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Tento projekt bol poznačený pandémiou, ktorá bola spôsobená šírením vírusu COVID-19 v Európe. 

Z tohto dôvodu nebolo možné absolvovať mobility našich žiakov v plánovanom termíne.  Naša žiadosť 

o predlženie projektu bola Národnou agentúrou akceptovaná, čo nám umožnilo mobility úspešne 

zrealizovať.  

Po dlhej príprave sa nám úspešne podarilo zrealizovať mobilitu pre 19 žiakov 3.ročníka obchodnej 

akadémie a 4. ročníka obchodnej akadémie bilingválneho štúdia so spoločnosťou Shipcon na Cypre. 

Žiaci spolu so sprevádzajúcimi osobami odcestovali 29.8.2022 z Košíc do Limassolu. Napriek všetkým 

opatreniam sme cestu zvládli bezproblémovo, žiaci boli zaočkovaní alebo mali negatívny test na Covid. 

Napriek tomu sme boli po prílete všetci otestovaní a na ďalší deň sme dostali SMS správu s našim 

výsledkom.  S nadšením sme privítali, že sú všetci negatívny a pustili sme sa do spoznávania krás 

Limassolu a jeho MHD. Samozrejme sa počas prvej návštevy pracoviska oboznámili žiaci s pracovným 

poriadkom a opätovne získali všetky potrebné informácie k stáži.  

Žiaci vo firme získavali kľúčové kompetencie v oblasti práce s informačnými technológiami, v písaní e-

mailov v ANJ, práci s dokumentáciou, zlepšili si svoje komunikačné a prezentačné zručnosti v anglickom 

jazyku. Okrem toho, že si žiaci osvojili novú odbornú terminológiu v ANJ, stratili zábrany komunikovať 

v angličtine. Zamerali sme sa aj na podporu tímovej práce u žiakov. Vzhľadom na to, že sme tento 

projekt realizovali po dlhej dobe, kedy sa nedalo vycestovať, vnímali žiaci citlivejšie túto európsku 

krajinu, jej obyvateľov a ich spôsob života. V neposlednom rade sa žiaci rozvinuli aj osobnostne, stali 

sa samostatnejšími, sebavedomejšími a opätovne si zvykali na život s rovesníkmi, každodenné 

cestovanie do práce. Mobilita  dodala žiakom odvahu odísť študovať do zahraničia a zároveň im otvorila 

dvere na trhu práce. 

V rámci tohto projektu sme zrealizovali Job shadowing učiteľa predmetu ADK (administratíva 

a korešpondencia) na OA v Ostrave. Jej zameranie bolo na porovnanie systému hodnotenia práce vo 

výučbovom programe ZAV, analýzu odlišností hodnotenia žiakov ŠVVP, oboznámenie sa s novými 

metódami. Učiteľka získala nové zručnosti na rozvoj potenciálu žiakov v písaní na počítači. 

V rámci tohto projektu sme využili aj možnosť zapojiť sa do piateho ročníka  #ErasmusDays. 

Žiaci a kolegovia, ktorí v tomto roku vycestovali na stáž alebo na kurz, ukázali, že aj počas kovidu sa 

dajú mobility zrealizovať. Pre žiakov 3. a 4. ročníka sme v dňoch 14.10. a 15.10. 2021 zorganizovali 

besedu v aule školy. Žiaci predstavili svoje čerstvé skúsenosti z praxe, ktorú absolvovali na prelome 

augusta a septembra 2021 na Cypre. Pre učiteľov sme 15.10.2021 pripravili workshop, kde nám 

kolegovia priblížili, čo sa na kurzoch naučili. Účastníci workshopu sa na vlastnej koži vyskúšali nové 

metódy v oblasti výučby cudzích jazykov, ekonomiky, vyskúšali si hodinu jogy a meditácie.  

Veríme, že týmito aktivitami sme vzbudili u žiakov a kolegov záujem o účasť na mobilitách 

Erasmus +. 

 



                                                                                                                                                   
 

Sme radi, že sa nám napriek všetkému podarilo uskutočniť mobility a naplniť ciele nášho projektu. 

Napriek všetkým ťažkostiam, ktorým sme pri tomto projekte čelili, sme na mobility Erasmus + 

nezanevreli a sme odhodlaní čeliť výzvam v rámci ďalších projektov.  

 

Mgr. Klára Opršalová 

koordinátor projektov Erasmus + 

 

 

Pár fotiek na inšpiráciu z našich mobilít a #ErasmusDays: 

 

                                          

                                                          

                        


