
 

 
 

 
 

SPŠS ZÍSKALA GRANT   

V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+  
 

V tomto školskom roku sme sa zapojili do výzvy programu Erasmus+, vypracovali projekt s názvom 
"PREDICT - Prompt Revolution in Education with Information & Communications Technology" 

a získali grant v sume 19 410 € 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 01. 07. 2019 – 30. 06. 2020. Získali sme 

grant na realizáciu 10 mobilít učiteľov do Portugalska, Dublinu, Fínska, Rakúska, Cyprus, Maltu, 

Talianska a Grécka. Číslo projektu: 2019-1-SK01-KA101-060151.  

Názov projektu "PREDICT - Prompt Revolution in Education with Information & 

Communications Technology" napovedá, že naša škola sleduje technologický pokrok a snaží sa o 

efektívne využívanie najmodernejšej digitálnej technológie vo vyučovacom procese. Veľkou snahou 

školy je pripraviť žiakov na nároky a požiadavky zamestnávateľov pre potreby trhu práce. Kvalitné 

vyučovanie s využívaním IKT prinesie rozvíjanie kompetencií žiakov a poskytne im perspektívne 

východiská pre budúci profesionálny život. Uvedomujeme si, že žiaci sú najprogresívnejšou skupinou 

v oblasti adaptácie na IKT, pretože inklinujú ku všetkému novému a neboja sa experimentovať, ľahko 

absorbujú poznatky, a preto môžeme pri cielenej práci s nimi dosiahnuť značné úspechy. Nazdávame 

sa, že intenzívne a zmysluplné využívanie IKT vo vyučovaní motivuje žiakov k aktívnejšej práci, 

k väčšej kreativite, k tvorivému mysleniu a umožní škole ich lepšie pripraviť na uplatnenie sa 

v informačnej spoločnosti a modernom trhu práce. Práve tieto skutočnosti nás motivovali k tomu, aby 

sme sa zapojili do tohto projektu a formulovali si hlavné ciele projektu. Pociťujeme potrebu rozvíjať 

kľúčové digitálne kompetencie učiteľov a žiakov a aplikovať nové inovatívne vyučovacie metódy 

s využitím IKT. Našou snahou je preto zintenzívniť využívanie IKT a dostupných softvérových riešení 

vo vyučovacom procese, ktoré budú slúžiť ako didaktický nástroj pri preberaní učiva, testovaní 

žiakov, tvorbe digitálneho obsahu predmetov a pod. Do projektu sme zapojili 8 učiteľov z rôznych 

predmetových komisií, ktorí si budú zdokonaľovať digitálne kompetencie a implementovať 

nadobudnuté skúsenosti, zručnosti a znalosti v podmienkach školy. Spolu so zvoleným mentorom 

projektu, ktorý má predchádzajúce skúsenosti s prípravou a realizáciou európskych projektov, sme 

vybrali najlepšie kurzy a partnerov pre potreby našej školy. Účasť v projekte prinesie benefity nielen 

pre samotných učiteľov, ale v neposlednom rade budú z toho profitovať naši žiaci. Uvedomujeme si, 

že žiaci učiaci sa pomocou IKT sú motivovaní, čo prispieva k rozvíjaniu ich tvorivosti, schopnosti  



 

 
 

 

 

pracovať v tíme a efektívne využívať digitálne technológie pri riešení rôznych úloh a problémov. 

Implementácia IKT prináša aj impulz pre vedenie školy k obnoveniu stratégie školy, entuziazmus 

učiteľov a lepšie medzi predmetové vzťahy. O výsledkoch projektu budeme informovať učiteľov 

školy, rodičov našich žiakov a odbornú verejnosť. K tomu využijeme web stránku školy, sociálne 

siete, školský časopis, školskú ročenku, prezentáciu na dni otvorených dverí, nástenke v škole a články 

na portáli zriaďovateľa, workshopy a otvorené hodiny. Účastníci vzdelávaní si zlepšia vedomosti o 

iných európskych vzdelávacích systémoch, komunikačné schopnosti, zvýšia si  interkultúrnu 

uvedomelosť a tieto poznatky zakomponujú do podmienok našej školy. Prínosom bude tiež 

nadviazanie spoluprácu a partnerstvo s ďalšími školami na európskej úrovni, pričom pomocou IKT je 

možná dlhodobá spolupráca v rôznych oblastiach. Účasť v tomto projekte bude veľkým prínosom k 

naplneniu cieľov našej školy v oblasti modernizácie vyučovania. 

 

The name of our project "PREDICT - Prompt Revolution in Education with Information & 

Communications Technology" suggests our school follows technological progress and tries to use 

modern digital technology in education effectively. It is our goal to prepare students for the demands 

of labour market. Good quality teaching using ICT will develop students' key competences and 

provide them with perspective grounds for future professional lives. We are aware of the fact that 

students are the most progressive group in respect of adapting to the use of ICT as they are inclined to 

try and use new tools and are not afraid to experiment; they absorb knowledge easily and therefore it is 

possible to achieve considerable results working with them. We assume that intense and meaningful 

use of ICT in learning process motivates students to work more actively, creatively and thus enables 

the school to prepare them better for functioning in information society and modern labour market. 

This fact was precisely what motivated us to take part in the project and formulate the main aims of 

the project. We feel the need to develop key digital competences necessary for teachers and students 

and apply inovative teaching methods using ICT. Our attempt is to intensify using ICT and available 

software in teaching and learning process, which will serve as a didactic tool when teaching, testing 

and creating digital content to be used in various subjects. There are 8 teachers participating in this 

project from different school departments who are going to improve their digital competences and 

implement gained knowledge, skills and experience in our school environment. Along with the mentor 

of the project, who has previous experience with preparation and carrying out European projects, we 

have chosen the most appropriate courses and partners for the specific needs of our institution. 

Participating in the project will benefit not only the teachers themselves but also and most importantly 

the students. We understand that students taught with the aid of ICT are motivated, which contributes  



 

 
 

 

to their development and growth. Implementing ICT will also provide an impluse for the school 

management to refine school's strategy, reinforce teachers' enthusiasm and improve the inter- subject 

connections. All teachers in the institution, students' parents and the public will be informed of the 

results of the project by means of school website, school magazine, yearbook, notice boards, articles 

on self-governing region's portal, workshops, doors open days and open lessons. The participants will 

improve their knowledge concerning European education systems, communicating skills, cross-

cultural awareness. Another asset will  be establishing new cooperation and partnerships with other 

schools on European level as using ICT enables long-term cooperation in various fields. Participating 

in this project will also allow us to achieve our aim to modernise teaching nd learning process at our 

school. 

 

 

v Žiline 08. 07. 2019       Ing. Ľubica Gašperáková 

 

 

 

 

 

 

 


