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Projekt New Management ERA sa môže realizovať vďaka financovaniu z Kľúčovej akcie 1 programu 
Erasmus+ v období od 1.7.2018 do 30.11.2019. Erasmus+ je programom Európskej únie pre vzdelávanie, 
odbornú prípravu, mládež a šport s rozpočtom 14,7 miliárd eur na obdobie rokov 2014 až 2020. Na Sloven-
sku je program zabezpečovaný organizáciami SAAIC (v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy) a Iuventa 
(v oblasti mládeže a športu). Viac informácií o možnostiach finančnej podpory projektov nájdete na: 
www.erasmusplus.sk. Prostredníctvom Kľúčovej akcie 1  je možné získať financie na realizovanie mobility 
jednotlivcov alebo skupín, ktorých výsledkom bude zlepšenie zručností, zvýšenie šance zamestnať sa a na-
dobudnutie nových poznatkov o iných kultúrach. Cieľom je, aby zamestnanci získali hodnotné skúsenosti v 
oblasti európskeho školského vzdelávania a získané poznatky a skúsenosti následne aplikovali na národnej 

úrovni.  

Prostredníctvom realizácie 
projektu New Management 
ERA Gymnázium bilingvál-
ne v Žiline vyšle svojich za-
mestnancov na 2 štruktúro-
vané kurzy a 4 mobility za-
merané na pozorovanie 
práce v partnerských ško-
lách. Absolvovanie kurzu 
francúzskeho jazyka umožní 
riaditeľovi školy [1] rozvinúť 
svoje jazykové zručnosti na 
úrovni potrebnej na diploma-
tické rokovania so zástupca-
mi zahraničných partnerov 
našej školy - ambasádorov 
Belgicka, Francúzska i Špa-
nielska  alebo pri komuniká-
cii s riaditeľmi a učiteľmi 
z partnerských škôl siete Eu-
roproject - Education without 
frontiers.  

Metodický kurz zameraný na 
výučbu španielskeho jazyka 
a literatúry určený pre zá-
stupkyňu školy umožní  revi-

rópskych škôl a diskutujú,  akým spôsobom čeliť spoločným výzvam v oblasti školského vzdelávania, ako 
inovovať učenie a motivovať žiakov  k učeniu sa. Inšpirujeme sa navzájom, vymieňame si skúsenosti 
a nadväzujeme priateľstvá, ktoré sú základom ďalšej spolupráce medzi školami. V novembri 2019 je té-
mou konferencie ochrana a zlepšenie životného prostredia - MEGA - Make the environment great 
again a okrem učiteľov a riaditeľov budú diskutovať aj študenti a to formou modelového zasadnutia OSN  
a pracovať vo workshopoch, ktoré budú zamerané na praktické riešenie ochrany životného prostredia. 
Týmto projektom napĺňame ciele školy v rámci Európskeho plánu rozvoja a umožňujeme prostredníctvom 
mobilít učiteľov aplikovať nimi získané poznatky, zručnosti a nové nápady do praxe školy, do vyučovacích 
hodín, zlepšiť  výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, zviditeľniť školu na domácej i medzinárodnej úrov-
ni a nasledovať tak motto školy: Vzdelávanie bez hraníc.  

talizáciu a obohatenie jej portfólia učebných mate-
riálov i aktivizujúcich metód, zlepšenie odborných 
zručností a osobnostných kvalít. Mobilita do Fínska 
pre učiteľku anglického jazyka poskytuje možnosť 
pozorovať v partnerskej škole Schildtin lukio 
v Jyväskylä fínsky školský systém a spôsob práce 
so žiakmi na hodinách, inšpirovať sa možnosťami 
internacionalizácie školy, popri tom zorganizovať 
výmenný pobyt našich študentov a získať nové po-
znatky a skúsenosti. [2]  

Ďalšou týždňovou mobilitou 
do Francúzska do partnerskej 
školy Saint Jude v Armentiè-
res škola umožňuje spoluprá-
cu učiteľov prírodovedných 
predmetov a francúzskeho ja-
zyka a literatúry s kolegami a 
prostredníctvom tzv. job-
shadowingu - obdobia pozo-
rovania a hospitácií získať 
nové podnety na prácu u nás. 
Touto mobilitou upevňujeme 
vzájomnú spoluprácu pri rea-
lizácii vzájomných individu-
álnych študijných pobytov 
žiakov a získavame benefity 
z absolvovania časti štúdia 
v zahraničí.  

Dve mobility určené pre ria-
diteľa školy a koordinátorku 
medzinárodných aktivít sú 
smerované do Luxemburska. 
Škola Lycée Michel Rodange 
v Luxemburgu organizuje vý-
ročnú konferenciu siete Euro-
projekt, na ktorej sa stretáva-
jú riaditelia a učitelia z 18 eu-

munikácii. Prvé tri týždne sa ma pýtali, z ktorej 
krajiny som a posledné dni, z ktorej časti Francúz-
ska pochádzam.“  [2] „Od prvej chvíle na mňa pô-
sobila atmosféra školy priateľsky a pozitívne som 
vnímala zámer školy vytvárať pre žiakov podporu-
júce a povzbudivé prostredie. Škola Schildtin lu-
kio ma zaujala kvalitným vybavením a hlavne 
zborovňa určená na prácu učiteľov (množstvo po-

[1] „Na 4 týždne som 
sa vrátil do školských 
lavíc, písal testy, robil 
prezentácie a zlepšil 
sa hlavne v ústnej ko-

čítačov, konzultačná 
miestnosť, oddychové 
zóny -  lavičky, dom-
čeky, odhlučnená tele-
fónna búdka, atď.)“ 


