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Erasmus+: Two voices 
 
Erasmus+ je program Európskej únie na roky 2014 – 2020, ktorý je zameraný na posilnenie zručností, 
zamestnanosti, podporu modernizácie, internacionalizácie a zvýšenie kvality vzdelávania, odbornej 
prípravy a systémov práce s mládežou prostredníctvom medzinárodnej spolupráce. Súkromná 
stredná umelecká škola v Žiline sa úspešne zapája do spolupráce so Slovenskou akademickou 
asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) pri realizácii mobilitných projektov od svojho 
vzniku. V aktuálnom školskom roku realizujeme v rámci programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA2 – 
Strategické partnerstvá) bilaterálny projekt so Strednou umeleckou školou v Zakopanom s názvom 
„Two voices“.  
 
Hlavným cieľom projektu je prepojiť teoretické vzdelávanie umeleckého zamerania s praktickou 
činnosťou a implementovať inovatívne výtvarné techniky do výchovno-vzdelávacieho procesu. 
Pridanou hodnotou projektu medzinárodnej spolupráce je rozvíjanie informačno-komunikačných 
technológií, jazykových zručností a odborných umeleckých kompetencií žiakov vo vyučovacom 
procese. Účastníci projektu získajú potrebné informácie o pracovnom prostredí, pracovných 
nástrojoch a technikách, postupoch práce a výtvarnej tvorbe. Do projektu bilaterálnej spolupráce 
bude zapojená skupina 36 žiakov a 6 pedagogických zamestnancov z našej školy.  
 
Počas dvojročnej realizácie projektu sa  uskutoční päť pracovných stretnutí, ktoré budú zamerané 
na štyri tematické oblasti umeleckého vzdelávania – maľba,  kresba, fotografia a tvorba výtvarného 
objektu (umelecké spracovanie dreva a kovu). Počas práce v ateliéroch budú prebiehať sprievodné 
akcie – jazyková príprava z anglického, poľského a slovenského jazyka a iné kultúrne a spoločenské 
aktivity. Každé zo stretnutí bude ukončené spoločnou výstavou a vernisážou, na ktorej budú 
predstavené výtvarné práce ďalším pedagógom, žiakom a širokej verejnosti. Súčasťou projektu je 
implementácia Európskeho systému prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave (ECVET) 
do výchovno-vzdelávacieho procesu.  
 
Súkromná stredná umelecká škola v Žiline získala za posledných osem rokov spolupráce s SAAIC 
finančné prostriedky vo výške viac ako 100 tis. EUR na realizáciu mobilitných projektov z Programu 
Lifelong Learning programme (podprogram Comenius – školské partnerstvá, podprogram Leonardo 
da Vinci) a z programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA2 – strategické partnerstvá). Prostredníctvom 
medzinárodnej spolupráce sa žiakom školy otvorili cesty k ďalšiemu vzdelávaniu a odbornej 
príprave. Naša škola im vytvorila podmienky na to, aby našli primerané uplatnenie na európskom 
trhu práce. Doplňujúce informácie o programe Erasmus+ sú zverejnené na internetovej 
stránke www.erasmusplus.sk. 
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