
2001-2003 SOCRATES - Comenius 1 - Partnerstvo škôl: 

"Ornamenty na historických budovách v Kolíne na Rýnom, v Lipsku, v Brne a v 

Leviciach" 

 

Projekt bolnaplánovaný na obdobie rokov 2001- 2003. Školy z uvedených miest v rámci 

projektových aktivít vyberali zaujímavé ornamenty na historických  budovách a  ich  repliky  

žiaci vytvárali z kameňa, sadry  a  hliny. Na záver každého projektového  týždňa  sa  

uskutočnila výstava žiackych prác.  Pri práci na projekte sa stretli žiaci troch profesií - 

kamenári, štukatéri a keramici. 

          

 

 

 

Socrates  2002 – 2004:  Rozdielne školy, rozdielne cesty smerom k zjednotenej 

Európe 

 

Partnermi v projekte boli: 

 Escola  Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, Caldas da Rainha, Portugalsko  

 Lycée Privé Externat Notre Dame, Grenoble, Francúzsko  

 1st High School of Palero Faliro, Atény,  Grécko  

 Technical School of Kryoneri, Atény, Grécko  
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 Scuola Media Statale C.Casteller, Paese, Treviso, Taliansko  

 1st Istituto Superiore Archimedes, Rosolini, Syracusa, Taliansko  

 Escola Básica 2/3 e Secundária  de Sao Martinho do Porto, Portugalsko  

 Escola Secundária Ibn Mucana, Alcabideche, Cascais, Portugalsko  

 Colegiul National Gheorghe Lazar, Sibiu, Rumunsko  

 

       

 

 

2007: Comenius 1.3. Projekty na rozvoj školy  
 

Projekt: Marketingové princípy v modernom školskom manažmente 
 

            
Ciele projektu:  

 podporiť spoločnú tvorbu študijných materiálov zameraných na aktuálne potreby 
riadenia rôznych typov škôl / ako využiť princípy marketingu v riadení školy, ako 
spracovať strategický plán školy na  dlhšie časové obdobie, ako hodnotiť kvalitu 
školy/  

 zlepšiť úroveň riadenia, plánovania, hodnotenia škôl  
 vytvoriť spoločné vzdelávacie materiály  
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 podporiť rovnosť príležitostí pre zapojenie žien a študentiek do spoločnej projektovej 
práce  

 podporiť európsku dimenziu vzdelávania  
 prehĺbiť znalosti o význame svetového kultúrneho dedičstva  
 podporiť záujem o štúdium cudzích jazykov  
 podporiť záujem o poznanie kultúry, histórie a tradícií, významných osobností 

partnerských krajín  
 podporiť spoluprácu školy s miestnymi inštitúciami a samosprávou  
 upevniť postavenie a konkurencieschopnosť škôl  

Naši partneri:  

 Bornemisza  Gergely Szakkozép – Szakiskola és Kollégium, Eger, Maďarsko                
 Institut de la Providence, Brussels, Belgicko  
 Lanition Lyceum A, Limassol, Cyprus  
 Aulum, Byskole, Dánsko  
 Scuola Media Statale C.Casteller, Paese, Treviso, Taliansko  
 1st Istituto Superiore Archimedes, Rosolini, Syracusa, Taliansko  
 Escola Básica 2/3 e Secundária  de Sao Martinho do Porto, Portugalsko  
 Escola Secundária Ibn Mucana, Alcabideche, Cascais, Portugalsko  
 Colegiul National Gheorghe Lazar, Sibiu, Rumunsko    

Témy projektu:  

 Kultúrne dedičstvo UNESCO v partnerských krajinách.  
 Významné osobnosti histórie a  vedy v partnerských krajinách.  

Výsledky:  
CD ROM, digitálny fotoalbum, študijné texty, pexeso, skladačky, plagáty, výstavy, spoločné 
exkurzie 
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2007 Socrates Comenius 1.3  Projekty na rozvoj školy 

 

PROJEKTOVÉ STRATNUTIE V LIPSKU (14. - 18.3. 2007) 

V treťom - poslednom projektovom roku sa zástupcovia 12 partnerských škôl z 9 európskych 

krajín zúčastnili stretnutia v Nemecku. Pricestovali z Cypru, Dánska, Belgicka, Talianska, 

Portugalska, Maďarska, Rumunska a Slovenska. Projekt trval 3 roky a jeho ciele a úlohy  sa 

rozdelili  medzi partnerov na 2 úrovniach: 

1.  riaditelia škôl a koordinátori projektu vytvorili študijný materiál o riadení modernej školy vo 

svojej krajine;   

2. študenti pripravili prezentácie a CD/DVD o prírodnom a kultúrnom dedičstve  UNESCO 

(pamiatky, významné lokality) a významných osobnostiach svojej krajiny.  

    

Keďže išlo o posledný míting, účastníci bilancovali a hodnotili prínosy projektu. 

Najdôležitejšou časťou stretnutia boli študentské prezentácie projektových výsledkov. Našu 

SOŠ reprezentovali 2 študenti nadstavbového štúdia - Peter Truban a Ján Kecskeméti, 

riaditeľ školy Dr. Ján Krtík a učiteľka SJ Mgr. Silvia Gunišová. 

 

Na záver stretnutia  vyjadrili účastníci symbolickú myšlienku  do budúcnosti:                        

„Spolupracujme rešpektujúc národné a  regionálne odlišnosti." 
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COMENIUS 2008 – 2010: Podpora podnikateľských zručností v školách a trvalo 

udržateľný rozvoj v EU regiónoch 

 

                                                       
 

 

Projekt SENTSUDER sa zaoberal problematikou trvalo udržateľného rozvoja vo vzdelávaní 

na rôznych typoch škôl. Partnerstvo v projekte tvorilo  13 škôl z 9  krajín - školy základné, 

stredné odborné i  všeobecnovzdelávacie so žiakmi vo veku 12 – 18 rokov. 

 

V 1. roku projektu boli hlavnou témou sú Historické cesty v mojom regióne, mojej krajine. 

Cesty v minulosti spájali krajiny, slúžili rozvoju obchodu, spoznávaniu nových kultúr a tradícií. 

Téma ciest, ktoré spájajú Európu bez hraníc, nadobudla nový aktuálny význam. Spracovanie  

témy ako marketingového produktu podporilo podnikateľské zručnosti študentov, ktoré sú 

prioritou programu Comenius a upriamilo pozornosť na kultúrne dedičstvo, ktoré je  dôležitou 

súčasťou  koncepcie trvalo udržateľného rozvoja v každej krajine. Študenti s pedagógmi 

vyhľadávali v archívoch a v  literatúre informácie o vybranej historickej ceste, ktorá sa týkala 

ich krajiny a regiónu. Pripravili prezentácie, tlačené materiály a výsledky práce prezentovali 

na konferencii, ktorá sa uskutočnila počas projektového stretnutia v v Lipsku ( SRN ). 

 



V 2. roku bola hlavnou témou súčasnosť : Trvalo udržateľný rozvoj a my. 

Študenti sa v prístupnej forme zoznámili s oblasťami trvalo udržateľného rozvoja. Ďalej 

pripravili dotazníky, zamerané na spoločné európske indikátory udržateľného rozvoja miest, 

ktoré distribuovali vo svojom meste. Pri príprave materiálov úzko spolupracovali s miestnou 

samosprávou a podnikateľmi. Poukázali na  príklady dobrej praxe vo svojom regióne. 

Výsledky sa  prezentovali na konferencii, ktorá sa uskutočnila počas projektového stretnutia 

v Paese a Mogliano Veneto (Taliansko). 

 

Pri tvorbe produktov sa využívali rôzne metódy práce : práca v teréne, návštevy vo firmách, v 

samospráve, dotazníky, počítačové spracovanie, študentské konferencie a iné sprievodné 

aktivity. Výsledky projektu boli zaradené ako doplňujúce študijné materiály vo vyučovaní 

všetkých škôl. Práca v širokom medzinárodnom tíme priniesla zúčastneným  školám 

množstvo nových informácií, podnetov a inšpirácie. 

 

PROJEKTOVÉ  STRETNUTIE  LIPSKO  (COMENIUS)  

26.3.- 28.3.2009 

Na projektovom stretnutí v Lipsku (Nemecko) sa stretli študenti z 13 partnerských škôl, z 10 

krajín Európy v rámci projektu SENTSUDER – Podpora podnikateľských zručností v školách 

a trvalo udržateľný rozvoj v EU regiónoch (Comenius).  

Stretnutie študentov z Talianska, Nemecka, Španielska, Poľska, Maďarska, Slovenska, 

Portugalska, Dánska, Litvy a Cypru sa uskutočnilo v priestoroch školy Arwed Rossbach 

Schule. Téma prezentácií, s ktorými sa predstavili jednotliví účastníci stretnutia, bola 

„Historické cesty v mojom regióne, v mojej krajine.“ Koordinátorom celého projektu je 

Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 v Leviciach. So svojím projektom „Magna Via – 

stará poštová cesta“ Slovenskú republiku reprezentovali študenti druhého ročníka 

študijného odboru pracovník marketingu Simona Pašková, Radoslav Šebo, Martina Gondová 

a Róbert Lehocký. 

Program stretnutia bol bohatý, rozdelený na dva pracovné dni a priestor ostal aj na 

voľnočasové aktivity. Celý program slávnostne otvoril Mr. Ott, riaditeľ Arwed Rossbach 

Schule. Počas piatich dní bol pre študentov pripravený v spolupráci s kvalifikovanými 

sprievodcami bohatý program v centre mesta Lipsko (Leipzig). 

Nechýbala ani prehliadka najkrajších a najzaujímavejších pamiatok tohto veľkomesta. Za 

zmienku stojí City Hochhaus, Augustovo námestie (Augustusplatz), pomenované podľa 

kurfistu Augusta Silného, Pamätník národov, pripomínajúci bitku s Napoleónom, ktorá sa 

odohrala medzi 16. a 19. októbrom 1813, kostol sv. Mikuláša (Nikolaikirche) – najstarší 

kostol v Lipsku a kostol sv. Tomáša (Thomaskirche), v ktorom pôsobil slávny hudobný 

skladateľ Johann Sebastian Bach.  

V popoludňajších hodinách druhého pracovného dňa sa študenti aj so svojimi učiteľmi 

zúčastnili slávnostnej recepcie v priestoroch Novej radnice, kde všetkých účastníkov projektu 

srdečne privítal viceprimátor mesta Wolfgang Tiefensee. Posledný deň sa niesol v duchu 

lúčenia. Všetci prítomní si pripili pohárom šumivého vína, naposledy si zamávali, vymenili 

posledné úsmevy a kontakty.  

 



„Všetci sme sa veľmi tešili na návštevu našej partnerskej školy v Lipsku. Veľké poďakovanie 

patrí našim kolegom z Arwed Rossbach Schule za prípravu tohto projektového stretnutia. 

V Lipsku sme sa cítili veľmi dobre, pretože vieme, že tu máme veľa priateľov.“ 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMENIUS 2012 - 2014: CREA (Creativity - Respect - Education - Activity) 

 

                                                       

 

Projekt CREA bol zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií študentov a učiteľov. V 1. roku 

pracovali študenti na témach „Energia“ a „Kultúrne dedičstvo môjho regiónu“; v 2. roku na 

téme Technológie. Navštívili zaujímavé kultúrne lokality, technické pamiatky alebo budovy 

v regióne, zozbierali informácie o ich histórii a súčasnom fungovaní. Využívali pri tom 

vedomosti z rôznych predmetov, najmä z histórie, cudzích jazykov, matematiky, fyziky, 

chémie. Výstupmi projektu boli prezentácie, videá a študijné texty v angličtine. 

Partnerské školy v projekte: 

Arwed Rossbach Schule, Berufliches Schulzentrum der Stadt Leipzig, Germany 

Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium, Eger, Hungary 

Istituto Comprensivo "C.Casteller", Paese, Italy 

Agrupamento de escolas Ibn Mucana - Escola Secundária Ibn Mucana, Alcabideche, 

Portugal 

Šolski center Postojna, Slovenia 

Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Istanbul, Turkey. 

 

Metódy kooperácie sa overovali počas projektových stretnutí prostredníctvom 

kooperatívnych workshopov. Každý workshop rozvíjal vybranú kľúčovú kompetenciu. 

Študenti tvorili prezentácie a kreatívne úlohy pre svojich rovesníkov. 

Projektové partnerstvo rozvíjalo aj kľúčové kompetencie učiteľov, transfer inovatívnych 

metód, ďalšie vzdelávanie učiteľov. Témy pre učiteľov sa týkali európskych trendov v ďalšom 

vzdelávaní učiteľov ako aj metód a foriem ďalšieho vzdelávania. 

Projekt považoval za najdôležitejšie faktory skvalitňovania vzdelávania „ podporu 

podnikavosti študentov, rozvoj ich kľúčových kompetencií ako aj celoživotné vzdelávanie 

pedagogických pracovníkov“. 

 

    



 

 

 


