
Kontext a pozadie projektu: 

 

V januári 2020 sa vyučujúca našej školy, Daniela Tomašovičová, zúčastnila 

kontaktného seminára k projektom Erasmus+ v nórskom Tromso. Podarilo sa jej 

nadviazať kontakt so srbskou a írskou školou. Po vzájomných rozhovoroch sa zhodli 

na téme budúceho projektu a výsledkom ich komunikácie a práce bolo schválenie 

projektu Erasmus+ pod názvom This is how we share. Po schválení prihlášky však 

írski partneri z projektu odstúpili vzhľadom na náročnú situáciu ohľadom Covid 19. 

Naša škola sa rozhodla spolu so srbskou partnerskou školou v projekte zotrvať 

a projekt bude fungovať ako bilaterálny. ( zložený z dvoch partnerských škôl) Zmluva 

je podpísaná oboma stranami – pánom riaditeľom Miroslavom Mihálom ako 

štatutárnym zástupcom našej organizácie a Slovenskou akademickou asociáciou pre 

medzinárodnú spoluprácu -   

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu -   

a projektu bol udelený grant vo výške 21.174 €.  

Spôsob akým komunikujeme, pracujeme, učíme sa a naša úloha v spoločnosti sú 

pretvárané moderným svetom. Ako vyučujúci máme zodpovednosť uistiť sa, že naši 

študenti sú kompetentní a majú prístup nevyhnutný pre dosiahnutie úspechu 

v súčasnej spoločnosti. Byť digitálne kompetentný znamená viac než vedieť ako 

používať najnovší smartfón alebo počítačový software- je to o schopnosti vedieť 

používať IKT kritickým, kolaboratívnym a kreatívnym spôsobom. Podľa ELINET, 

jednému z piatich 15-ročných ľudí chýba základná gramotnosť. Toto im spôsobuje 

nielen ťažkosti sa zamestnať, ale aj zvyšuje ich riziko chudobnosti a sociálneho 

vylúčenia a taktiež limituje ich možnosti kultúrnej a občianskej činnosti a osobného 

rozvoja. Na základe prieskumu v partnerských školách nedosiahli štandardy 

gramotnosti a digitálnej kompetencie  daný level v žiadnej z nich.  Tento projekt je 

zameraný na rozvoj siete, kapacity a schopnosti pre operáciu na medzinárodnom 

leveli, zdieľaní nápadov, praktík a metód hlavne v rámci používania IKT 

a gramotnosti v tejto oblasti.  

 

Objektíva projektu: 

 

žiaci budú:  

rozvíjať svoju plynulosť v anglickom jazyku, rozvíjať kompetenciu užívania IKT,  

rozvíjať sebavedomosť v gramotnostných vedomostiach, používať technológie 

bezpečnejšie, používať digitálne prostriedky pre nahrávanie a úpravu videí, vytvárať 

pesničky v angličtine, účastniť sa speváckych súťaží, vytvárať prezentácie o učení, 

učiť sa navzájom o svojich kultúrach a tradičných hodnotách, vytvárať nástenku o 

príbehu európskeho občana, vytvárať IT mapy na internete počas bezpečného 



surfovania, testovať svoje IKT vedomosti spolu s ich rodičmi, písať e-pohľadnice ich 

kamarátom z partnerských škôl, testovať svoje vedomosti cez Kahoot kvíz, Google 

Docs, Prezi, Moodle, TED, fotiť a písať články a zdieľať ich na webových stránkach 

a v Twinspace, realizovať online debaty s ich rovesníkmi , pracovať na čiastkových 

eTwinning projektoch  

 

učitelia:  

prejdú školením ktoré sa týka IKT gramotnosti, budú používať bežný prístup k 

aktivitám týkajúcim sa gramotnosti, budú rozvíjať svoju istotu v IKT, budú pracovať 

na eTwinning projektoch, budú zdieľať rozdielne postoje k IKT, gramotnosti a 

zahrnutiu rodičov do školského života. Takto budú učitelia viesť ich žiakov k 

úspešnému naplneniu projektových cieľov a vybudujú si silnejšie puto s ich rodičmi a 

miestnou komunitou.  

 

Účastníci projektu:  

Koordinujúca inštitúcia:         Základná škola, Karadjordje, Velika Plana, Srbsko 

 

Partnerská škola:                     Základná škola, Borský Mikuláš, Slovensko 

 

Trvanie projektu: 1.9.2020 – 31.8.2022 

 

Aktivity: 

 

Učitelia:  

sa budú stretávať na eTwinning platforme za účelom tvorby projektu a diskusie 

ohľadom naplnenia cieľov, budú oslavovať Medzinárodný deň vzdelávania, budú mať 

stretnutia ohľadom výsledkov mobilít, budú organizovať workshopy a prezentácie 

ohľadom učenia (plynulosť anglického jazyka, IKT kompetencie, gramotnosti, 

obrátené učenie, riešenie problémov, zahrnutie rodičov do života školy, rola 

eTwinningu), vytvoria dotazníky, navzájom navštívia svoje hodiny počas návštevy za 

účelom adoptovania iných a nových metodológií a vytvoria spoločný prístup ku IKT a 

gramotnostným aktivitám, zúčastnia sa spojeného eTwinning projektu, vytvoria plány 

pre spojené hodiny, predajú výsledky projektu priebežne a po ukončení projektu 

učiteľom, rodičom a miestnej komunite.  

 

Študenti:  



si budú navzájom vymieňať pohľadnice na eTwinning platforme, vytvoria video spolu 

s ich učiteľmi o ich škole, budú sa podieľať na eTwinning mini-projektoch zahájených 

ich učiteľmi (´Toto je moja trieda´, Ktorá pomôcka je toto?´, Ṕovedz príbeh 

kamarátovi´, ´Úprava videa´, ´Bezpečnejší internet pre teba´), naučia sa tradičné tance, 

napíšu príbehy, vytvoria nástenky,  zúčastnia sa workshopov, ktoré sú zamerané na 

rozvoj ich IKT vedomostí a gramotnosti, budú sa zúčastňovať športových aktivít a 

speváckych súťaží, nahrajú pesničku v anglickom jazyku, upravia krátke video a 

pripravia ho na karaoke súťaž, zúčastnia sa výučby so svojimi rovesníkmi, vytvoria 

krátke video o návštevách, zúčastnia sa debaty s rovesníkmi a ohodnotia výsledky 

projektu. Nepedagogickí zamestnanci pomôžu s kontrolou financií, s pozvánkami a 

šírením výsledkov projektu. Rodičia sa zúčastnia verejných podujatí a akcií počas 

návštev, budú diskutovať s učiteľmi ohľadom riešenia problémov, zúčastnia sa 

workshopov, spoja sa s deťmi a spolu sa zúčastnia kvízu, vyplnia hodnotiace 

dokumenty. 

 

Metodológia: 

 

jednotlivci, skupiny, aktivity pre celú triedu, online komunikácia, využívanie 

moderných pomôcok v rôznych triedach a na rôznych predmetoch, kolaborácia krajín. 

Účasť na projekte znamená dlhodobý rozvoj pre školu nielen v oblasti procesu učenia 

a vzdelávania ale aj v oblasti multikulturalizmu. IKT nástroje a pomôcky budú 

požívané zodpovedne a bezpečne, povzbudzujúc motiváciu žiakov i učiteľov. Študenti 

si taktiež zdokonalia svoje schopnosti v anglickom jazyku. eTwinning spropaguje 

lepšie možnosti na výučbu. Rodičia budú oboznámení s benefitmi digitálnych a 

gramotnostných vedomostí a zručností. Výsledky projektu budú zdieľané cez rôzne 

workshopy a prezentácie, médiá a verejné udalosti a akcie, pričom všetko bude 

prístupné na webovej stránke projektu – táto je momentálne ešte nedostupná. Po jej 

spustení uverejníme link na našej webovej stránke. 

Pevne veríme, že i napriek nepriaznivej situácii vo svete sa nám podarí stanovené 

ciele naplniť spoločnými a individuálnymi aktivitami na lokálnej 

i medzinárodnej úrovni, ale najmä prostredníctvom výmenných návštev.  

 

 


