieľom je úspešné riadenie zmeny:
a) nastavenie školského vzdelávacieho programu, do ktorého sa bude prostredníctvom nových
metód (CLIL) implementovať kritické myslenie a intenzívne jazykové vzdelávanie,
b) vytvoriť podmienky pre vzdelávanie pedagógov so zameraním na zvyšovanie odbornej
spôsobilosti, znalosti metodiky CLIL a jej uplatnenia v praxi, posilnenie jazykových zručnosti
c) vytvoriť podmienky pre medzinárodnú spoluprácu
d) z dlhodobého hľadiska splniť podmienky na získanie certifikátu pre školu vzdelávajúcu v CLIL
e) zvýšiť konkurencieschopnosť organizácie

2. úroveň zamestnanca - cieľom je odborná spôsobilosť:
a) naučiť sa aktívne konverzovať v anglickom jazyku
b) hlbšie sa oboznámiť s metodikou CLIL a vedieť ju aplikovať do praxe
c) získať skúsenosti v oblasti medzinárodnej spolupráce
d) vytvoriť databázu hodín s využitím CLIL - medzinárodná odborná spolupráca, výmena skúseností

3. úroveň žiaka - cieľom je všestranný rozvoj osobnosti
a) zvýšiť záujem o učenie sa
b) rozvoj kritického myslenia
c) zvýšenie úrovne jazykových zručností - plynulá komunikácia v anglickom jazyku
d) kvalitná príprava na strednú školu
e) účasť v projektoch na medzinárodnej úrovni - akceptovanie kultúrnej diverzity, uplatnenie
cudzieho jazyka v praxi, rozvoj komunikácie, nadväzovanie partnerstiev.
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Ak je to relevantné, stručne uveďte ďalšie aktivity organizácie v oblasti európskej a medzinárodnej
mobility a spolupráce mimo kontext tejto prihlášky.

Pripravované zmeny v organizácií si vyžadujú komplexnú prípravu všetkých zainteresovaných.
Dôležité je správne nastaviť plánu rozvoja organizácie a jednotlivca. Z toho dôvodu plánujeme
spoluprácu s organizáciou HARMONY ACADEMY v Trnave, ktorá má skúsenosti v oblasti riadenia
zmeny, ako aj v jazykovom vzdelávaní pedagógov.
V rámci organizácie HARMONY ACADEMY je zriadené alternatívne metodické centrum pod názvom
Centrum inovácií Learn&Lead, ktoré nám zabezpečí odborný monitoring kvality vzdelávania na našej
škole. S ich spoluprácou budeme postupne zavádzať metodiku CLIL do praxe. Vďaka odbornému
dohľadu včas diagnostikujeme prípadné nedostatky v uplatňovaní inovatívnych metodických
postupov, vytvoríme individuálny plán rozvoja pedagógov a zvýšime úroveň jazykového vzdelávania
žiakov aj pedagógov.
V apríli 2019 sa plánujeme zúčastniť na medzinárodnej konferencii Learn&Lead (Uč sa a veď),
odborná konferencia pre učiacich sa dospelých. Cieľom konferencie je predstavenie odborných
vzdelávacích programov Learn&Lead ako aj postupov pri tvorbe a zavádzaní inovatívnych (jazykovo-
obsahovo integrovaných) vzdelávacích programov pre dospelých. Táto konferencia má za cieľ
informovať, prezentovať a prispieť:
- k skvalitneniu jazykového vzdelávania a vzdelávania dospelých,
- k rozvoju povedomia o potrebe tvorby systémov celoživotného vzdelávania,
- k rozvoju spolupráce medzi školami a firmami za účelom aktualizácie a tvorby nových učebných
obsahov vyučovacích predmetov na školách,
- k skvalitneniu odbornej prípravy učiteľov a lektorov cudzích jazykov na školách a i.
Vybraní zamestnanci sa zúčastnia vzdelávania eTwinning, aby získali potrebné vedomosti a
informácie k začatiu medzinárodnej spolupráce medzi školami, učiteľmi a žiakmi. Vzdelávanie bude
realizované formou troch stretnutí s nasledujúcim programom:
1. stretnutie: história, zásady, ciele eTwinningu, eTwinning ako projektové vyučovanie, domovská
stránka www.etwinning.sk a www.etwinning.net, SEG: Teacher Academy, registrácia, úprava profilu,
možnosti pracovnej plochy, hľadanie partnerov - práca s fórom, rýchle vyhľadávanie, pridanie
partnera, vzorové projekty
2. stretnutie: zdroje materiálov, vzdelávacie podujatia, zborovne, skupiny, predstavenie zaujímavých
projektov, galéria projektov, moduly, balíčky projektov, tvorba projektu, registrácia projektu,
pridávanie partnerov do projektu, TwinSpace, pridávanie žiakov do TS, pridávanie nástrojov do TS
3. stretnutie: ako vytvoriť dobrý projekt, aký je to kolaboratívny projekt, hodnotenie projektu,
prezentácia projektu, ukážka ďalších IKT nástrojov, ktoré možno využiť v projektovej práci,
napríklad: Pizap, Padlet, Issuu, Slideshare, Canva, Buncee, Knovio, Kizoa, Prezi, ThingLink, Google
docs, pinterest, Voki, Joomag, Movie Maker, Green Screen, ChatterKid, Stop Motion, Taxedo,
Answergarden, Fotor.
Účastník na konci vzdelávania získa profesijné zručnosti pri tvorbe a realizácii projektu (národného
alebo medzinárodného) v prostredí TwinSpace.

Aké sú najdôležitejšie témy, ktorých sa váš projekt týka?

Nové inovatívne osnovy/vzdelávacie metódy/tvorba vzdelávacích programov

Výučba a učenie sa cudzích jazykov

Inštitúcie a/alebo metódy zamerané na zlepšenie kvality (vrátane rozvoja škôl)
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Manažment projektu
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Ako zabezpečíte dobrý manažment projektu a kvalitu projektových aktivít? Uveďte všeobecný
prehľad o vašich plánoch, vrátane:

Aký druh spolupráce a komunikačných opatrení/dohôd plánujete vytvoriť so svojimi
hostiteľskými partnermi (napr. dohody o spolupráci alebo memorandá o porozumení)?

-

Ako plánujete riešiť praktické a logistické záležitosti súvisiace s projektovými aktivitami (napr.
cestovanie, ubytovanie, poistenie, bezpečnosť účastníkov, víza, sociálne zabezpečenie atď.)?

-

Projekt bude riadený koordinátorom. Táto osoba bude tiež zodpovedná za organizáciu a
bezproblémový priebeh celého projektu. Efektívna komunikácia v rámci projektu bude zabezpečená
od jeho začiatku najmä:

1. podpísaním zmluvy s každým účastníkom mobility
2. pravidelnými stretnutiami účastníkov mobilít počas celej doby trvania projektu
3. vypracovaním "učiacej správy" každým účastníkom mobility v termíne do 2 týždňov po jeho
návrate domov,
4. informovaním o uskutočnených mobilitách na internetovej stránke školy
5. podaním monitorovacej správy pre Národnú agentúru v polovici projektu a monitorovacej správy
po ukončení projektu,
6. záverečnou správou projektu
7. skypovými hovormi a emailovou korešpondenciou s partnermi tohto projektu, osobnými
stretnutiami na národnej úrovni.

V mesiaci november 2018 sa vybraní pedagógovia našej školy zúčastnili dvojdňového školenia:
Metóda CLIL na základných školách. Tento kurz zameraný na vyučovanie cudzieho jazyka na
základnej škole organizovala súkromná jazyková škola HARMONY ACADEMY v Trnave. Na školení
sa zúčastnilo vedenie školy - riaditeľka a zástupkyňa riaditeľky školy a dvanásť pedagógov. Celý
kurz bol vedený riaditeľkou jazykovej školy, pani PaedDr. Janou Chynoradskou a lektorkou Lindou
Polkowsky.
PaedDr. Jana Chynoradská pôsobí od roku 2000 v oblasti súkromného jazykového vzdelávania a
ďalšieho vzdelávania dospelých na rôznych pracovných pozíciách v rôznych organizáciách doma a v
zahraničí. Hlavnú činnosť vykonáva v HARMONY ACADEMY na poste lektorky, odbornej
konzultantky, projektovej manažérky a riaditeľky. Od marca 2017 je zároveň Predsedníčkou
Asociácie jazykových škôl SR.
Linda Polkowsky zastáva funkciu podpredsedníčky ANGLOLANG ACADEMY, Veľká Británia,
zároveň má vyše 20 ročné skúsenosti so vzdelávaním pedagógov po celej Európe. Je zástupkyňou
riaditeľa školy ANGLOLANG ACADEMY. V tejto škole pôsobí vyše 10 rokov. Počas tohto obdobia
získala mnohé praktické skúsenosti nielen samotnou výučbou, ale taktiež spoznávaním cudzích
kultúr - žije a pôsobí súčasne v Anglicku, Japonsku, na Islande spolupracuje s rôznymi vzdelávacími
inštitúciami v Európe.
Na školení v Trnave sme sa v rámci priateľských rozhovorov dozvedeli o možnosti vzdelávania sa
našich pedagógov v Európe, prostredníctvom programu Erasmus + KA1. Dohodli sme sa na
vzájomnej spolupráci s obidvoma organizáciami.
V absolvovaní mobilít do Veľkej Británie vidíme pre rozvojový projekt našej organizácie CLIL -
celistvej, logickej, integrovanej, lákavej školy tieto prínosy :
- získanie jazykových zručností na komunikačnej úrovni
- rozšírenie pedagogických kompetencií a zručností, zvýšenie odbornosti,
- porozumenie kultúrnej rozmanitosti v rámci EU, medzinárodná spolupráca
- zvýšenie kvality riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu
- získavanie vedomostí potrebných pre dosiahnutie praktických i teoretických zručností v metodike
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CLIL
- rozvoj osobnosti pedagóga ako takej.

Praktické a logistické záležitosti budeme riešiť nasledovne:
Pripravované mobility do ANGLOLANG ACADEMY plánujeme realizovať v období od 1.7.2019 do
31.8.2020, tj. 13 mesiacov. V roku 2019 plánujeme vyškoliť 9 účastníkov, v roku 2020 ďalších 6
účastníkov. Všetci budú absolvovať vzdelávanie v metodike CLIL a v anglickom jazyku.
Praktické a logistické záležitosti plánovaných aktivít budú realizované nasledovne :
1. Časový plán mobilít spolu s finančno-časovým plánom riadenia financií pripraví koordinátor
projektu. Plán bude pozostávať z účastníkov - pedagógov školy mobilít, pričom odráža definované
potreby týchto účastníkov. Tie sme získali po detailnom prieskume ich potrieb v google dotazníku,
ktorý sme zaslali všetkým aktuálnym učiteľom na škole. V ňom sme sebareflexiou učiteľov zisťovali
ich osobné víťazstvá za minulý školský rok, urobili sme analýzu ich silných a slabých stránok. Z
dotazníka sme sa dozvedeli ich plány, ciele a vízie do budúcnosti. Plán bude zahŕňať tréning,
cestovné náklady a predbežné možnosti ubytovania účastníkov. Bude opisovať čo možno
najindividuálnejšie naplánovanie aktivít účastníkov, ich financovania, ako aj analýzu a identifikáciu
potrieb účastníkov vypracovanú koordinátorom projektu.
2. Po spustení projektu bude zrealizované stretnutie všetkých účastníkov mobilít, kde im bude
predstavený plán týchto mobilít ako aj finančný plán a ich jednotlivé podrobnosti. (jún 2019)
3. Koordinátor projektu bude pravidelne vyhodnocovať úspešnosť jednotlivých etáp projektu,
dohliadať na dodržiavanie plánu projektu.
4. Zahraničný partner - ANGLOLANG - bude následne informovaný a oboznámený s plánom a bude
vyzvaný na potvrdenie každej mobility vopred s účastníkom mobility.
5. Koordinátor je zodpovedný za vypracovanie zmlúv s účastníkom mobility, obstaranie leteniek
všetkým účastníkom mobilít, kontaktovanie prijímajúcej organizácie, má dohľad nad účastníkom
počas samotnej mobility, zhromažďuje dôležité výstupy z mobility.

Program Erasmus+ poskytuje množstvo online platforiem s užitočnými informáciami a nástrojmi pre
organizácie aktívne v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy vrátane platformy eTwinning, School
Education Gateway, EPALE (Elektronická platforma pre vzdelávanie dospelých v Európe) a
Platformy pre výsledky projektov Erasmus+. Ak je to relevantné pre aktivity vašej organizácie, použili
ste alebo plánujete použiť ktorúkoľvek z týchto platforiem na prípravu, implementáciu alebo
nadväzujúce aktivity vášho projektu? Ak áno, popíšte, ako.

V blízkej budúcnosti, po absolvovaní mobilít sa chceme zapojiť do eTwinningovej spolupráce medzi
školami Európskej únie a rozvíjať tak u žiakov našej školy ich osobnosť ako jeden celok. V
súčastnosti dve učiteľky absolvujú eTwinningové vzdelávanie v Žiline. V budúcom období sa
budeme snažiť využiť ponuku vzdelávania pre našich pedagógov cez Európsku online platformu pre
školské vzdelávanie School education gateway, Erasmus + KA1, vzdelávanie učiteľov v PILGRIMS.
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Aktivity
Pri odpovediach na nasledujúce otázky nezabudnite uviesť informácie o každej aktivite, ktorú
plánujete realizovať. K dispozícii sú nasledovné typy aktivít: štruktúrované kurzy alebo vzdelávacie
podujatia v zahraničí, výučba a hospitácie (job-shadowing).

Opis aktivít
Prosím, uveďte krátke zhrnutie mobilitných aktivít zamestnancov, ktoré plánujete zorganizovať,
náplň aktivít, ktorú majú pokryť a odhadované obdobie, kedy sa tieto rozličné aktivity uskutočnia.

Mobilitné aktivity vychádzajú z celkového plánu európskeho rozvoja a ich absolvovaním dosiahneme
ciele, ktoré sme si stanovili. Zvýšiť kvalitu vzdelávania a vybudovať lákavú a vyhľadávanú
vzdelávaciu inštitúciu môžeme iba v spolupráci so zamestnancami. Vzhľadom na to, že pripravovanú
zmenu chceme riešiť prostredníctvom nových trendov vo vzdelávaní s využitím metodiky CLIL, ktorej
súčasťou je anglický jazyk je potrebné zabezpečiť pre všetkých zainteresovaných adekvátne
vzdelávanie.

Mobilita do Veľkej Británie v sebe zahŕňa tieto aktivity:
1. Štruktúrované kurzy: oboznámenie sa s metodikou CLIL - získanie nových teoretických vedomostí
a praktických skúseností, zvyšovanie kvalifikácie v oblasti aplikovania inovatívnych metód do
výchovno-vzdelávacieho procesu, rozvíjanie komunikačných zručností, interkulturálny prístup,
celkový nárast kompetencií pedagógov
2. Konzultácie a diskusia s odborníkmi - možnosť otvorene komunikovať o rôznych možnostiach
aplikovania metód do vzdelávacieho procesu, prezentovať vlastné nápady, odborná príprava a
konzultácie - individuálny prístup, vytváranie kontaktov
3. Výmena skúseností s inými účastníkmi - rozvoj osobnosti a získavanie informácií, nadväzovanie
kontaktov,
4. Pozorovanie práce lektorov - nárast kompetencii pedagógov, možnosť osvojenia rôznych
prístupov v procese učenia,
5. Rozvoj jazykových zručností - získanie nových kompetencií a zvýšenie komunikačnej úrovne v
anglickom jazyku,

Všetky hlavné mobilitné aktivity budú prebiehať v období júl - august 2019 v dĺžke trvania dvoch
týždňov a v období leta 2020. Samotné vzdelávanie bude prebiehať v štyroch hlavných fázach, ktoré
sa budú navzájom prelínať:
1. vzdelávanie v anglickom jazyku - zdokonaľovanie úrovne a konverzácia
2. vzdelávanie v metodike CLIL a to nasledovným spôsobom:
- úvod do metodiky, oboznámenie s hlavnými princípmi
- rôzne štýly učenia v triede
- kritické myslenie a Bloomová taxonómia
- štruktúra vyučovacej hodiny
- výučba s novými technológiami
- práca s textom
- tvorba CLIL vyučovacích hodín
3. Vzájomná spolupráca a komunikácia vrámci metodických stretnutí a študijná návšteva
4. Rozvoj osobnosti jednotlivca - okrem získania nových poznatkov, kompetencií a zručností bude
neoddeliteľnou súčasťou rozvoja osobnosti spoznávanie nových kultúr a ich rešpektovanie, čo
povedie k otvorenosti a odstraňovaniu bariér.
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Akým spôsobom navrhované aktivity pomôžu riešiť potreby a dosiahnuť ciele opísané vo vašom
Európskom pláne rozvoja? Vysvetlite najmä, ako vaša organizácia začlení kompetencie a skúsenosti
nadobudnuté zamestnancami zapojenými do projektu do svojho strategického vývoja v budúcnosti?

Zmeny plánované v našej organizácií predstavujú dlhodobý horizont realizácie a rozvoja. Keďže
škola a učenie samotné je neustále živý organizmus nie je možné akékoľvek aktivity jednorázovo
naplánovať a celé desaťročia nemenne vykonávať. Je potrebné ich modifikovať, dopĺňať,
vylepšovať. Medzinárodná spolupráca otvára nevyčerpateľné možnosti inšpirácie, tvorivosti a
vzájomného učenia v neustále sa meniacom svete. Samotná reforma sa dotýka všetkých, ktorí vo
väčšej, či menšej miere participujú na výchovno-vzdelávacom procese.
Hlavným cieľom je vytvoriť takú vzdelávaciu inštitúciu, ktorá bude vďaka svojmu kvalitnému
študijnému programu a alternatívnym metódam v existujúcom konkurenčnom prostredí jedinečnou a
lákavou.

Kľúčovou pre náš cieľ je metodika CLIL, ktorá spĺňa tieto požiadavky:
- variabilnosť metodických postupov
- rôzne aktivity zamerané na rozvoj logického a kritického myslenia
- rozvoj jazykových zručností formou prirodzenej komunikácie - anglický jazyk je komunikačný
prostriedok
- integrovanie poznatkov
- kreativita, zážitkové učenie
- multikultúrny prístup k riešeniu jednotlivých tém,
- vzdelávacie aktivity s interkulturálnou tématikou
- rešpektovanie jednotlivca a rozvoj jeho osobnosti

Keďže naši zamestnanci neovládajú túto metodiku absolvovaním školenia a pozorovaním práce
lektorov získajú potrebné kompetencie na to,aby ju mohli uplatniť v praxi. Prostredníctvom týchto
postupov predpokladáme:
- dynamický pre žiakov zaujímavý výchovno - vzdelávací proces,
- zvýšenie vlastnej aktivity a tvorivosť žiakov
- zvýšenie záujmu žiakov o učenie
- dôslednejšia príprava žiakov na strednú školu a následne na budúce povolanie
- uspokojenie požiadaviek rodičov
- zvýšenie kvality výchovno - vzdelávacieho procesu
- odborný a osobnostný rozvoj zamestnancov, podnietenie záujmu o celoživotné vzdelávanie
- zmena života na škole - vytvorenie prostredia založeného na vzájomnej spolupráci na všetkých
úrovniach
- zvýšenie kvality riadenia - inovácie, monitorovanie kvality, spolupráca s inštitúciami s cieľom
zvyšovania odbornej úrovne organizácie, ale aj spolupráca na projektoch

Neoddeliteľnou súčasťou CLIL je anglický jazyk, ovládanie ktorého je v súčasnosti prioritou vo
vzdelávaní. Pre splnenie cieľov je dôležité, aby všetci pedagógovia ovládali anglický jazyk na
komunikačnej úrovni. Jazykové vzdelávanie v krajine pôvodu je základom pre jeho rýchlejšie
osvojenie, správnu výslovnosť a odstránenie jazykovej bariéry. Ovládanie cudzieho jazyka na
potrebnej úrovni umožní učiteľom
- vzdelávať žiakov prostredníctvom anglického jazyka
- prirodzene komunikovať na všetkých vyučovacích hodinách v potrebnom rozsahu
- rozvíjať komunikačné zručnosti u žiakov
- zvýšenie kvalifikácie - získanie nových kompetencií
umožní žiakom
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- získať komunikačné zručnosti
- komplexný rozvoj osobnosti
- získať potrebné zručnosti pre požiadavky trhu práce
Vedenie školy uspokojí požiadavky rodičov na zvýšenie časovej dotáciu na vyučovanie angličtiny.
Odstránením jazykovej bariéry v organizácií vytvoriť vhodné prostredie na medzinárodnú spoluprácu
- medzi učiteľmi, žiakmi, školami (eTwinning)
Súčasťou vzdelávania je osvojenie si postupu pri príprave vyučovacích hodín, ako aj spôsob jeho
zapisovania. Naši pedagógovia podľa daného vzoru vytvoria databázu vlastných vyučovacích hodín,
ktorými sa budú môcť inšpirovať aj iní učitelia.
Metodika CLIL je čo do obsahu rozsiahla a poskytuje niekoľko úrovní, ktoré môže učiteľ dosiahnuť.
Každú je potrebné si osvojiť a následne aplikovať do praxe. Tento proces je dlhodobý, vyžaduje
odbornú pomoc formou ďalšieho vzdelávania zamestnancov a monitorovania kvality implementácie
do výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý povedie k štatútu CLIL školy. Zvýšením profesionálnej
úrovne zamestnancov a nárastom kompetencií žiakov nad rámec štátneho vzdelávacieho programu
zabezpečíme dosiahnutie vízie a splnenie všetkých stanovených cieľov, t.j. vytvoriť výchovno-
vzdelávaciu inštitúciu s originálnym a lákavým vzdelávacím programom.
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V nasledujúcej tabuľke sú uvedené všetky typy aktivít, o ktoré môžete žiadať. Ak chcete podať platnú
prihlášku, musíte z tohto zoznamu vybrať minimálne jednu aktivitu. Ak chcete požiadať o financovanie

Popíšte svoje plány čo sa týka potenciálnych cieľových krajín a hostiteľských organizácií.

Popíšte, aký bude prínos uvedených hostiteľských organizácií a prečo ste si ich vybrali ako
hostiteľské organizácie.

-

Ak ste si ešte neurčili všetkých svojich partnerov, vysvetlite, prosím, ako budete hľadať vhodné
hostiteľské organizácie pre mobility, ktoré plánujete. Uveďte akékoľvek doterajšie kontakty
alebo partnerstvá, ktoré vám pomôžu nájsť takéto organizácie v iných krajinách.

-

Hostiteľskou organizáciou, ktorú sme si vybrali je ANGLOLANG ACADEMY vo Veľkej Británií.
Zátupkyňa riaditeľa Linda Polkowski ako školiteľka viedla kurz , ktorého sme sa (vedenie školy a
niektorí zamestnanci) zúčastnili minulý rok. Priebeh vzdelávania, aktivity CLIL s interkulturálnou
tematikou realizované na vysokej profesionálnej úrovni nás zaujali. Vzhľadom na to, že metodika
CLIL je kľúčovou v ďalšom rozvoji našej školy rozhodli sme sa pre ďalšie vzdelávanie.

ANGLOLANG ACADEMY má akreditované vzdelávanie a v profesionálnej oblasti sa orientuje na
vzdelávanie v metodike CLIL Vzdelávací program, ktorý ponúka vyhovuje našim požiadavkám.
Obsahuje vyučovanie anglického jazyka a vyučovanie metodiky CLIL na teoretickej a hlavne
praktickej úrovni. Sprievodný program umožňuje spoznať krajinu a jej kultúru.
Prínos pre program rozvoja základnej školy:
- osobnostný a profesionálny rozvoj našich zamestnancov
- prehĺbenie jazykových zručností
- inovatívne metodické postupy
- rôzne metodické postupy a štýly učenia
- tréning pedagógov - praktické cvičenia
- odborné konzultácie
- získanie nových pedagogických kompetencií a zručností
- kultúrna rozmanitosť v európskom priestore
- získanie potrebných vedomostí pre nový model vzdelávania v našej organizácií.

PILGRIMS
PIC: 947198502
Pilgrims patria k renomovaným školám venujúcim sa rozvoju učiteľov už viac ako 40 rokov.
Poskytujú inovatívne študijné programy pre učiteľov na rôznych stupňoch ich pedagogického
rozvoja. Ich kurzy pozostávajú z 22 hodín výučby a dodatočných 12 hodín poobedných a večerných
aktivít. Sídlia v mestečku Canterbury v Kente na juhovýchode Anglicka.

Ďalšia spolupráca a s ňou vzniknuté mobility sa bude odvíjať od samotnej realizácie pripravovanej
inovácie. Plánovaná medzinárodná spolupráca bude mať tri hlavné roviny:
- spolupráca na úrovni organizácií: nájsť partnerov na riešenie spoločných projektov pre budovanie
prostredia a vybavenia organizácie, ako aj výmeny riadiacich skúseností
- spolupráca na úrovni učiteľov: účasť na medzinárodných konferenciách zameraných na získavanie
ďalších vedomostí a skúseností v odbornej oblasti, spolupráca medzi učiteľmi, vzdelávacie pobyty
- spolupráca na úrovni žiakov: partnerské školy - študijná výmena, spoločné riešenie projektov
- eTwinning

Zoznam aktivít
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konkrétnej aktivity, kliknite na jej označenie a zadajte potrebné informácie na výpočet žiadaného
grantu. Ak nechcete žiadať o financovanie pre konkrétnu aktivitu, nechajte príslušné hodnoty na nule.
 

 
Upozorňujeme, že priemerná dĺžka trvania závisí od požadovanej doby trvania podpory jednotlivcov v
detailoch konkrétnej aktivity.
 

Prosím, odhadnite počet účastníkov, ktorí sa zúčastnia tohto typu aktivít.
 
Všetci  účastníci,  ktorí  dostanú  príspevok  na  podporu  jednotlivcov  alebo  na  cestovné  náklady  z
programu Erasmus+, by mali byť zahrnutí do "počtu účastníkov žiadajúcich grant".
 
V prípade, že máte v úmysle zahrnúť ďalších účastníkov do projektu, ktorí budú dostávať finančné
prostriedky z iných zdrojov,  môžete ich špecifikovať ako "účastníkov nežiadajúcich grant".  Vaša
organizácia môže získať podporu na organizáciu pre týchto účastníkov, ak je ich mobilita organizovaná
za rovnakých podmienok ako pre ostatných účastníkov projektu a nakoniec je uvedená v záverečnej
správe projektu.
 
Uvedomte si, prosím, že sprevádzajúce osoby (napríklad asistenti osôb so špeciálnymi potrebami
alebo  dospelí  sprevádzajúci  maloletých)  sa  nepovažujú  za  účastníkov  vzdelávacích  aktivít.
Financovanie  pre  tieto  osoby je  možné v  častiach uvedených nižšie  –  „Podpora  jednotlivcov“  a
„Cestovné náklady". Nezahŕňajte ich do počtu účastníkov v tejto časti.
 

Vyplňte nasledujúce časti, aby ste odhadli príspevok na podporu jednotlivcov a na cestovné náklady
pre tento typ aktivít.
 

Ide
ntif
ika
čné
čísl
o
(ID)

Aktivita
Celkov
ý počet
účastní
kov

Prieme
rné
trvanie
na
účastní
ka (dni)

Celkov
ý počet
sprevá
dzajúci
ch
osôb

Žiadaný grant

A2 Štruktúrované kurzy / Školiace podujatia 15 14 0 42975.00 EUR

Celkom 15 14 0 42975.00 EUR

Štruktúrované kurzy / Školiace podujatia Opis

Počet účastníkov žiadajúcich grant

15

Počet účastníkov nežiadajúcich grant

0

Celkový počet účastníkov

15

Rozpočet
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Počas realizácie projektu je možné upraviť odhadovaný rozpočet pre konkrétne aktivity a kategórie
nákladov, ako aj počet účastníkov a priemerný čas trvania. Celkový žiadaný rozpočet pre projekt sa
však neskôr nesmie zvýšiť.
 

 
Pre výpočet žiadaného grantu odhadnite dobu trvania pobytu pre účastníkov žiadajúcich grant na
podporu jednotlivcov.
 
Žiadaný grant sa odhaduje na základe priemerného trvania a počtu účastníkov. Do určitej miery sa
môže počas realizácie projektu zmeniť skutočný počet účastníkov a trvanie aktivít. Na konci projektu
budú hodnotitelia hodnotiť výsledky na základe tu stanovených cieľov a celkových cieľov projektu.
 
Grant sa vypočítava na základe denných sadzieb pre tri skupiny krajín, ako je uvedené v Sprievodcovi
programom:
 
Skupina 1: Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, Švédsko, Spojené
kráľovstvo
Skupina 2: Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Malta, Holandsko,
Portugalsko, Španielsko
Skupina 3: Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Macedónsko, Maďarsko, Lotyšsko,
Litva, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko
 
Uvedomte si, že môžete požiadať o dodatočnú podporu jednotlivcov až do jedného pracovného dňa
pred a po aktivite. V prípade, že máte v úmysle žiadať o finančné prostriedky na tento účel, zahrňte
dodatočné dni na cestu do odhadovaného priemerného trvania.
 

Žiadate príspevok na podporu jednotlivcov pre sprevádzajúce osoby?
No
 

Prosím, odhadnite počet osôb žiadajúcich príspevok na cestovné náklady, a to pre všetkých účastníkov
aj sprevádzajúce osoby.
 
Na odhadnutie vzdialenosti medzi miestami použite kalkulačku vzdialenosti od Európskej komisie. 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator
 

Podpora jednotlivcov

Skupina krajín Počet
účastníkov

Priemerné
trvanie na
účastníka
(dni)

Trvanie
celkom (dni)

Denná výška
grantu

Predpoklada
ný grant

Skupina krajín 1 15 14 210 135 (95) 28,350

Skupina krajín 2 0 0 0 0 (0) 0

Skupina krajín 3 0 0 0 0 (0) 0

Celkom 15 14 210 28350.00
EUR

Cestovné náklady

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator
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Žiadať grant na mimoriadne náklady - vysoké cestovné náklady.
No
 

Pre výpočet žiadaného grantu uveďte počet účastníkov, ktorých poplatky za kurzy budú pokryté týmto
projektom a odhadnite priemerné trvanie ich kurzov.
 

 

 
Príspevok na podporu na organizáciu pokrýva náklady priamo súvisiace s realizáciou mobilít, ktoré nie
sú kryté konkrétnymi príspevkami na cestovné náklady, podporu jednotlivcov, jazykovú podporu a
špeciálne náklady. Príspevok na podporu na organizáciu môže byť napríklad použitý na pokrytie
nákladov na prípravu, monitorovanie a podporu účastníkov, na zriadenie a spravovanie postupov na
uznávanie vzdelávacích výstupov účastníkov, na organizovanie diseminačných aktivít atď. Príspevok
na podporu na organizáciu sa vypočíta na základe počtu účastníkov projektu: 350 EUR na účastníka až
do stého účastníka a 200 EUR na každého ďalšieho účastníka.
 

Pásmo Vzdialenosť Počet osôb Grant na osobu Predpokladaný
grant

1 10 - 99 km 0 0 0

2 100 - 499 km 0 0 0

3 500 - 1999 km 15 275 4,125

4 2000 - 2999 km 0 0 0

5 3000 - 3999 km 0 0 0

6 4000 - 7999 km 0 0 0

7 8000 - 19999 km 0 0 0

Celkom 15 4125.00 EUR

Poplatok za kurzy

Počet účastníkov Priemerné
trvanie (dni)

Trvanie celkom
(dni)

Denná výška
grantu

Predpokladaný
grant

15 14 210 70 10,500

Zhrnutie rozpočtu
Rozpočtové položky Grant

Podpora jednotlivcov 28350.00 EUR

Cestovné náklady 4125.00 EUR

Poplatok za kurzy 10500.00 EUR

Celkový grant 42975.00 EUR

Podpora na organizáciu
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Počet účastníkov Predpokladaný grant

15 5,250
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Účastníci
Pri odpovediach na nasledujúce otázky nezabudnite uviesť informácie o účastníkoch v každej
aktivite, ktorú plánujete realizovať. K dispozícii sú nasledovné typy aktivít: štruktúrované kurzy alebo
vzdelávacie podujatia v zahraničí, výučba a hospitácie (job-shadowing).

Profil účastníkov
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Popíšte profil, predchádzajúce skúsenosti a potreby účastníkov, ktorých sa chystáte zapojiť do
mobilitných aktivít a vysvetlite, prečo ste sa rozhodli ich zapojiť. Ak je to relevantné, popíšte proces
výberu, ktorý plánujete použiť na určenie vhodných osôb, ktoré prostredníctvom projektu podporíte.

Výberu pedagógov, ktorých chceme zapojiť do mobilitných aktivít predchádzal vstupný google
dotazník. Do aktivít boli podporení 15 pedagógovia.
Mgr. Jana Hűbnerová - riaditeľka školy, PhDr. Jana Schubertová - zástupkyňa školy - rady sa
vzdelávajú a záleží im na tom, aby škola v Hôrkach napredovala. Považujú za dôležité vnášať do
výchovno-vzdelávacieho procesu nové metódy a trendy, ktoré môžu oživiť samotný proces učenia.
Zaujímajú ich samotné aktivity na rozvoj kritického myslenia a logického uvažovania.
Eva Teichgrabová -vedúca predmetovej komisie jazykov - po 16 rokoch práce ako učiteľka
anglického jazyka vidí neustále sa zvyšujúce nároky na úroveň vyučovania angličtiny a preto víta
možnosť zdokonaliť sa vo svojej práci, nachádzať novú inšpiráciu a naučiť sa nové stratégie a
metódy vyučovania. Zvlášť ju zaujíma metóda CLIL, ktorá je prezentovaná ako jedna z
najefektívnejších stratégií vyučovania jazykov. Okrem toho berie možnosť stráviť nejaký čas v
krajine, ktorej jazyk študovala a ktorý roky vyučuje ako obrovskú príležitosť osobnostného rastu.
Od kurzu očakáva výrazné obohatenie sa hlavne v oblasti vlastnej kvalifikačnej úrovne ako
pedagóga, pochopenie metódy CLIL ako vynikajúceho nástroja na vyučovanie angličtiny, osvojenie
si konkrétnych metodických postupov a stratégií v tejto metóde.
PaedDr. Zdenka Sekerková - vedúca predmetovej komisie spoločensko - vedných predmetov -
mobilitu vníma ako novú výzvu, novú skúsenosť, nové možnosti.
Počas mobility by sa rada dozvedieť sa čo najviac o metodike CLIL, pretože práve túto metódu
považuje za kľúčovú pre ďalšie smerovanie školy. Očakáva, že sa naučí nové metodické postupy
zamerané na rozvoj kritického myslenia a prakticky pripravovať CLIL vyučovacie hodiny.
Samozrejme, zdokonalenie sa v anglickom jazyku je dôležité pre praktickú realizáciu CLIL.
Mgr. Janka Dolníková - ako vedúca metodického združenia pre 1. stupeň sa snaží byť vzorom pre
všetky kolegyne 1. stupňa. Je pre ňu nevyhnutné prinášať do výučby nové trendy. CLIL metódu
vníma ako cestu rozvoja osobnosti dieťaťa od prvého ročníka základnej školy.
Mgr. Jarmila Chodelková - učiteľka 1. stupňa. Na škole ZŠ s MŠ Hôrky pracuje 2 roky. Vo svojom
odbore je veľký profesionál, má priateľský prístup, bohaté skúsenosti pri práci s deťmi, výborná pri
práci s najmenšími žiakmi, zodpovedná. Je ochotná pomôcť a spolupracovať, charakterizuje ju
vysoká a kvalitná odborná spôsobilosť.
Mgr. Petra Jančíková - učiteľka 1. stupňa. Mohli by sme je opísať ako: technicky pokročilá,
zodpovedná Jej charakteristické znaky: odborná spôsobilosť, kreativita, pracovitosť, ochota,
otvorenosť k vzdelávaniu sa a novým trendom edukácie, kreatívna osoba s vysokou dávkou
pracovitosti, odborníčka na tvorbu prezentácií a programov na interaktívnu tabuľu.
Mgr. Katarína Laceková - učiteľka 2. stupňa s aprobáciou Náboženstvo, Geografia, Dejepis. Je
"Slnkom" celej zborovne. Má obrovské pracovné nasadenie, kreativitu, rozvinutú empatiu, snahu
všetkým dať čo najviac. Je dobrosrdečná, veľmi aktívna, stále hľadá niečo nové a moderné, ochotne
poradí a pomôže, je technicky zdatná, záleží jej na osobnom rozvoji ako aj na budovaní dobrého
mena školy, snaží sa zapájať do rôznych súťaží a projektov, správne motivuje deti v oblasti viery.
Žiaci si vďaka CLIL metóde na hodinách geografie rozšíria slovnú zásobu.
Mgr. Marcela Martáková - učiteľka 1. stupňa -V súčasnosti má možnosť využívať metódu CLIL aj
priamo v praxi, keďže ju aktívne využíva vo vyučovaní predmetov matematika a prvouka v 1. a
2.ročníku ZŠ. Rada by pokračovala v ďalšom školení metódy CLIL, ktoré verí, že jej pomôže
zefektívniť používanie tejto metódy vo vyučovacom procese. Možnosť vzdelávať a rozvíjať sa v
používaní metódy CLIL priamo v anglicky hovoriacom prostredí jej umožní aktívnu komunikáciu v
anglickom jazyku, čo vidí ako ďalší nezanedbateľný prínos mobility.
Mgr. Gabriela Černáková - učiteľka fyziky a matematiky - pri vyučovaní matematiky a fyziky chce
využiť metódu CLIL na nenásilné rozširovanie slovnej zásoby fyzikálnych pojmov v anglickom
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jazyku, predpokladá vzbudenie väčšieho záujmu žiakov o prírodovedné predmety.
Mgr. Jana Šusteková , Mgr. Katarína Kucková - na škole vyučujú nemecký jazyk. Keďže CLIL je
metóda výučby jazyka všeobecne, vyučujúce by túto metódu rady vyskúšali na hodinách nemčiny
ako nástroj rozvíjania slovnej zásoby žiakov.
Ing. Monika Gaňová - učiteľka chémie, technickej výchovy, informatiky - pri výučbe týchto predmetov
chce využiť metódu CLIL na nenásilné rozširovanie slovnej zásoby chemických pojmov v anglickom
jazyku, verí, že sa jej podarí vzbudiť väčší záujem žiakov o dané predmety.
Mgr. Iveta Schillerová - učiteľka 1.stupňa a nemeckého jazyka, zúčastní sa aj vzdelávania
eTwinning, aby získali potrebné vedomosti a informácie k začatiu medzinárodnej spolupráce medzi
školami, učiteľmi a žiakmi.
p. Anna Šusteková asistentka pracuje s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Metodika CLIL by jej
globálne pomohla rozvíjať slovnú zásobu žiakov.

Zamestnanci
z toho:

Profil účastníka Celkový počet
účastníkov

Odborní
zamestnanci

So špeciálnymi
potrebami

Hospitácie 0 0 0

Štruktúrované kurzy /
Školiace podujatia 15 0 0

Výučba realizovaná
zamestnancami v
zahraničí

0 0 0

Celkom 15 0 0

Príprava, monitoring a podpora
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Aký typ prípravy plánujete ponúknuť účastníkom mobilitných aktivít (napr. odborná príprava alebo
medzikultúrne vzdelávanie, jazyková podpora, prevencia rizík atď.) a ako tento typ prípravy plánujete
poskytnúť (napr. kto prípravu poskytne, akou formou, približne v akom časovom horizonte, atď.)?

Prípravu zabezpečí základná škola nasledovne:
1. Keďže znalosť anglického jazyka je pre pedagóga, ktorý chce pri edukácii využívať CLIL metódu
nevyhnutná, položili sme učiteľom vstupný dotazník, ktorý nám odhalil potrebu vzdelávania sa
pedagógov v cudzom jazyku. Na základe vyhodnotenia dotazníka sme vedeli rozdeliť pedagógov na
dve skupiny, do dvoch časových horizontov absolvovania mobilít nasledovne:
- v 1. vlne by sa vzdelávania v zahraničí zúčastnili vyučujúce, ktoré anglický jazyk ovládajú na úrovni
A2, B1 až C1. Týmto pedagógom sme zabezpečili vzdelávanie formou konverzácií prostredníctvom
kurzu vedeného pedagógom anglického jazyka. Cieľom je doplniť a prehĺbiť úroveň znalosti jazyka
tak, aby zvládli vzdelávanie počas mobility, aby samotné vzdelávanie jazyka v ANGLOLANGU malo
rozširujúci nadstavbový charakter. Učiteľky sa ďalej vzdelávajú individuálne, samoštúdiom. Počas
pracovnej doby konverzujú v cudzom jazyku.
- v 2. vlne by sa vzdelávania v zahraničí zúčastnili pani učiteľky v súčasnosti ovládajúce anglický
jazyk na úrovni A1, poprípade cudzí jazyk neovládajú vôbec. Tým sme poskytli možnosť vzdelávať
sa priamo na pracovisku formou kurzu pre začiatočníkov 2 hodiny týždenne. Po zvládnutí základov
budú navštevovať konverzačné cvičenia s vyučujúcou angličtiny 2 hodiny týždenne. Vzdelávanie je
nastavené tak, aby do ďalšej mobility boli jazykovo pripravené. Taktiež navštevujú individuálne kurzy
v jazykových školách.
2. Centrum inovácií Learn&Lead zrealizuje monitoring úrovne našich pedagogických zamestnancov
formou dotazníka pred absolvovaním mobilít a následne po ich absolvovaní a pomôže v našej
organizácií nastaviť osobnostný kariérny rast zamestnancov. Tento bude aj naďalej monitorovaný,
ako aj samotné implementovanie metodiky CLIL do praxe .
3. Vytvorením plánu s harmonogramom plnenia jednotlivých úloh a cieľov projektu
4. Školenie účastníkov - bezpečnostné pokyny, informácie o cieľovej krajine, kultúrne rozdiely,
stanovenie cieľov mobility, príprava dokumentácie na vycestovanie.



Výzva 2019 1. kolo KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
KA101 - Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania

ID formulára KA101-2ECCC746 Konečný termín podania (bruselského času) 12 Feb 2019 12:00:00

28 / 44SK

 

Aký typ monitorovania, mentoringu alebo podobných opatrení plánujete zaviesť, aby ste sledovali
pokrok účastníkov a podporili ich počas mobilitných aktivít?

Monitorovanie počas mobilít:
- zadefinovať konkrétne kompetencie, ktoré má zamestnanec získať, prekonzultovať a jednoznačne
zadefinovať s projektovým partnerom úlohy a očakávané výstupy zo vzdelávania
- počas mobilít organizovať pracovné stretnutia scieľom hodnotiť priebeh plnenia úloh a cieľov
- po ukončení mobility zabezpečiť vypracovanie výstupu účastníka - učiacej správy z pohľadu
účastníka, prínos, kompetencie, nové poznatky odprezentované na pedagogickej rade,
- zorganizovanie kvartálnych mítingov s cieľom vyhodnotenia projektu, bod programu zameraný na
vyhodnotenie aktivity a pôsobenia jednotlivých účastníkov na mobilitách,
- monitorovanie kvality a výkonu účastníkov po absolvovaní mobility, dopadu mobility na rozvoj ich
kompetencií a dopad na organizáciu pri implementácii CLIL a kompetenčného modelu ProlantCap
Úloha koordinátora projektu v zahraničí:
- monitorovanie aktivity a napredovanie účastníka projektu v rámci mobility s ohľadom na vopred
stanovené požiadavky, ciele a potreby
- podanie správy o jednotlivých účastníkoch mobility emailom,
- zabezpečenie ubytovania, programu mobility, organizácie voľnočasových aktivít v krajine partnera
- zabezpečenie certifikátu z mobility a podkladov na vydanie ceritifikátu Europass - mobilita pre
účastníkov zúčastnených na mobilite
Implementácia metód CLIL :
- Centrum inovácií Learn&Lead - monitoring a mentoring
- hodnotenie vedením školy
Zásobník vyučovacích hodín:
- Centrum inovácií Learn&Lead - monitoring a mentoring
- jazyková úroveň - vedúcou predmetovej komisie jazykov
- metodická úroveň - vedenie školy

Vzdelávacie výstupy
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Aké vzdelávacie výstupy očakávate od účastníkov? Ako budú tieto výsledky vyhodnotené?

Hlavný vzdelávací výstup môžme rozdeliť na dve úrovne:

1. úroveň: profesijný rast zamestnanca
a) naučiť sa aktívne konverzovať v anglickom jazyku
b) hlbšie sa oboznámiť s metodikou CLIL a vedieť ju aplikovať do praxe
c) získať skúsenosti v oblasti medzinárodnej spolupráce
d) vytvoriť databázu hodín s využitím CLIL - medzinárodná odborná spolupráca, výmena skúseností

2. úroveň: zvýšenie kvality riadenia školy
a) nastaviť školský vzdelávací program, do ktorého sa bude prostredníctvom nových metód (CLIL)
implementovať kritické myslenie a intenzívne jazykové vzdelávanie,
b) vytvoriť podmienky pre vzdelávanie pedagógov so zameraním na zvyšovanie odbornej
spôsobilosti, znalosti metodiky CLIL a jej uplatnenia v praxi, posilnenie jazykových zručnosti
c) vytvoriť podmienky pre medzinárodnú spoluprácu
d) z dlhodobého hľadiska spĺňať podmienky na získanie certifikátu pre školu vzdelávajúcu v CLIL
e) zvýšiť konkurencieschopnosť organizácie

Hodnotenie rozvoja kompetenčného modelu bude prebiehať v dvoch rovinách:
a) kompetentnými zamestnancami - vedenie školy a spolupracujúce inštitúcie
Úroveň prípravy a vedenia hodín po jazykovej stránke bude hodnotiť vedúca predmetovej komisie
jazykov, prípadne vyučujúce anglického jazyka s absolvovanou štátnou jazykovou skúškou.
Odbornú prípravu a kvalitu odučených hodín bude hodnotiť vedenie školy a vedúca predmetovej
komisie jazykov.
Jazyková úroveň zásobníka vyučovacích hodín bude konzultovaná a hodnotená vedúcou
predmetovej komisie jazykov. Samotné prípravy vyučovacích hodín budú vyučujúci zapisovať do
vzorového plánu hodiny, ktorý je aktuálne pripravený Centrom inovácií Learn&Lead.
Zavedenie CLIL do vyučovacieho procesu - používanie metód CLIL - hodnotenie a monitoring
prostredníctvom pripravených dotazníkov bude vykonávať Centrum inovácií Learn&Lead.
Pre účely úspešného zavádzania metodiky CLIL do nášho vyučovania sa budeme riadiť
kompetenčným rámcom Prolant Cap, ktorý bol vypracovaný v projekte Learning, training and
working for better perspectives and employability, v rámci KA2, číslo projektu: 2015-1-SK01-KA202-
008883 pod vedením Asociácie jazykových škôl SR.
Pedagógovia, ktorí sa vzdelávajú v eTwinnigu budú riešiť medzinárodnú spoluprácu s podporou
vedenia školy.
b) sebahodnotením - vlastné hodnotenie úrovne kompetenčného modelu prostredníctvom dotazníka.

Program Erasmus+ podporuje využívanie nástrojov/certifikátov ako Europass a ECVET na
potvrdenie vzdelávacích výstupov, ktoré účastníci nadobudnú počas ich skúseností v zahraničí. Bude
váš projekt využívať takéto európske nástroje/ certifikáty? Ak áno, uveďte ktoré.

Europass - mobilita

V prípade, že plánujete použiť iné formy validácie, ako sú napríklad národné overovacie nástroje
alebo certifikáty, uveďte, ktoré z nich budú použité a ako.
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Podpora špeciálnych potrieb

Podpora pre špeciálne potreby

Identifik
ačné
číslo
(ID)

Počet
účastníkov Opis a zdôvodnenie Grant (EUR)

Celkom     0.00 EUR

Mimoriadne náklady

Identifik
ačné
číslo
(ID)

Počet
účastníkov Opis a zdôvodnenie Grant (EUR)

Celkom     0.00 EUR
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Nadväzujúce aktivity
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Aký je očakávaný dopad projektu na vašu organizáciu (organizácie)? Vysvetlite, prosím, ako
navrhované aktivity pomôžu riešiť ciele, ktoré ste pre tento projekt stanovili vo vzťahu k vášmu
Európskemu plánu rozvoja.

Napriek úspechom a dobrému menu školy život v nej prechádza do istému stereotypu, ktorého
sprievodný javom je klesajúci záujem žiakov o učenie sa, požiadavka rodičov na skvalitnenie výučby
jazykov a stála požiadavka na dôslednejšiu prípravu absolventov kvôli uplatneniu na trhu práce.
Tieto skutočnosti nás priviedli k hĺbkovej analýze súčasného stavu, pomenovali sme silné a slabé
stránky našej organizácie ako aj možné riziká. Za najviac ohrozujúce považujeme nerozvíjajúcu sa
odbornosť našich pedagógov - používanie štandardných metód a postupov vo vzdelávaní, lokálna
uzavretosť organizácie a zvyšujúca sa úroveň konkurencie. Keďže potenciál našich zamestnancov
je veľký rozhodli sme sa pre radikálnu zmenu v našej organizácie. Pripravovaný projekt Mobilita
pracovníkov v oblasti školského vzdelávania je kľúčovým vstupných kapitálom pre realizáciu
pripravovanej premeny našej organizácie na celistvú, logickú, integrovanú a lákavú.
Očakávaný prínos mobility:
a) pre organizáciu:
- vytvorenie podmienok pre rozvoj organizácie
- vytvorenie podmienok pre celoživotné vzdelávanie pedagógov
- zvýšenie kompetencií pedagógov
- zvýšenie úrovne riadenia
- modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu
- zmena života v škole na aktívny - učiaca sa spoločnosť
- medzinárodná spolupráca - riešenie nových projektov
- uspokojenie požiadaviek rodičov a spoločnosti
- zvýšenie úrovne v konkurenčnom prostredí
Tieto skutočnosti zabezpečia, že naša organizácia bude v konkurencii jedinečná a originálna, čo ako
predpokladáme povedie k celkovej spokojnosti na všetkých úrovniach, nárastu žiakov a
zabezpečeniu vysokej kvality vzdelávania. Postupným zlepšovaním a plnením požiadaviek sa
chceme uchádzať o získanie certifikátu CLIL školy.
b) pre zamestnanca:
- rozvoj osobnosti
- zvyšovanie odbornosti, kompetencií a zručností
- splnenie požiadaviek na profil zamestnanca - znalosť cudzieho jazyka (angličtiny) na požadovanej
komunikačnej úrovni, praktická znalosť metodiky CLIL
- aktívna účasť na medzinárodných projektoch
- aktívnou tvorbou metodických materiálov rozvíjať spoluprácu s pedagógmi iných škôl
Aktívne zapojenie pedagogických zamestnancov do samotnej premeny organizácie je nevyhnutné,
pretože sú jej samotnými vykonávateľmi.

Mobilitou do ANGLOLANGU získajú požadované kompetencie na realizáciu nášho projektu. Okrem
získaného vzdelania a aktívneho prínosu k zmene života na škole, možnosti neustáleho zlepšovania
sa, bude pre nich pridanou hodnotou byť zamestnancom na škole s vysokým hodnotením.
c) pre žiaka:
- atraktívny výchovno-vzdelávací proces
- vyučovanie prostredníctvom anglického jazyka - prirodzená komunikácia na viacerých vyučovacích
predmetoch
- získanie jazykových zručnosti
- rozvoj osobnosti žiaka
- dôraz na kritické myslenie a integráciu poznatkov
- aktívna účasť na medzinárodných projektoch - spolupráca s inými školami
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- žiak je súčasť učiacej sa spoločnosti
Náš klient - žiak stojí v centre našej pozornosti. Z toho dôvodu sa snažíme premenu v modernú
inštitúciu, aby sme boli schopní poskytnúť kvalitné vzdelávanie. Máme záujem na tom, aby
vzdelávanie bolo atraktívne a prirodzené. Využitím alternatívnych metód sa žiak aktívne zapojí do
procesu učenia. Získa tak potrebné vedomosti a zručnosti v takom rozsahu, aby obstál v konkurencii
rovesníkov pri prechode na strednú školu.

HARMONY ACADEMY so sídlom v Trnave je súkromná inovatívna učiaca sa jazyková škola, ktorá
ponúka vzdelávanie na vysokej profesionálnej úrovni. V roku 2012 získala akreditáciu Ministerstva
školstva Slovenskej republiky pre realizáciu aktualizačných vzdelávacích progranov pre
pedagogických a odborných zamestnancov a kontinuálneho vzdelávania pedagogických
zamestnancov. V rámci tejto organizácie je zriadené Centrum inovácií Learn&Lead, s ktorým
plánujeme spolupracovať v oblasti:
- individuálneho plánu rozvoja zamestnancov
- osobný a profesionálny rozvoj zamestnancov
- odborná pomoc pri implementácií metodiky CLIL do výchovno- vzdelávacieho procesu
- rozvoj jazykového vzdelávania
- monitoringu kvality práce
- vytvorenia učiacej sa školy
- pomoc pri hľadaní partnerských organizácií.

Všetky ciele a navrhované aktivity sú stanovené tak, aby boli v našich podmienkach zvládnuteľné.
Ich naplnením a realizovaním splníme hlavnú víziu lákavej učiacej sa spoločnosti s príjemným
prostredím, atraktívnym a kvalitným výchovno - vzdelávacím procesom, odborníkmi na pozíciách
vedenia a zamestnancov. Medzinárodnou spoluprácou na všetkých úrovniach sa zaradíme medzi
školy s nadnárodnou pôsobnosťou.
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Aký je očakávaný dopad projektu na miestnu komunitu a širšiu verejnosť?

Základná škola s materskou školou Hôrky je jedinou v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hôrky, ale
spádovou pre ďalšie tri obce Bitarová, Brezany, Ovčiarsko. Keďže je v blízkosti krajského mesta,
ktoré spravuje veľa škôl rovnakého typu, konkurencia je vysoká a riziko úbytku žiakov veľké. V
súčasnosti je štandardom, že rodič sa slobodne rozhoduje, v ktorej škole sa bude vzdelávať jeho
dieťa. Má určité nároky a požiadavky. Realizáciou projektu:
- vytvoríme takú vzdelávaciu inštitúciu, ktorá svojim vzdelávacím programom bude jedinečnou a
originálnou v regióne,
- vytvoríme tak alternatívu k existujúcim školám a ponúkneme netradičnú formu vzdelávania aj
rodičom z iných než spádových obcí,
- získaním štatútu CLIL školy vytvoríme profesionálne pracovisko s kvalitným, alternatívnym a
jedinečným spôsobom vzdelávania,
- dôslednou realizáciou všetkých plánovaných postupov zvýšime úroveň profilu absolventa v
porovnaní s inými školami,
- naši absolventi budú disponovať širšími kompetenciami ako ich rovesníci, čo im umožní lepšie
uplatnenie,
- získané návyky na samostatné učenie sa, kritické myslenie, integrácia poznatkov a jazyková
zdatnosť budú dôležité pre ďalšie uplatnenie - štúdium alebo zamestnanie.
- intenzívnym používaním angličtiny, uplatňovaním multikultúrneho prístup a kultúrnej diverzie vo
výchovno-vzdelávacom procese umožníme žiakom ľahšiu adaptáciu pri zamestnaní sa v v
európskych krajinách,
- pripravíme vzdelávací program, ktorý bude reflektovať požiadavky spoločnosti a trhu práce,
- naši absolventi doplnením vzdelania budú pre zahraničných zamestnávateľov zaujímavejší, pretože
nebudú musieť vynakladať úsilie ani finančné prostriedky na ich vzdelávanie a aklimatizáciu.
Tento očakávaný dopad predpokladáme v dlhodobom horizonte po absolvovaní všetkých potrebných
vzdelávaniach a aktivitách.
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Ako budete hodnotiť, či boli splnené ciele projektu?

Splnenie stanovených cieľov budeme hodnotiť na základe vopred stanovených kritérií:
1. zvýšiť úroveň komunikačných zručností pedagógov
- pedagógovia budú používať cudzojazyčnú odbornú literatúru
- budú schopní sami si pripravovať dvojjazyčné vyučovacie hodiny
- budú schopní odovzdávať prípravy na vyučovacie hodiny do zásobníka vyučovacích hodín v
anglickom jazyku
- budú schopní prirodzene komunikovať so žiakmi v anglickom jazyku, usmerňovať ich
Hodnotenie rozvoja kompetenčného modelu budem prebiehať v dvoch rovinách:
a) kompetentnými zamestnancami - vedenie školy a spolupracujúce inštitúcie
Úroveň prípravy a vedenia hodín po jazykovej stránke bude hodnotiť vedúca predmetovej komisie
jazykov, prípadne vyučujúce anglického jazyka s absolvovanou štátnou jazykovou skúškou.
Odbornú prípravu a kvalitu odučených hodín bude hodnotiť vedenie školy a vedúca predmetovej
komisie jazykov.
Jazyková úroveň zásobníka vyučovacích hodín bude konzultovaná a hodnotená vedúcou
predmetovej komisie jazykov. Samotné prípravy vyučovacích hodín budú vyučujúci zapisovať do
vzorového plánu hodiny, ktorý je aktuálne pripravený Centrom inovácií Learn&Lead.
Zavedenie CLIL do vyučovacieho procesu - používanie metód CLIL - hodnotenie a monitoring
prostredníctvom pripravených dotazníkov bude vykonávať Centrum inovácií Learn&Lead.
Pre účely úspešného zavádzania metodiky CLIL do nášho vyučovania sa budeme riadiť
kompetenčným rámcom Prolant Cap, ktorý bol vypracovaný v projekte Learning, training and
working for better perspectives and employability, v rámci KA2, číslo projektu: 2015-1-SK01-KA202-
008883 pod vedením Asociácie jazykových škôl SR.
b) sebahodnotením - vlastné hodnotenie úrovne kompetenčného modelu prostredníctvom dotazníka
2. zvýšenie jazykovej úrovne žiakov - hodnotenie formou testov, zvyšovaním náročnosti testovania
žiakov, účasť na jazykových olympiádach,
3. atraktívnosť vzdelávacieho procesu - hodnotenie formou komunikácie so žiakmi, dotazník so
zameraním na spokojnosť
4. rozvoj kritického myslenia a záujem o učenie sa - monitoring prostredníctvom práce učiteľov -
pozorovanie.

Ako budete šíriť výsledky projektu v rámci a mimo vašej organizácie (organizácií)? Kto bude hlavnou
cieľovou skupinou, s ktorou budete zdieľať výsledky?

Projekt vyučovania metodikou CLIL na oboch stupňoch základnej školy v priamom a systematickom
vyučovacom procese je inovatívny. Vyučujúci budú o svojich poznatkoch, postupoch a
skúsenostiach informovať kolegov na metodických stretnutiach, pedagogických radách a pri
spolupráci na spoločných projektoch. O výsledkoch projektu budeme informovať rodičov žiakov na
rodičovských schôdzkach.
Vzhľadom na hlavný cieľ projektu vytvoriť konkurencie schopnú organizáciu s originálnym a lákavým
vzdelávacím programom budeme informovať o našom programe prostredníctvom médií, odborných
časopisov, sociálnych sietí a webovej stránky školy širokú verejnosť s cieľom upriamiť pozornosť na
našu organizáciu
Projekt, ktorý pripravujeme, budeme realizovať v spolupráci s organizáciami ANGLOLANG,
HARMONY ACADEMY a Centrom inovácií Learn&Lead. Z toho dôvodu budeme výsledky projektu
zdieľať a komunikovať s nimi.
Vzhľadom na to, že jedným z výstupov je zásobník vyučovacích hodín, tento bude zverejnený a
dostupný pedagogickej verejnosti. V prípade záujmu môžeme realizovať aj otvorené hodiny.
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Zhrnutie rozpočtu projektu

Rozpočtové položky Predpokladaný grant

Cestovné náklady 4125.00 EUR

Podpora jednotlivcov 28350.00 EUR

Podpora na organizáciu 5250.00 EUR

Poplatok za kurzy 10500.00 EUR

Celkový grant 48225.00 EUR

Zhrnutie rozpočtu za každý typ aktivít

Rozpočtové položky Hospitácie
Štruktúrované

kurzy / Školiace
podujatia

Výučba realizovaná
zamestnancami v

zahraničí

Cestovné náklady 0.00 EUR 4125.00 EUR 0.00 EUR

Podpora jednotlivcov 0.00 EUR 28350.00 EUR 0.00 EUR

Poplatok za kurzy 0.00 EUR 10500.00 EUR 0.00 EUR

Grant 0.00 EUR 42975.00 EUR 0.00 EUR
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Zhrnutie projektu

Zhrnutie
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Uveďte krátke zhrnutie vášho projektu. Toto zhrnutie alebo jeho časť môže Európska komisia,
Výkonná agentúra alebo národné agentúry použiť vo svojich publikáciách. V prípade schválenia
projektu sa zhrnutie uverejní v Platforme pre výsledky projektu Erasmus+. Prosím, používajte celé,
stručné a jasné vety. Zhrnutie by malo obsahovať kľúčové informácie z celého formulára žiadosti
vrátane minimálne nasledujúcich prvkov: kontext projektu; ciele projektu; počet a profil účastníkov;
opis plánovaných aktivít; krátky opis očakávaných výsledkov a potenciálne dlhodobé prínosy.

Východiská projektu:
ZŠ s MŠ Hôrky patrí do regiónu, v ktorom je veľa škôl rovnakého typu. Vysoká konkurencia je
dôvodom na hľadanie nových možností ako byť lepší, originálnejší, atraktívnejší. Analýzou
súčasného stavu organizácie, vlastných zdrojov a možností sme sa rozhodli pre radikálnu zmenu
samotného školského vzdelávacieho programu. Rozhodli sme sa vybudovať celistvú, logickú,
integrovanú a lákavú školu, v ktorej bude poskytované vzdelávanie alternatívnymi formami a
inovatívnymi metódami. Našou víziou je multikultúrne orientovaná učiaca sa spoločnosť, ktorá
prekročí hranice regiónu a otvorí sa medzinárodnej spolupráci.

Ciele sme stanovili nasledovne tak, aby nastal synergický rozvoj metód, pedagógov a vedenia:
1. zameranie na pedagógov
- používať na väčšine vyučovacích hodín dvojjazyčné vzdelávanie s cieľom podporiť jazykové
vzdelávanie,
- rozšíriť kompetencie učiteľov v oblasti nových metód a trendov vo vzdelávaní (CLIL),
- dosiahnuť, aby sa súčasťou profilu zamestnanca stala znalosť anglického jazyka,
- zvyšovať kvalitu riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu,
2. zameranie na žiaka
- rozšíriť profil absolventa našej školy o nové zručnosti a kompetencie v oblasti logického a kritického
myslenia, znalosti anglického jazyka,
- používať vo výchovno-vzdelávacom procese také metódy, ktoré podporia záujem žiakov o učenie a
zvýšia kvalitu vzdelávania,
- rozvoj jazykového vzdelávania
3. zameranie na vedenie školy
- s ohľadom na praktické zručnosti vytvoriť priestor na medzinárodnú spoluprácu na úrovni žiakov aj
učiteľov,
- vytvoriť odborne zdatný pracovný tím, ktorý chápe potrebu zmeny s ohľadom na meniacu sa
spoločnosť,
- pripraviť plán osobnostného rozvoja jednotlivca s ohľadom na potreby organizácie,
- zvyšovať profesionalitu riadenia organizácie,
- posilniť postavenie školy v regióne kvalitou ponúkaných služieb reflektujúc potreby jednotlivca a
spoločnosti,
- vytvoriť vzdelávací program, ktorý bude originálny a obsahom atraktívny pre širokú verejnosť,
- vytvoriť vhodné pracovné prostredie a podmienky pre učiacu sa spoločnosť,
- zmeniť spôsob života na škole s orientáciou na internalizáciu spolupráce na medzinárodnej úrovni.

Samotnú víziu dosiahneme zavedením týchto hlavných zmien, ktoré dokážeme uskutočniť vďaka
úspešnej realizácií projektu:
- zmena v jazykovom vzdelávaní,
- zmena v používaných metódach - prechod na CLIL,
- medzinárodná spolupráca.

Potrebné vzdelávanie plánujeme získať mobilitou vo Veľkej Británii, konkrétne v ANGLOLANG
ACADEMY. Mobilitu plánujeme realizovať v dvoch etapách, v ktorých sa bude postupne vzdelávať
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15 pedagógov. Bude zameraná na osvojenie a zvládnutie praktickej úrovne metodiky CLIL a na
zdokonalenie používania anglického jazyka vo výchovno - vzdelávacom prostredí. Pedagógovia sa
tiež naučia zostavovať CLIL vyučovacie hodiny, čo bude potrebné aj pre následné vytváranie
zásobníka vyučovacích hodín.

Očakávaný prínos:
Získaním potrebného vzdelania dokážeme realizovať zmeny, ktorými naplníme víziu premeny školy
na lákavú inštitúciu. Získaním štatútu a certifikátu CLIL školy sa staneme jedinečnými v našom
regióne. Žiaci sa budú vzdelávať inovatívnymi metódami, ktorými sa bude u nich rozvíjať kritické a
logické myslenie.
Zmení a zvýši sa:
- kvalita výchovno - vzdelávacieho procesu,
- kvalita jazykového vzdelávania,
- záujem o učenie sa,
- kompetenčný profil absolventa - rozvoj osobnosti zameraný na rozvoj kritického myslenia, plynulá
komunikácia v anglickom jazyku,
- odborná úroveň pedagógov - získanie nových kompetencií a postupné zvyšovanie ich úrovne,
- pôsobnosť školy v medzinárodnom kontexte - účasť na projektoch, akceptovanie kultúrnej
diverzity, nadväzovanie partnerstiev,
- život v škole - premena na učiacu sa spoločnosť,
- záujem o vzdelávanie v našej inštitúcií.

Z dlhodobého hľadiska očakávame získanie certifikátu CLIL školy, nárast počtu žiakov aj z inej než
spádovej oblasti, rozšírenie medzinárodnej spolupráce, výmenné vzdelávacie pobyty pre učiteľov ale
aj žiakov. Škola sa bude identifikovať ako inštitúcia s medzinárodnou pôsobnosťou.
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Uveďte, prosím, preklad do angličtiny. V prípade schválenia projektu bude zhrnutie verejne
prístupné.

Project backgrounds:
Our elementary school ZŠ s MŠ Hôrky is located in the region with a significant number of schools
with very similar programme. High competition leads the management to investigate new options for
being better, more original and more attractive. By analysing the current state of the organization, its
own resources and options, we decided for a radical change of the educational curriculum. We
resolved to create a coherent, logical, integrated and attractive school in which education will be
provided through alternative forms and innovative methods. Our vision is a multicultural-oriented
teaching and learning with emphasis given to a society exceeding the region and openness for an
international cooperation.

We set our goals as following in order to achieve a synergic development of methods, teachers and
management:

1. Focus on educators
- to apply bilingual education in most lessons to promote language learning,
- to extend the teachers´ competence by internalizing new methods and trends in education (CLIL),
- to achieve a certain level of English language skills as an axiomatic part of every employee ´s
profile,
- to improve the quality of management in the process of education,

2. Focus on students
- to extend the profile of our graduate with new skills and competencies in the field of logical and
critical thinking and in English language skills,
- to apply methods of teaching that promote students' interest in learning and to generally improve the
quality of education
- to achieve a significant progress in learning languages

3. Focus on school leadership
- emphasis put in practical skills to create a space for international cooperation
- to create a professionally competent working team that will be able to work effectively in the
changing society,
- to prepare each employee´s individual personal development plan with regard to requirements of
our organization,
- to increase the professionalism of the organization's management,
- to strengthen the position of the school in the region by the quality of the services offered, reflecting
the needs of the individual and society
- to create an original and attractive educational program that will engage the attention of general
public,
- to create an appropriate working environment and conditions for the learning society,
- to modulate the school´s culture by internalizing new methods with focus on openness for
international cooperation.

Our vision will be achieved by introducing following changes that we can accomplish through
successful implementation of the project:
- significant change in English language teaching and learning,
- changes in the methods used – applying CLIL,
- international cooperation.
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Our plan is to obtain the required education through a study visit in the UK, specifically at
ANGLOLANG ACADEMY. The education will be released in two phases, in which 15 teachers will
be educated. It will be focused on acquiring and managing the practical level of the CLIL
methodology and improving the use of English in the educational environment. Teachers will also
learn to create their own CLIL lesson plans. The plans will be collected and preserved for future use
in teaching.
Expected benefit:
By obtaining the required education, the school will be able to implement changes necessary for
transforming to an attractive institution providing good quality of education . An acquirement of the
status of the CLIL certificate for schools, we will become unique in our region. Students will be
educated by innovative methods developing critical and logical thinking.

Changes and increase of:
- the quality of the education and training process,
- the quality of language education,
- interest in learning,
- competency profile of the graduates - development of personality focused on the development of
critical thinking, fluent communication English,
- professional competence of educators - acquiring new competencies and gradually increasing their
skills,
- Scope of the school in an international context - participation in projects, acceptance of cultural
diversity, establishment of partnerships,
- the change of the school´s culture -transformation into a learning society,
- attractiveness of our institution.

Ultimately, in the future we expect to receive a CLIL school certificate, increase the number of
students from other districts, expand international cooperation, realize exchange education for
teachers and students. The school will be identified as an institution with international competence.

Zhrnutie účastníckych organizácií

Názov organizácie Krajina organizácie Úloha organizácie Typ organizácie

Zakladna skola s
materskou skolou
Horky (902677927)

Slovensko Žiadajúca organizácia

Škola/Inštitút/Vzdeláva
cie stredisko &ndash;
Všeobecné
vzdelávanie (základná
úroveň)

ANGLOLANG
(SCARBOROUGH)
LTD (945032395)

Spojené kráľovstvo Hosting Partner
Organisation

Škola/Inštitút/Vzdeláva
cie stredisko &ndash;
Vzdelávanie dospelých

Celkový počet
účastníckych
organizácií

2
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Prílohy
Maximálny počet príloh je 10 a maximálny objem dát je 10240 kB.

Stiahnite si, prosím, čestné vyhlásenie, vytlačte ho a po podpise štatutárnym zástupcom organizácie ho
priložte.

Názov súbor Veľkosť súboru (kB)

Erasmus čestné vyhlásenie.pdf 1,180

Priložte, prosím, ďalšie podporné dokumenty.
V prípade ďalších otázok, prosím, kontaktujte vašu národnú agentúru. Kontaktné údaje nájdete tu.

Názov súbor Veľkosť súboru (kB)

Zriaďovacia listina.pdf 1,272

IČO (1).pdf 365

Menovací dekrét.pdf 333

Celková veľkosť (kB) 3,150

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact
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Kontrolný zoznam
 
Pred podaním prihlášky do národnej agentúry skontrolujte, či:

spĺňa kritériá oprávnenosti uvedené v Sprievodcovi programom,
všetky relevantné polia vo formulári prihlášky sú vyplnené, 
vybrali ste správnu národnú agentúru v krajine, v ktorej je zriadená vaša organizácia. Momentálne

je vybraná národná agentúra:  SK01 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Prosím, pamätajte na to, že:
 
Žiadajúca organizácia musí vložiť do Účastníckeho portálu potrebné dokumenty, ktoré dokazujú jej
právnu subjektivitu (viac informácií v Sprievodcovi programom v časti C - "Informácie pre žiadateľov").

Oznam o ochrane osobných údajov
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prihláška bude spracovaná elektronicky. Všetky osobné údaje (mená, adresy, životopisy a pod.) budú
spracované v súlade s nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
inštitúciami a orgánmi EÚ a o voľnom pohybe takýchto údajov, v súčasnosti Nariadením (ES) č.
45/2001. Všetky požadované osobné údaje budú použité na stanovený účel, t. j. spracovanie vašej
prihlášky v súlade so špecifikáciami obsiahnutými vo výzve na podávanie návrhov projektov, riadenie
administratívnych a finančných aspektov projektu, ak je to oprávnené, a na šírenie výsledkov
prostredníctvom IT nástrojov programu Erasmus+. V prípade šírenia sa v súvislosti s informáciami o
kontaktných osobách bude vyžadovať jednoznačný súhlas.

V prípade otázok ohľadne presného opisu zhromaždených osobných údajov, zámeru tohto
zhromažďovania a opisu ich spracovania, nájdete informácie v Osobitnom vyhlásení o ochrane
osobných údajov (pozri odkaz nižšie), ktoré je súčasťou tohto formulára.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm

Súhlasím s Osobitným vyhlásením o ochrane osobných údajov


