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Obchodná akadémia, 
Kukučínova 2, Trnava

• 509 žiakov, 44 učiteliek, 2 učitelia

• Bilingválny program – anglický, 
nemecký

• Škola sa dlhoročne zapája do 
medzinárodných projektov a je 
držiteľom Charty v OVP.

• Ocenenie Európska značka pre jazyky 

2017

2019



Dôvody/motivácia zapojenia do programu 
Erasmus+ 

• Dôvody zapojenia do programu vyplývajú z vízie školy.

• Motiváciou je podpora kontinuálneho vzdelávania učiteľov, pretože len kvalitní 
pedagógovia s diverzifikovanými zručnosťami sú schopní realizovať víziu                    
a stanovené ciele, rovnako aj pre učiteľov je dôležité mať možnosť rásť a rozvíjať sa 
nielen v predmete, ktorý učia. 

• Žiaci potrebujú vynikajúcich pedagógov na rozvoj širokého súboru zručností             
a postojov nevyhnutných pre život a budúcu prácu. 



Európsky plán rozvoja – oblasti zlepšenia

Potrebou školy bolo

▪ posilniť manažérske kompetencie zamestnancov v oblasti projektového 
manažmentu,

▪ rozšíriť a skvalitniť podnikateľské vzdelávanie,

▪ aplikovať skúsenosti a dobrú prax zahraničných inštitúcií do činnosti školy, 

▪ zvýšiť odborné kompetencie zamestnancov,

▪ posilniť využívanie moderných vyučovacích metód a technológií,

▪ zdieľať získané znalosti a skúsenosti medzi učiteľmi rôznych vyučovacích 
predmetov prostredníctvom otvorených hodín a metodických workshopov.



Partnerské organizácie
Bell Education Services Ltd.

• kurzy pre učiteľov anglického jazyka organizované v Cambridge,

• overený partner, spolupracovali sme už viackrát.

ShipCon Limassol Ltd.

• dynamická a rýchlo rastúca organizácia zameraná na výskumné projekty 
financované EÚ, vzdelávanie v oblasti projektového manažmentu, podnikateľských 
zručností a odborného vzdelávania a prípravy,

• odporúčanie cez príklad dobrej praxe na inštruktážnom seminári SAAIC.



Hlavné aktivity projektu

• Príprava projektu – stretnutia projektového tímu, analýza potrieb, 
tvorba EPR, riaditeľka školy oboznámila zamestnancov s EPR na 
pracovnej porade, výber mobilít, výber zamestnancov ... 

• Realizácia mobilít – 5 mobilít v Cambridge, 1 na Cypre (Efficient and 
effective project management for EU funded projects), 1 v Barcelone 
(Cultivating the entrepreneurial mindset in education)

• Následné aktivity



Hlavné výstupy projektu

• Kurz efektívny projektový manažment: zdokonalenie znalostí o 
komunikácii a diseminácii projektov financovaných EÚ, o príprave 
projektov, určení nástrojov na hodnotenie projektov a iné. 

• Kurz - podnikateľské zručnosti mal nesmierny prínos pre školu pri 
inovácii programu a podmienok odbornej praxe žiakov na Slovensku.

• Metodické kurzy - zdokonalenie didaktických kompetencií, zvýšené 
interkultúrne povedomie, samostatnosť a sebavedomie účastníkov, 
inšpirácie z oblasti IKT a metód kreatívneho vyučovania.

• Inšpirovanie kolegov.



Dopad projektu

• zvýšenie kvality vyučovania, znalosti a skúsenosti získané počas 
mobility boli zdieľané a využívané ostatnými vyučujúcimi a žiakmi,

• workshopy, otvorené hodiny pre ostatných učiteľov, hospitácie na 
hodinách iných učiteľov a ich analýza, 

• zvýšenie kvality realizácie podnikateľského vzdelávania a kvality 
realizácie odbornej praxe, projektového manažmentu a vyučovania,

• zlepšenie manažérskych schopností vedenia školy pri realizácii 
projektov,

• škola je vnímaná ako profesionálna inštitúcia s vysoko kvalifikovaným 
manažmentom.





Mgr. Marta Bačíková, riaditeľka a projektová
manažérka: 

„Škola potrebuje vzdelaných učiteľov, ktorí dokážu
reprezentovať Slovensko aj v medzinárodnom 
prostredí, ak má poskytovať kvalitné vzdelávanie,
podporovať osobnostný a intelektuálny rast žiakov, 
aby sme pripravili absolventov na úspešnú
kariéru, zmysluplný život a zodpovedné občianstvo 
v globálnej spoločnosti.“



Ďalšie projekty

• V realizácii projektov Erasmus+ pokračujeme aj v roku 2019 - odborná 
prax žiakov v zahraničí, vzdelávanie učiteľov.

• Sme zapojení do programu DLL Goethe Institutu, aktívne sa 
zúčastňujeme na konferenciách ...


