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 V rámci projektu Be a social and professional school with the help of Erasmus+ som sa 

mohla od 29.09.-07.10.2018 zúčastniť kurzu “Management of European Projects“, ktorý sa konal 
v Heraklione na Kréte. Na kurz som sa ako projektová manažérka veľmi tešila, chcela som získať 
čo najviac informácií k príprave, tvorbe a aj k samotnej realizácii projektov. Moje nadšenie ale 
schladil hurikán Zorba, ktorý mi cestu v lietadle  značne znepríjemnil. Po tejto nepríjemnej 
skúsenosti už ďalšie neprišli.  

 Inšitút IFEL, ktorý tento kurz organizoval, si pre nás pripravil mnoho zaujímavých 
a podnetných prednášok, workshopov a hier. Našou hlavnou úlohou bolo pochopiť mechanizmus 
fungovania projektov Erasmus + KA 1 a KA2. Po úvodných všeobecných prednáškach sme sa 
podľa nášho záujmu rozdelili do skupín. Jedna skupina sa venovala projektom v rámci KA1, 
druhá projektom v rámci KA 2 a tretia skupina sa venovala problematike interkultúrnych 
odlišností. Keďže sa venujem projektom v rámci KA1, padla moja voľba na prvú skupinu. 

 Naše workshopy sa venovali témam ako:  

 výber projektových partnerov, 
 práca v projektovom tíme a jeho vedenie, 
 stratégie riešenia problémov a stratégie na vyhýbanie sa problémom, 
 Europass, 
 riadenie financií v rámci projektov, 
 diseminačné stratégie, 
 interkultúrne odlišnosti a ich vplyv na úspešnú realizáciu projektov. 

Veľkým prínosom bola pre mňa možnosť vymeniť si skúsenosti s tvorbou projektov 
kolegami z iných krajín. Nielen výmena skúseností, nadviazanie kontaktov, ale aj bližšie 
pochopenie niektorých interkultúrnych odlišností, sú to, čo mi bude pomáhať v ďalšej práci na 
projektoch. Veľmi oceňujem, že sa s nami kolegovia nepodelili len o o skúsenosti s dobre 
prevedenými projektmi, ale že sme nám prezentovali aj projekty, ktoré nevyšli podľa ich predstáv. 
Spoznávať úskalia takejto práce, nám dáva možnosť vyhnúť sa niektorých problémom.  

Okrem možnosti komunikovať v nemeckom jazyku s 52 kolegami zúčastnenými na kurze, 
som veľmi rada, že som ho mohla stráviť v prekrásnom Heraklione  v dobrom hoteli. V rámci 
voľného času, ktorého bolo veľmi málo sme si pozreli Knossos, múzeum, absolvovali prehliadku 
mesta.  

Osobne som sa každé ráno tešila na hodinu jogy, ktorú pre nás robila naša kolegyňa 
z kurzu. Ideálnym miestom na jogu bola terasa na streche hotela. Prvý krát som nemala problém 
s ranným vstávaním a vychutnávala som si cvičenie pri východe slnka s nádherným výhľadom.  



 Na záver mi už zostáva dodať, že vďaka projektom Erasmus + máme možnosť získavať 
cenné vedomosti, spoznávať nových ľudí a nové miesta a v neposlednom rade rozvíjať seba 
samého.  

  

 

 

 

 



 

 

                    


