
Projekt Comenius 2011 - 2013:   

Vzdelávanie počas zahraničných pobytov s podporou zdravia 

v záhradníckom povolaní 

 Myšlienka projektu vznikla  v roku 2010 ,na základe vytvorených kontaktov na európskej súťaži 

mladých záhradníkov v Estónsku, na ktorej sa naša škola mala možnosť zapojiť už po tretí  krát. 

Príprava samotného projektu trval a približne 6 mesiacov a konečná formulácia cieľov projektu vnikla 

pri stretnutí v januári 2011 v Piešťanoch.  

     Na tomto významnom pracovnom stretnutí sa stretli nielen  zástupcovia  11 záhradníckych škôl, 

ale zároveň to bolo stretnutie týchto  11 Európskych  krajín : Estónsko,  Luxembursko, Belgicko, 

Švédsko, Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Česko a Slovensko. Som veľmi hrdá, že 

sa mi podarilo takéto stretnutie zorganizovať a naši významní hostia sa tu cítili veľmi dobre . Zároveň 

verím, že toto stretnutie sa pozitívne zapísalo do histórie a zároveň i budúcnosti našej školy. 

 Výsledný produkt síce nemohol vzniknúť v očakávanom rozsahu, pre množstvo projektových aktivít 

zúčastnených  škôl, ale predsa sa nám podarilo dostať do šťastného cieľa a v júli 2011 bol  projekt 

schválený aj v slovenskej  národnej  agentúre.  Bližší prehľad schválených produktov si môžete pozrieť 

na stránke : www. saaic.sk 

     Našim hlavným partnerom a zároveň  aj koordinátorom projektu Kettler-Berufskolleg Münster 

a Wolbecker Model, druhým dôležitým partnerom vzdelávacie centrum  Bildungszentrum  Eupen 

v Belgicku a tretím partnerom je Paul-Ehrlich-Berufskolleg Dortmund v Nemecku. 

Východiskové ciele projektu sú: 

- Podporiť učenie sa samostatnosti a podnikateľskú kompetenciu vlastnou iniciatívou 

- Ďalšie vzdelávanie učiteľov a žiakov už počas štúdia 

- Výmenné pobyty žiakov v Nemecku a v Belgicku 

- Porovnanie vzdelávacích štandardov zúčastnených partnerských inštitúcií 

Študenti, ktorí budú do projektu zapojení získajú fundované pohľady na rozdielne ,krajinou 

podmienené  špecifické postupy  a vyučovacie metódy v záhradníctve. Zlepšia sa tak perspektívy 

absolventov na európskom pracovnom trhu. 

Hlavným koordinátorom projektu je pán Pepperhove Johanes, prezident Európskeho zväzu učiteľov 

záhradníctva. 

                                                                                                       Mgr.   Martina Karoly, koordinátor projektu  

 

 

 

 



 

Moja vďaka patrí v prvom rade vedeniu Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch Ing. 

Stručkovej Eve a Mgr. Macákovej Eve za podporu a pomoc pri podaní projektu. ,  ktorému patrí moja 

obrovská vďaka ,že sa odhodlal prevziať na seba túto náročnú úlohu.  V neposlednom rade patrí  

moja obrovská vďaka pani  Kirschink Esther a pánovi Knauf  André  z Bildungszentrum v Eupen za 

významnú oporu.  Bez pomoci týchto ľudí by sa projekt  Comenius nemohol  uskutočniť. 

Na záver si prajem, aby práca na projekte priniesla očakávanú úrodu v podobe vzdelaných mladých 

záhradníkov, ktorí budú robiť dobré meno našej škole a republike doma i v zahraničí. 

 


