
                                                                            
 

 

 

Building a positive learning environment – 

classroom management, comunication skills, 

effective teaching and learning 
 

Cieľom Erasmus+ je pomôcť zvýšiť kvalitu výučby a učenia od predškolského po sekundárne 

vzdelávanie v školách v celej Európe. 

 

Poskytuje príležitosti pre ľudí pracujúcich v sektore školského vzdelávania, aby mohli rozvíjať 

svoje odborné schopnosti a spolupracovať s partnermi v Európe. Aktivity podporia výmenu 

osvedčených postupov a testovanie inovatívnych prístupov, ktoré riešia spoločné problémy. 

Realizované aktivity ďalej môžu posilniť väzby so svetom mimo školy a ďalšími sektormi 

vzdelávania a odbornej prípravy.  

Kvôli neočakávanej situácii súvisiacej  s pandémiou nového koronavírusu nebolo možné 

niektoré mobility uskutočniť. 

Pôvodne plánovaná mobilita, ktorá sa mala konať  v marci 2020 v Limasole na Cypre sa 

napokon uskutočnila formou online vzdelávania  

10. – 15. apríla 2021 

a zúčastnila sa jej  

Mgr. Veronika Polomská 

Účastníci sa pripájali prostredníctvom aplikácie Zoom každý deň, prednášky a diskusie viedla  

skúsená učiteľka a lektorka Ria Yerolemidou. Prepájané boli teoretické základy s praktickými 

ukážkami, modelovými situáciami, videoprezentáciami. Každý tematický blok bol zakončený 

diskusiou a výmenou skúseností na preberanú problematiku. Keďže sme si vymieňali 

skúsenosti s učením v rôznych slovenských školách a školiteľka hovorila o svojich 

skúsenostiach so vzdelávacím systémom na Cypre, išlo o veľmi zaujímavé a podnetné debaty. 

Celé školenie prebiehalo v anglickom jazyku, takže sme sa vzdelávali aj v komunikačných 

zručnostiach v angličtine. Keďže nešlo len o bežné konverzačné témy, rozšírili sme si aj slovnú 

zásobu o odborné výrazy a posunuli sa v používaní tohto cudzieho jazyka na vyššiu úroveň.  

 

 



                                                                            
 

 

 

Pod vedením lektorky sa účastníci  postupne venovali nasledujúcim témam: 

• stratégie manažmentu triedy 

• typológia žiakov a metódy práce vhodné pre jednotlivé typy žiakov 

• problémy v školských kolektívoch – prevencia, riešenie 

• žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

• rasizmus, šikana – prevencia, riešenia 

• moderné a tvorivé metódy vyučovania 

• práca s aplikáciami a vzdelávacími programami – ukážky, využitie, vytvorenie 

vlastného portfólia aktivít 

• rozvíjanie potenciálu žiakov, individuálny prístup 

• motivácia – demotivácia žiakov/učiteľov 

• prostredie školy, vhodné spôsoby úpravy priestoru, vytvorenie podmienok pre 

efektívnejšie a tvorivejšie vyučovanie 

 

 

 

 


