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GYMNÁZIUM ANTONA BERNOLÁKA NÁMESTOVO

Cezhraničný gymnaziálny klaster G13
Od septembra 2019 je Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove vedúcim partnerom výnimočného 
projektu s názvom „Cezhraničný gymnaziálny klaster G13“. Projekt realizujeme spolu s trinástimi part-
nermi v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce Interreg. Vďaka realizácii nášho projektu 
tak napĺňame ciele programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre 
roky 2014-2020.

Do projektu je zapojených spolu trinásť gymnázií – partnerov zo Slovenska a Poľska. Aj napriek pretr-
vávajúcej celosvetovej pandémii a nariadeným opatreniam Covid-19, všetci partneri projektu pokračujú 
v online forme v plánovaných aktivitách, a tak spoločne naďalej napĺňame myšlienky a ciele projektu.  

Našim hlavným cieľom v projekte je inovatívne a moderne nazerať na jednotlivé stupne vzdelávania 
a vytvoriť kvalitné webové sídlo, tzv. gymnaziálny klaster, ktorý má byť spoločným dielom všetkých 
partnerov. Vytvorený webový priestor – klaster má slúžiť ako banka materiálov pre vzdelávanie v škole 
21.storočia. Samotný klaster je rozdelený na 13 častí, pričom každá z častí metodicky podlieha jedné-
mu z partnerských gymnázií. K tvorbe gymnaziálneho klastra dopomohlo aj zakúpenie moderných IKT 
zariadení, vďaka ktorým každý partner projektu – škola bude môcť ešte modernejšie a inovatívnejšie 
uskutočňovať svoj vyučovací proces.

Cezhraničný gymnaziálny klaster je účinným nástrojom zvýšenia kvality vzdelávania na školách gym-
naziálneho typu, a ktorého zmyslom je tiež prehlbovať spoluprácu medzi jednotlivými školami. Veríme, 
že vďaka realizácii projektu a zvýšeniu kvality vzdelávania sa pre absolventov gymnázií zlepšia mož-
nosti uplatnenia sa na trhu práce, respektíve sa im zlepšia možnosti prijatia na kvalitnú vysokú školu. 
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