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INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV a RODIČOV
ohľadom  mobilít v rámci projektov Erasmus +

ZŠ Nábrežná 845/17, Kys.Nové Mesto

1. Informácie pre uchádzačov
V školskom roku 2019/2020 škola pracuje na dvoch projektoch Erasmus+ v rámci

kľúčovej akcie 2, ide o školské výmenné partnerstvá.

Názvy projektov:

Childhood in a Box (Detstvo v krabičke)

LO-VE: Learning Outdoor - Vivid Exploration

(Učenie sa vonku - intenzívne objavovanie)

V rámci každého projektu sa okrem spolupráce na diaľku, kedy žiaci a učitelia

tvoria výstupu projektu na domácej pôde školy, konajú aj mobility, kedy žiaci a

učitelia majú možnosť vycestovať a pracovať spoločne na výstupoch a byť

súčasťou projektových aktivít na hosťujúcej škole. Takáto mobilita zvyčajne trvá 5

– 7 dní a koná sa počas školského roka.

Plánované žiacke mobility pre šk.rk 2019/2020:

Január 2020 – Fínsko – 6 žiakov (projekt LO-VE)
Máj 2020 – Česká Republika – 9 žiakov (projekt ChOX)
Máj 2020 – Portugalsko – 6 žiakov (projekt LO-VE)

!!! Ak je inštitúcia, organizácia, či právnická osoba, ktorá vie podporiť

vycestovanie viacerých žiakov, radi túto možnosť preberieme.
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2. Kritériá výberu uchádzačov

Výber sa uskutoční na základe nižšie stanovených kritérií:

• vyplnenie dokumentu Dotazník k mobilite a jeho odovzdanie načas:

tento dokument umožňuje žiakovi popísať svoju motiváciu zúčastniť sa

mobility, ako aj jeho doterajšiu aktivitu v projekte, dokument sa vypisuje v

slovenskom jazyku. Za správne a kompletne vypísaný Dotazník sa udeľuje

10 bodov.

• Zapájanie sa žiakov do projektových aktivít. Žiaci sú oslovovaní

učiteľmi, ale taktiež cez FB, nástenky a web školy a môžu sami

prejaviť snahu zapojiť sa do projektových aktivít. Koordinátor im vždy

rád otázky zodpovie. 15bodov

• Výborné znalosti z anglického jazyka nie sú podmienkou výberu žiaka

na mobilitu. Sme presvedčení, že aj žiak s prospechom chvalitebný a

dobrý ešte je schopný základnej cudzojazyčnej komunikácie. Samé

jednotky nie sú predpokladom, že žiak bude schopný sociálnej

interakcie v cudzom jazyku, a preto tento bod nie je smerodatný. Za

znalosti v rozmedzí 1 až 3 dostane žiak 10bodov.

• Dobré správanie je jednou z podmienok vycestovania. Problémový žiak

má menšiu šancu uspieť vo výbere na mobilitu ako žiak, ktorý nemá za

sebou žiadne závažné prehrešky voči školskému poriadku a pravidlám

slušného správania sa.

Žiak bez zápisov v KH získava 10 bodov.

Žiak s 3 až 5 zápismi získava 6 bodov.

Žiak s viac ako 6 zápismi získava 2 body.
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• Dochádzka žiaka do školy je taktiež jednou z podmienok vycestovania.

Žiak nesmie mať vymeškaných viac ako 20% hodín.

V tomto prípade je udelených 10 bodov .

Žiak s vysokou absenciou sa síce o mobilitu môže uchádzať, ale v

tomto bode získava 0 bodov.

V prípade absencie zo zdravotných dôvodov uveďte túto skutočnosť v

Dotazníku.

• Žiaci reprezentujúci školu v hociktorej oblasti (napr. olympiády,

recitačné, výtvarné a spevácke súťaže, športové súťaže, a pod.)

získavajú 5 bodov.

• Žiaci, ktorí hosťujú žiaka v rámci hociktorého projektu alebo ktorí

odovzdali prihlášku na hosťovanie získavajú 5 bodov.

• Žiak musí spĺňať určité osobnostné predpoklady ako  je emocionálne

vyzretie, kritické myslenie, byť samostatný, čo sa týka činností

každodenného života (príprava jedla, hygiena, balenie, kontrola

dokladov a pod.), schopnosť reagovať v kritickej situácii, schopnosť

vydržať niekoľko dní bez rodičov. Tieto predpoklady sa dajú len

odhadnúť z pozorovania a interakcie žiaka a učiteľa, preto na ne

upozorňujeme, ale body neprideľujeme, nakoľko je to veľmi

individuálne a bolo by to subjektívne. Rodičia, berte to na vedomie,

keď dieťa hlásite na mobilitu.
• Mobilít sa môžu zúčastniť aj žiaci z ekonomicky znevýhodneného

prostredia, nakoľko mobility sú financované programom Erasmus+. Rodičia

sa nemusia obávať neplánovaných zvýšených výdavkov. Ak žiak dosiahol
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počet bodov min. 40 a je z ekonomicky znevýhodneného prostredia, bude

uprednostnený.

• Žiakov na mobility bude vyberať minimálne dvojčlenná komisia.

3. Čo sa deje, ak si uspel vo výbere na mobilitu?

• V prípade, že je žiak vybratý na mobilitu, vypisuje ďalší dokument s

názvom Pupil´s profile, vypisuje ho v komunikačnom jazyku projektu, vo

väčšine prípadov je ním anglický jazyk, a jeho vypísaním dáva on i rodičia

súhlas so spracovaním a poskytnutím osobných údajov hosťovskej rodine a

partnerskej škole.

• Rodičia sa zúčastnia ZRPŠ, kedy im riaditeľ, ekonómka a koordinátor

projektových aktivít vysvetlí všetky podrobnosti a popodpisujú potrebné

dokumenty.

• V rámci projektu LO-VE budú žiakom poskytnuté extra hodiny AJ pred

mobilitou, ktoré sa budú týkať praktického jazyka (frázy, slovná zásoba) a

praktických informácií.

• V rámci plnenia projektových aktivít bude možno potrebné, aby sa vybratí

žiaci zúčastnili nácviku aktivity, prípadne vypracovali a splnili nejakú úlohu.

Môže sa tak stať aj poobede alebo cez víkend.

• Pred cestou si treba dávať pozor na chorobnosť, úrazy a pozitívne sa naladiť

na novú skúsenosť, pretože takýmito mobilitami človek vystupuje za hranice

svojej komfortnej zóny.

• Po mobilite rodičia vycestovaných žiakov vypĺňajú on-line dotazník a žiak

sa podieľa na diseminácii projektových aktivít – články s fotografiami,

power point o pobyte, video s otázkami ku pobytu, hodnotenie pobytu a

pod.


