
 
 
 
 
 

SPŠS ZÍSKALA GRANT   

V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+  
 

V uplynulom školskom roku sme sa zapojili do výzvy programu Erasmus+, vypracovali projekt 

s názvom "Let´s BITE - Let´s Bring Innovation and Torelance to Education" a získali grant 

v sume 5 830 € v rámci Kľúčovej aktivity 1 – Sektor školského vzdelávania, vzdelávacia mobilita 

jednotlivcov, akcie – mobilita učiacich sa zamestnancov, typ akcie – mobilita pracovníkov v oblasti 

školského vzdelávania, na obdobie 15. 06. 2017 – 14. 06. 2018. Získali sme grant na realizáciu 3 

mobilít učiteľov na Cyprus a do Fínska. Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA101-035182. 

 

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom vzdelávacích aktivít rozšíriť kľúčové kompetencie 

učiteľov v oblasti interkulturality a multikulturality. Myslíme si, že znalosti a praktické skúsenosti 

našich učiteľov v tejto oblasti nie sú postačujúce, a preto nám veľmi pomôžu diskusie, skupinová 

práca, výmena skúseností a návšteva miest, kde bok po boku žijú vo vzájomnej úcte a tolerantnosti 

viaceré národnosti. Účasť na vzdelávaní sprostredkuje stretnutia s ľuďmi s rôznymi skúsenosťami, 

ktorých poznatky nám následne v domácom prostredí pomôžu u žiakov prispieť k budovaniu ich 

pozitívneho vzťahu a k bezproblémovému vnímaniu ľudí rôznych kultúr, vierovyznania, sociálnych 

skupín, s rôznym vzdelaním. Parciálnym cieľom je snaha o zakomponovanie prvkov multikultúrnej 

výchovy do kurikula tých predmetov, v ktorých nie sú, pričom dôraz budeme klásť na odborné 

ekonomické predmety. Určite to prispeje k zlepšeniu medzipredmetových vzťahov. V nadväznosti na 

to bude naším cieľom prepracovať metodológiu vyučovania odborných predmetov. Ďalším cieľom je 

oboznámenie sa s novými vyučovacími metódami a trendmi v tejto oblasti, ktoré následne využijú 

učitelia v praxi počas vyučovacieho procesu so snahou aktívne zapojiť žiaka do vyučovania a 

formovať v ňom nielen vzdelaného a tvorivého človeka, ale aj človeka bez predsudkov. Tieto ciele 

nám pomôžu v tom, aby boli naši žiaci pripravení akceptovať ľudí z rôznych kultúr nakoľko si 

uvedomujeme, že slovenský pracovný trh je príliš malý, a preto sa naši absolventi budú určite 

uchádzať o prácu a štúdium v zahraničí. Chceme na našej škole aktívnejšie pristupovať k podpore a 

rozvíjaniu vzájomnej tolerantnosti prostredníctvom pochopenia a rešpektovania rôznych skupín v 

triedach a k vzájomnému dialógu medzi rôznymi skupinami. Našim cieľom je získanie zahraničných 

partnerov pre spoluprácu k realizácii ďalších projektov. 
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