
V rámci projektu Erasmus plus KA1 "Investícia do učiteľov- investícia do budúcnosti", sa 12 našich pedagógov 

zúčastnilo viacerých školení a metodologických kurzov v zahraničí. Na základe skúseností z týchto kurzov a školení 

sa budeme snažiť modernizovať  vyučovací proces v súlade s aktuálnymi  trendmi v oblasti jazykového vzdelávania 

a ako súčasť tohto procesu implementovať našu školy do medzinárodného strategických partnerstiev, ktoré v 

budúcnosti poskytnú našim študentom možnosť zúčastniť sa zaujímavých projektov s rovesníkmi v rámci krajín 

EÚ.  

Aj v súčasnosti vyučujeme moderne a strategicky, berúc pritom do úvahy potreby našich študentov, ktorí väčšinou 

pokračujú v štúdiu na univerzitách alebo vysokých školách v rámci Európy, avšak stále si uvedomujeme naše limity 

a neustálu potrebu intenzívne aktualizovať a rozširovať priestor pre inovačné trendy vo vzdelávaní a tiež 

nevyhnutnosť výmeny skúseností a vzdelávacích príležitostí s podobnými školami v rámci Európskej Únie. Využitie 

najnovších poznatkov a vzdelávacích postupov, ktoré získajú účastníci projektu  obohatí nielen povinné 

vzdelávanie, ale aj medzi - predmetové a mimoškolské aktivity a vytvorí podmienky pre našich študentov, aby 

mohli ešte pripravenejší pokračovať v ich ďalšom štúdiu. Aktivity  projektu posilnia učiteľský profil našich učiteľov, 

rozšíria ich odborné pedagogické i komunikačné jazykové a prezentačné zručnosti, ako aj kompetencie potrebné 

pre riadenie medzinárodných projektov a obohatia repertoár používaných pedagogických metód a techník. 

 Aj takýmto spôsobom dokážu v budúcnosti pôsobiť nielen ako učitelia, ale aj ako priami realizátori príp. 

sprostredkovatelia inovačného vzdelávania, viacjazyčných podujatí a medzinárodných projektov. 

Od júna 2018 do októbra 2018 sa 12 učiteľov zúčastnilo školení a metodologických kurzov vo Veľkej Británii (2), na 

Malte (3), v Lotyšsku (1), v Rakúsku (3), Nemecku (1) a v Írsku (1). 1 učiteľ sa zúčastní  metodologického kurzu 

v Írsku v priebehu februára 2019. 

 

26. 09. 2018  - učitelia cudzích jazykov z GAB , ktorí sú účastníkmi projektu KA1, 

zrealizovali aktivity k Európskemu dňu jazykov za účasti cca. 70 žiakov našej školy a 10 ZŠ 

z okresu Námestovo a 12 učiteľov jazykov  zo ZŠ s SŠ z okresu Námestovo. Celkovo 

v tento deň zapojení žiaci a študenti absolvovali 25 aktivít na podporu jazykového 

vzdelávania v anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom jazyku či získali zaujímavé 

informácie aj o iných krajinách EÚ a ich minoritných jazykoch ako napr. maltský jazyk, 

írsky jazyk, lotyšský jazyk a pod. 

                          



 

       

 

 

V týždni od 8. do 12. októbra  2018 sme sa tiež zúčastnili  pracovnej cesty v Estónsku 

( Keila Kool a Maardu  Gymnasium), počas ktorej sme si vymenili fungujúce skúsenosti 

a najnovšie poznatky z pedagogickej praxe a navrhli  nové možnosti realizácie 

medzinárodných projektov na podporu výučby anglického a ruského jazyka 

a multikultúrnej výchovy. Našu školy reprezentovali riaditeľ školy Mgr. P. Kuľha, zástupca 

školy PhD. Ľubomír Jaššo  a 2 vyučujúci ANJ. 



   

  


