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Kde sme sa o Erasmus+ dozvedeli

Médiá, študenti v zahraničí

Kolegyne z iných MŠ v programe

Osobná účasť na mobilite v Granade



Rozhodnutie zapojiť sa do Erasmus+

Impulz – osobná skúsenosť z účasti na projekte

Rozhodnutie dozrelo po návrate zo Španielska

Prvotný zámer projektu:

• možnosť ďalšieho vzdelávania

• rozšírenie vedomostí, zručností

• inovatívne prístupy

• partnerstvo/spolupráca



Výber oblasti 

Program pre vzdelávanie 

a odbornú prípravu

KA1 – Mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania

KA101 – Mobilita zamestnancov v oblasti vzdelávania

Cieľ: Konkurencieschopnosť mestských MŠ

Kvalitné MŠ v meste Martin



Čo treba vybaviť

Projekt (žiadosť)
• ako
• rozsah
• konkrétnosť
• význam slov

Osloviť partnerov 

Spracovať SWOT 
analýzu

Pripraviť zmluvy 
(mandátne, účastnícke...)

Získať informácie o 
kurze



Komplikácie pri podávaní žiadosti

Konkrétnosť

Byť vecný a výstižný

Jasná predstava

Čo chceme, aký bude program

Čas

dostatok času na zabezpečenie 

všetkých potrebných dokumentov



Náš projekt
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O projekte

Trvanie
15 mesiacov,  01.07.2018 – 30.09.2019

Účastníci
Vedúci pedagogickí zamestnanci MŠ

Zámer
Kvalitný manažér → kvalitná MŠ

Aktivity na rozvoj profesionality 
účastníkov
• Job shadowing v Holandsku
• Vzdelávací kurz v Českej republike



Schválenie a hodnotenie

Výsledok výberového procesu – máj 2018, schválených 110,
zamietnutých 15 žiadostí 

Náš projekt – 85 bodov z možných 100

Silné stránky – predprimárne vzdelávanie, oblasti zlepšenia, 
kombinácia mobilít, zabezpečenie každej fáz

Slabé stránky – konkrétnosť výstupov, nástroje hodnotenia 
výsledkov, dopady

Schválený grant – 27 500 €



Kto bude mať z projektu úžitok

Účastníci projektu

Pedagógovia zúčastnených MŠ

Deti

MŠ ako celok

Zriaďovateľ MŠ

Mesto Martin



Výsledky projektu

Úroveň manažérskych kompetencií
vo vzťahu k riadeniu školy a spolupráce s rodičmi

Náhľad do vzdelávacieho systému v zahraničí
rozsah, diagnostika, stravovanie...

Nadviazanie spolupráce
Medzi pedagógmi v zahraničí, získanie kontaktov

Zatraktívnenie povolania
predchádzanie vzniku syndrómu 
„vyhorenia“ u pedagógov



Ukončenie projektu

Diseminančné aktivity

Koniec 30.9.2019, záverečná správa, zúčtovanie

Pokračovanie: Moderný manažment v MŠ II. 

šk. rok 2019/2020

September 2019, ČR – Jičín

„job shadowing“ a získanie informácií a skúseností so zavedením povinnej 

predškolskej výchovy v ČR



Pohľad späť

Motivácia – ďalšie projekty, KA2

Spoznávanie kultúrneho dedičstva 
krajiny
https://www.youtube.com/watch?v=eaGtzKLmhMQ

Viac informácií o projekte:
http://www.martin.sk/projekt-moderny-manazment-v-
materskych-skolach/d-62108

https://www.youtube.com/watch?v=eaGtzKLmhMQ
http://www.martin.sk/projekt-moderny-manazment-v-materskych-skolach/d-62108


Ďakujem za pozornosť


