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perspective – projekt Erasmus+ KA1 
 

Tento projekt je zameraný na podporu profesijného rastu učiteľov cudzích jazykov 

a ekonomiky v zahraničí. Prvá časť projektu sa uskutočnila v júli a auguste 2017, kde sa 

siedmi učitelia zúčastnili dvojtýždenných pobytov v jazykových školách na Malte, v Nemecku 

a v Lotyšsku. 

 

Piati učitelia anglického jazyka a ekonomiky v anglickom jazyku sa zúčastnili na 

dvojtýždňovom pobyte vo Swienqi na Malte. Z toho sa traja učitelia sa vzdelávali v Business 

English a dvaja v oblasti IKT vo vyučovaní. Jedna učiteľka nemeckého jazyka si svoje 

poznatky rozširovala počas dvojtýždňového pobytu v Düsseldorfe v Nemecku v oblasti 

Wirtschaftsdeutsch. Učiteľka ruského jazyka absolvovala dvojtýždňový pobyt v Rige 

v Lotyšsku, kde si prehlbovala vedomosti v oblasti obchodnej ruštiny. 

 

Na Malte sa miestom získavania nových poznatkov stala od 14. augusta do 25. 

augusta 2017 jazyková škola Link School of Languages vo Swieqi. Ing. Beáta Bucková,  

Mgr. Jaroslav Lipták, Ing. Lívia Tkáčová si rozširovali vedomosti v English for Business 

Communication a zaoberali sa témami ako: Job interview, Meetings, Agenda, Progress, 

Collocations in the context of Progress, Risk, Success, Motivation, Performances, Cultural 

know-how, Writing e-mails, Teamwork, SWOT analysis, PEST analysis, Competition, Idioms 

on the topic. Okrem iného sa a zaoberali aj metódami vyučovania ako sú interkulturálne 

vyučovani,  vyučovanie formou tvorby akčných plánov, využite modernej didaktickej techniky 

vo vyučovaní Business English.  



 

Na praktické využitie IKT na hodinách cudzieho jazyka (Professional Development of 

English Language for Teachers and Practical Use of ICT in the Classroom) sa zamerali  

Mgr.Mikuláš Lukáč, PhD. a Mgr. Edita Madžárová. Okrem získavania praktických skúseností 

s prácou na interaktívnej tabuli, sa zoznámili aj s mnohými programami a webovými 

stránkami ako sú: Wordclouds, krátke filmy – Film English, sociálne dotazníky, Instagram, 

Class tools a Kahoot. Niektoré z nich môžeme využívať nielen na hodinách cudzích jazykov.   

 

V od 09.07.2017 do 22.07.2017 zúčastnila Mgr. Klára Opršalová. Intensivsprachkurs und 

Methodentraining fach-und berufsbezogenes Deutsch prebiehal v IIK Düsseldorf. Počas 

týchto dvoch týždňov sa zoznamovala s učebnými materiálmi k obchodnej nemčine, trendmi 

v písaní e-mailov, listov, pracovných pohovoroch, spoznávaniu krajiny a interkultúrnych 

odlišností, softvérmi a hrami, ktoré uľahčujú a spestrujú výučbu jazyka.  Prínosom tohto 

pobytu bola nielen výmena skúseností s kolegami z iných krajín ale aj exkurzia do 

Rheinische Post. 

 

Durbe Russian Language Academy sa na dva týždne (12.08.-26.08.2017) stala 

domovom pre Mgr. Andreu Demskú. Táto škola sa nachádza v Rige hlavnom meste 

Lotyšska. Počas svojho pobytu sa venovala aktuálnej spoločenskej problematike, novými 

trendmi vo vyučovaní ruského jazyka, možnosťami rozvoja komunikačných zručností 

u študentov, písaniu e-mailov a listov, obchodnej ruštine. Okrem toho mala možnosť 

spoznávať krajinu a jazyk.  

Všetci kolegovia boli svojim pobytom v jazykových školách na Malte, v Nemecku 

a v Lotyšsku nadšení. Medzi prínosy takéhoto pobytu patria:  

 rozvoj všeobecných jazykových a komunikačných zručností,  
 

 rozvoj jazykových zručností v kontexte Business English, Russian, Germany.  

 rozšírenie vedomostí v oblasti ekonomiky, 

 oboznámenie sa s používaním moderných metód pri vyučovaní cudzieho jazyka  

a  s novými trendmi vo výučbe CUJ,  

 spoznávanie krajiny a interkultúrnych odlišností, 

 výmena skúseností s kolegami. 

 

Určite odporúčame všetkým využiť možnosť zapojiť sa do takýchto projektov a nabrať nové 

poznatky, skúsenosti v zahraničí. 



 

 



 

 

 



 

 

 

Dňa 30. 8. 2017 sme začali naše diseminačné aktivity súvisiace s projektom "Vzdelávacia mobilita 

jednotlivcov" - Better school, better students, beter perspective – projekt Erasmus+ KA1.  

Jednotliví účastníci si pripravili prezentácie z mobilít. Prezentovali ich pred ostatnými kolegami. 

Prezentácie obsahovali základné informácie z mobilít a zároveň boli doplnené o praktické ukážky 

učebných materiálov, príkladov, postupov, metodológie ktoré sa dajú uplatniť vo vyučovacom 

procese, a ktoré sme väčšina z nás doposiaľ nevyužívali. Univerzálne, použiteľné pre všetkých učiteľov 

boli hlavne poznatky z kurzu IKT na Malte – rôzne možnosti využívania interaktívnej tabule 

a výpočtovej techniky na rôznych predmetoch. Prezentácie boli rozoslané všetkým učiteľom. 

Súčasťou diseminácie bolo aj zaškolenie pedagogických pracovníkov o možnostiach využívania IKT vo 

vyučovacom procese. Školenie viedli účastníci mobility. Jednotliví účastníci, tak ako aj ostatní 

kolegovia, konštatovali, že mobility a tiež aj diseminačné aktivity boli pre ne prínosom.  
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Fotodokumentácie z diseminačných aktivít: 









 


