
1. nadnárodného projektové stretnutie  

7. - 11.11.2016, Košice 

 Prvý rok realizácie projektu Erasmus+ sme odštartovali  

hosťovaním 1. nadnárodného stretnutia členov projektového 

tímu na pôde našej školy. Zúčastnili sa ho dvaja školskí 

koordinátori z každej partnerskej školy. Zo školy vo 

francúzskom mestečku Ribeauville učiteľka anglického jazyka 

Valérie Schamp a školská knihovníčka Helene Auram. Poľskú 

školu z mesta Gdansk zastupovali učiteľky anglického jazyka 

Anna Muszynska a Monika Skowronek. Zo španielskeho 

Logrona pricestovali učitelia anglického jazyka Alfredo Castilla 

Cucurella a Olga de la Concepción Mata. Taliansku školu v 

juhotalianskom mestečku Sala Consilina  zastupovala učiteľka 

anglického jazyka Valéria Petrone a jej kolega, učiteľ 

matematiky Giuseppe Ammaccapane. Stretnutie viedla 

koordinátorka projektu, učiteľka anglického jazyka zo ZŠ 

Staničná 13, Darina Lopatníková. Po prijatí riaditeľkou školy, 

PaedDr. Evou Pillárovou,  si hostia prezreli priestory našej 

školy. Počas vyučovania nazreli do niekoľkých tried. Na ich 

veľké prekvapenie  s nimi prehodili pár slov v angličtine i 

francúzštine niekoľkí odvážni a jazykovo zdatní prváci.  Prešli si 

odborné učebne na druhom stupni, stretli a porozprávali sa 

nielen s učiteľmi, ale aj žiakmi našej školy. Už od prvého dňa sa 

inšpirovali mnohými nápadmi, ktoré plánujú zaviesť vo svojich 

školách.                                                                            

 Na niekoľko dní sa miestom pracovného stretnutia stala 

učebňa jazykového laboratória. Počas neho bol vypracovaný 

plán projektových aktivít, plán manažmentu kvality, dohodnuté 

postupy riadenia a implementácie projektu, metodika realizácie  

vzdelávacích aktivít v každej partnerskej škole a spôsob šírenia 

výsledkov projektu. Zároveň sa účastníci stretnutia dohodli na 

príprave prvej vzdelávacej aktivity žiakov v partnerskej škole 

Inmaculado Corazon de Maria v španielskom meste 

Logrono, ktoré sa nachádza v známej oblasti La Rioja.  



 V súlade s témou projektu bola v programe stretnutia aj 

návšteva málotriednej školy vo Veľatoch v okrese Trebišov. Je 

to typ rodinnej školy, kde sa v jednej triede učí 14 žiakov 1.-

3.ročníka. O výhodách a nevýhodách tohto špecifického typu 

školského zariadenia, spôsobe riadenia a organizácie mali naši 

hostia možnosť diskutovať s riaditeľkou a zároveň učiteľkou 1.-

3. ročníka, Mgr. Ingrid Rusňákovou.  

 Počas pobytu v Košiciach prijala zahraničných hostí v 

historických priestoroch Starej radnice viceprimátorka MUDr. 

Renáta Lenártová. Vo svojom príhovore predstavila 

metropolu východu ako mesto kultúrneho, spoločenského a 

športového života. Zároveň vyjadrila poďakovanie riaditeľke 

Základnej školy Staničná 13, PaedDr. Eve Pillárovej, za 

zapojenie sa do medzinárodného partnerstva škôl v projekte 

Erasmus +, vďaka ktorému získala škola príležitosť 

spolupracovať s Európskymi školami, vzájomne sa inšpirovať a 

odovzdať si praktické skúsenosti.  

 Zahraniční hostia navštívili počas svojho pobytu nielen 

južnú časť Zemplína, ale prezreli si aj centrum Košíc so 

všetkými pamätihodnosťami, ktoré ponúka a na vlastné oči sa 

mohli presvedčiť o tom, že Košiciam právom patrí niekoľko 

prvenstiev. Je isté, že sa do Košíc v priebehu dvoch rokov ešte 

vrátia, pretože Základná škola Staničná 13 bude hostiť žiakov a 

učiteľov z partnerských škôl počas vzdelávacej aktivity na našej 

škole v novembri 2017. 
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