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Alenka Banić Juričić   -  hlavný koordinátor  



O nás 

 Základná škola Marije i Line je verejná škola v meste Umag iba 12 km  od 

Slovinska a 40 km od Talianska. Centrálna škola v Umagu pôsobí od roku 1954 a 

zahrňuje stupne 1-8. V súčasnej dobe máme 761 študentov vo veku 7-15 rokov a 

67 učiteľov. V okolí je 6 okresných škôl, kde žiaci navštevujú 1-4 stupeň, potom  

prejdú do centrálnej školy. V okresných školách sú predmety vyučované v 

kombinovaných triedach.  

 Väčšina školských predmetov je povinných a niektoré sú voliteľné, ako napríklad 

cudzie jazyky, IT, náboženstvo a hrnčiarstvo. Taliančina povinná od druhého 

stupňa, keďže je Umag bilingválna oblasť. Študenti sa tiež učia angličtinu a/alebo 

nemčinu na prvomstupni. Máme veľa mimo-školských aktivít, naši študenti sú 

tiež vyzývaní k účasti na rôznych medzinárodných projektoch.  

Naše úspechy 

 Všetci naši študenti a zamestnanci sú hlboko znepokojení prírodným prostredím 

a preto sme eco- škola od roku 2003. Vyhrali sme cenu za najkrajšiu školskú 

záhradu v stredomorskom štýle v Chorvátsku v roku 2011 a sme na to veľmi 

pyšní. Naši študenti sa zúčastnili  mnohých vedeckých a športových súťaží v 

škole, regióne a štáte a vyhrali veľa cien.  

O Umagu 

 Umag je dobre známa turistická destinácia , hlavne pre organizovanie ATP 

tenisového turnaja každý júl, s atrakciami  a veľa tenisovými fanúšikmi a 

celebritami.  

 Naša škola, tak isto ako Umag je multikultúrna oblasť. Hoci väčšina študentov a 

obyvateľov sú Chorváti, sú tu aj iné národnosti ako Taliani, Slovinci, Bosniaci, 

Srbi, Albánci a Rómovia. Názvy ulíc a tabule sú písané v chorvátčine  a taliančine. 

Počas občianskej vojny (1991-1995), veľké množstvo utečencov z iných častí 

Chorvátska a Bosny a Hercegoviny  našli  u nás bezpečné miesto na život. 

 





Plamenka Petkova - koordinátor 



Škola „Ivana Vazova“ je základná a nižšia stredná škola, otvorená v školskom roku 

1962/1963 ako prvá osemročná mestská škola. Už 15 rokov je to jedna z popredných 

škôl v našom regióne. 

Navštevuje ju 680 študentov (vo veku 6-14 rokov) – 29 tried celkovo,1  trieda predškolského 

vzdelávania.  Niektorí žiaci majú potrebu špeciálnej výuky.  

Učiteľský zbor pozostáva z 55 veľmi kvalitne vyškolených a vysoko motivovaných 

profesionálov. 

Naša škola je situovaná na jednej z najrušnejších križovatiek v meste. Sme školou s tradíciami 

vo výuke,  v športe a ostatných mimoškolských aktivitách. Naši študenti hrajú aktívnu 

úlohu v množstve športových súťaží a rozmanitých pretekoch na miestnej, regionálnej a 

národnej úrovni, a takmer vždy sú medzi prvými! Majú radi medziodborové a projektové 

aktivity, ktoré im dávajú príležitosť viesť reálny výskum, identifikovať a navrhnúť riešenia 

skutočných svetových problémov. 

Naši rodičia sú otvorení novým nápadom. Aktívne sa zúčastňujú a pomáhajú kedykoľvek keď 

sú o to požiadaní. 

Naše motto je poskytnúť žiakom vysoko kvalitné  vzdelanie. Zdôrazňujeme potrebu kritického 

a kreatívneho učenia. 

Jedným z hlavných cieľov školy je posilňovanie európskej dimenzie vzdelávania, pričom za 

posledných 7 rokov sme mali výhodnú spoluprácu ako partneri v 5 multikultúrnych 

projektoch Comenius. Bilaterálny projekt  stále prebieha. Teraz je v 2. roku trvania. 

Naše školské informačné centrum je vždy aktuálne. Informácie sú poskytované o každej 

udalosti. 

Pracujeme na dlhodobom štátnom programe „Ovocie pre školy“, na zlepšenie detskej stravy, 

rovnako aj na dlhodobom programe „Zlepšenie kvality vzdelania v centrálnych školách 

zavedením plne organizovaného  vyučovacieho procesu. 

 

 





Daniela Incze – koordinátor 



Naša škola je najväčšia škola v Turde. Je umiestnená v kraji Cluj. Turda je  

veľké, ale tiché mesto s viac než 60.000 obyvateľmi. ”Ioan Opris” 

 škola ma viac ako 800 študentov, od veku 6 do 15.Studenti sa učia angličtinu 

od šiestich rokov. 

 

Dňa 3. júna 1993 škola dostala názov " Ioan Opris „ podľa miestneho hrdinu a 

kňaza , ktorý bol jedným z priaznivcov rumunskej školy . Naša škola ponúka : 

• primárne a sekundárne vzdelávanie 

•  je to semi - internátna škola 

• športové  aktivity, ako je volejbal , atletika , futbal , basketbal 

• veľký rozsah voliteľných predmetov 

• bohatú mimoškolskú ponuku pre vytvorenie prostredia , ktoré emocionálne 

pomôže rozvoju jednotlivých schopností a zručností našich žiakov 

• " Ioan Opris školské dni“, s umeleckými programami , prezentáciou 

študentských  dizertačných prác , výtvarnými výstavami , športovými 

súťažami , výletmi a letnými tábormi  

• skutočný otvorený dialóg medzi študentami, rodičmi a zástupcami miestnej 

komunity . 

 





Günter Dahlem - koordinátor  



Heinrich -von-Kleist škola sa nachádza v centre Nemecka, veľmi blízko 

Frankfurtu. 

Eschborn je kvitnúca komunita, ponúka viac ako 24 000 pracovných miest s 

populáciou 20 000 obyvateľov. Mnoho firiem má svoje sídlo v Eschborne a aj 

Frankfurt  burza. 

Exchange sa tu nachádza. 

 

Naša škola so svojimi študentmi (1400) a 120 učiteľmi zahŕňa tri rôzne úrovne 

• stredoškolského  vzdelania: nižšie, stredné a vyššie stredné vzdelanie 

• väčšina  študentov sa usiluje o získanie  tzv Abitur diplomu. 

• študenti u nás začínajú  vo veku 10 rokov, (5. ročník) a končia po 9., 10. 

resp. 12. ročníku 

 

Škola je pomenovaná po nemeckom spisovateľovi  a je zapojená do mnohých 

aktivít a programov a má pravidelné výmeny so školami vo Francúzsku, 

Taliansku, Španielsku a Spojených štátoch. Hudba a cudzie jazyky sú profilové 

predmety, škola pravidelne spolupracuje s holandskou školou na hudobných 

programoch. Angličtina je prvým cudzím jazykom , študenti z vyššieho 

stredného vzdelania sa učia aj iné cudzie jazyky , zvyčajne francúzštinu, 

španielčinu alebo latinčinu. 





Gianna Costi   -  koordinátor 

 

Cyprus je ostrov v severo - východnej časti Stredozemného mora . 

Pokrýva 9,251 kilometrov štvorcových . 

Mýtus o narodení bohyne krásy Afrodity , 

vystupujúcej cez penu z morských vĺn, možno prirovnať ku geologickemu 

narodeniu Cypru, tento  ostrov  tiež vystúpil z oceánu . 

Nicosia , hlavné mesto Cypru , sa nachádza v centre ostrova . 

Je rozdelený na dve časti, kvôli tureckej invázii v 1974. 

Cyprus je ostrov s veľmi dôležitou históriou, s čarovnými miestami medzi 

včerajškom a zajtrajškom . 

Dali sa nachádza 17 km od Nikózie a je hlavným mestom regiónu 

nachádzajúci  sa v blízkosti ďalších štyroch dedín . 

To je najbližšie mesto  našej školy . 



 

 

 

Naša škola sa nachádza v obci 20km od Nicosie, 

hlavného mesta ostrova . 

Bola založená v roku 1978 . 

Víta študentov z 5 dedín v poľnohospodárskej zóne . 

550 študentov , vo veku 12-15 navštevuje školu,ktorá  dnes 

zamestnáva 80 učiteľov . 

Náš pedagogický zbor sa skladá prevažne z mladých, kreatívnych 

učiteľov . 

Učebný plán sa skladá z 5 hlavných predmetov, ako je 

 matematika,  jazyk, história, vedy (biológia , chémia , fyzika) . 

Dosiahli sme úspechy v rôznych predmetových  a talentových 

súťažiach.   



http://gym-pera-chorio-nisou-lef.schools.ac.cy/ 
 

-Naša škola sa podieľa na mnohých európskych a národných 

programoch : 

- “Program UNESCO“, ktorý je o podpore kultúrneho dedičstva . 

- “Chrysoprasino Fyllo", čo je program pre životné prostredie . 

-“Ef Zin“, ktorý zlepšuje a rozvíja sebavedomie a komunikačné zručnosti 

študentov Organizujeme slávnosti na počesť niektorých  dôležitých 

udalostí. 

-Zbor a orchester-participujú na všetkých školských  akciách v priebehu 

celého roka . 

-Študenti tiež tancujú tradičné tance počas osláv . 
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Talianská škola 

Škola Leonardo Scascia je pomenovaná podľa významného sicílskeho 

spisovateľa. Nachádza sa v malej štvrti mesta Taranto, blízko pláže, ktorá 

je plná krásnych víl. Má tri stupne vzdelávania: materská škôlka, základná 

škola a stredná škola, navštevujú ju žiaci od 5 do 13 rokov. Sústreďuje sa  

na potreby študentov a predstavy rodičov, z toho dôvodu škola  

spolupracuje s ostatnými vzdelávacími agentúrami na ich území mesta a 

ponúka široké možnosti školských a mimoškolských projektov zameraných 

na: 

• Zdravie 

• Šport 

• Informačné technológie 

• Cudzie jazyky 

Jej prioritou je podporovať právne vedomie medzi študentami a rešpektovať 

študentov so špeciálnymi potrebami. Okrem toho, škola podporuje 

medzikultúrne výmeny. V minulosti sme sa zapojili do niekoľkých 

Comenius projektov. 

 





IOANNINA   -   GREECE 

Ioannina je najvýznamnejšie mesto severozápadného Grécka . 

Jeho populácia je asi 100.000 ľudí .Je   intelektuálnym centrom oblasti a má 

univerzitu a dve nemocnice . 

Je dobre známa ako miesto legiend a tradícií . 

Krása mesta spočíva v jazere a malebnom ostrovčeku v strede, a taktiež  aj 

v dávnych historických pamiatkach  celej oblasti . 

Medzi týmito pamiatkami je najznámejšie antické divadlo " Dodoni " . 



 „Perama stredná škola „ -  je verejná škola v Perama , 

 na predmestí mesta Ioannina, vedľa  jazera  Pamvotis. 

 Populácia Perama je asi 1000 ľudí a je slávne kôli krásnej 

jaskyni, ktorá sa nachádza v strede obce . 



GYMNASIO PERAMATOS  

Na našej škole je  100 študentov a pracuje tu 20 učiteľov . 

Polovica študentov pochádza z okolitých dedín, 

z vidieckych rodín s nízkym ekonomickým postavením. 

15 % rodičov našich študentov sú prisťahovalci prevažne z Albánska . 

Na tejto škole sa učia dva cudzie jazyky: 

angličtina a nemčina alebo francúzština ako druhý cudzí jazyk. 



Arzu Homan – koordinátor 



 

Základná škola Behiye Dr. Nevhiz Işil sa nachádza v Bahcelievre, v blízkosti centra, 

ktoré je 8 km vzdialené od  najväčšieho medzinárodného letiska Atatürk, 

Istanbul. 

Naši žiaci majú 5 až 10 rokov. Máme žiakov zo slabých sociálne ekonomických 

podmienok a ich jediná šanca na spoznanie odlišných ľudí z iných kultúr sú 

medzinárodné projekty  

Máme spolu 2200 študentov, pretože sme školou situovanou v centre. Učím 

angličtinu na tejto škole už 5 rokov. Naša škola má tri poschodia a telocvičňu. 

Vízia & Poslanie 

 

Našou predstavou je byť vzdelávacím inštitútom, ktorá má za cieľ ponúknuť 

kvalifikované vzdelanie pre žiakov vo veku 5-10 rokov. Zameriavame sa na 

pozdvihnutie  generácií po stránke sociálnej, fyzickej, kultúrnej a 

psychologickej a zároveň chceme zostať zodpovednou dynamickou a 

modernou vzdelávacou inštitúciou lojálnou Atatürkovým princípom a 

prevratným myšlienkam. 

 

Naším poslaním je pozdvihnúť ľudí, ktorí chcú mať dobré vzdelanie; sú úspešní nie 

len na skúškach, ale aj v kultúrnych, sociálnych a vedeckých odboroch; 

kriticky zmýšľajúci; sú hlboko chápajúci a majú internacionálne vízie  




