
 

Program Erasmus+ 

Aktivita nadnárodnej spolupráce 

V dňoch 19. – 23. 10. 2016 som mala možnosť zúčastniť sa v mene našej školy tematického seminára  

YSE – Youth and School Exchanging 

v mestečku blízko Varšavy Konstancin Jeziorna v Poľsku. 

Seminár bol realizovaný s finančnou podporou programu Erasmus+.  

29 účastníkov zo 14 krajín Európy malo možnosť pod vedením troch skúsených pracovníkov Národnej 
agentúry programu Erasmus + v Poľsku získať informácie o aktivitách a príležitostiach pre ľudí 
pracujúcich v sektore školského vzdelávania, aby mohli rozvíjať svoje odborné schopnosti a 
spolupracovať s partnermi v Európe. 

Jedná sa o príležitosť pre učiteľov a ďalších školských zamestnancov ako aj o príležitosť pre žiakov 
spolupracovať so žiakmi a inštitúciami v rámci Európy, ale aj o aktivity pre učiteľov zamerané na 
podporu profesijného rastu v zahraničí, ako:  

 Štruktúrované kurzy alebo školenia; 
 Výučbové pobyty; 
 Hospitácie (job shadowing) alebo pozorovanie. 
 

Program na seminári bol doslova nabitý aktivitami určenými na postupné  spoznávanie sa, získavanie 
informácií o možných partneroch a ich vysielajúcich organizáciách. Dozvedeli sme sa mnoho 
o formách vyučovacieho procesu, praktikách učiteľov pri práci s mládežou, spôsoboch ich zapojenia 
do výmenných pobytov, rozprávali sme o potrebách mladých a  takto cielené  aktivity mali vyústiť do 
formovania tímov a prípravy nápadov pre budúce projekty.  

 

 

Aktivít, kde sme sa mali možnosť bližšie 
spoznať bolo v prvý deň seminára mnoho. 

 

 



      

Program seminára bol bohatý, všetci 
účastníci mali predstavu, čo od 
jednotlivých aktivít očakávajú.  

 

 

 

 

 

 

 

Bazár, kde sme mali možnosť predstaviť a  

prezentovať  školu. Bolo sa treba dobre pripraviť.  

 

 

 

 

 

Martyna Kozlowska, jedna z pracovníčok Národnej 
agentúry Poľska, vysvetľuje dôležité aspekty 
spolupráce. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miriam Klimová -Slovensko, Liene Millere – Lotyšsko,  

Heidi Bondergaard – Dánsko, Sanna Saukkonen – Fínsko 

Posledný deň seminára bol už v znamení formovania nápadov pre konkrétne projekty. 

 

Moje poďakovanie patrí vedeniu SPŠS za umožnenie zúčastniť sa tohto seminára, ktorý bol veľmi 
motivačný a vďaka ktorému som mala možnosť spoznať kolegov z mnohých krajín Európy. 

 

Spracovala Ing. Miriam Klimová 


