
Ponuka Learn & Lead  
pre školy

Podpora riadenia a vzdelávania
 
Amber School Manager
Amber School Manager(Amber SM) je plne integrované 
cloudové riešenie pre dynamické riadenie škôl. Je užívateľsky 
príjemný, prispôsobivý a navrhnutý tak, aby vyhovoval vašim 
potrebám a zároveň vám ušetril čas a peniaze.

Manažérska nadstavba Learn & Lead
Manažérska nadstavba Learn&Lead pre školy je plne 
integrované cloudové riešenie pre zaktivovanie kariérnej 
cesty rozvoja lektorov v ich možnom manažérskom a ďalšom 
odbornom raste. Medzi hlavné prínosy tohto riešenia patrí 
monitoring kvality výkonov lektorov, plánovanie, kontrola a 
hodnotenie vzdelávania ako i odmeňovanie a ďalšie vzdelávanie 
lektorov a manažérov školy. 

Prečo Learn & Lead

Learn&Lead vyrástlo z jazykovej školy, ktorá bola postavená 
na zelenej lúke v roku 2000. Základom úspechu tejto školy 
bola voľba ďalšieho doškoľovania a kontinuálneho rozvoja 
svojich učiteľov a lektorov. Tí cez svoje osobné príbehy pomohli 
postaviť základy systému, ktorý je dnes prezentovaný ako 
Learn&Lead. 

Hlavným cieľom Learn&Lead je tvorba inšpirujúceho prostredia 
pre trvalý rast a rozvoj talentov a podpora osobnej integrity 
jednotlivcov a organizácií.

Hlavné témy, ku ktorým Learn&Lead prispieva sú:
- Strategický a organizačný rozvoj tímov a škôl,
- Kvalita vzdelávacieho procesu,
- Rozvoj kompetencií učiteľov a lektorov cudzích jazykov,
- Manažment kurzov a jazykových škôl,
- Pedagogický leadership.

“Upgrade your 
(language) learning“

®

Networking. Cooperation. 
Mutual learning .

®®

Kontaktné údaje
Halenárska 7, Trnava 917 01, Slovensko

Telefón: 00 421 33 551 66 44
Mobil: 00 421 907 786 197
E-mail: skola@harmony.sk
Web: www.learnandlead.eu  



Odborné poradenstvo
Cieľom odborných konzultácií je rozvinúť osobnostný potenciál 
účastníka/kov v oblasti vzdelávania, prioritne v oblasti jeho 
plánovania, prípravy, hodnotenia a realizácie ako aj ďalšieho 
rozvoja tímu.

Obsah odborných konzultácií 
Obsah odborných konzultácií sa vždy odvíja od aktuálnych 
potrieb klientov. Medzi najčastejšie okruhy konzultácií patria:
 
• plánovanie vzdelávacích programov (definícia cieľa a  

východísk, očakávané výstupy, profil účastníka, požadované 
vstupné kritériá účasti, profil lektora, garant programu, 
časovo-tematický plán, rozsah a  forma vzdelávacieho 
programu, hodnotenie účastníkov, vedenie záznamov zo 
vzdelávania, hodnotenie výstupov zo vzdelávania zo strany 
lektora ako aj manažéra vzdelávania),

•  nastavenie monitoringu práce lektorov vo vzdelávaní s 
cieľom prepojenia výstupov zo vzdelávania s celkovým 
plánom rozvoja organizácie (plánovanie školenia, realizácia 
školenia, spätná väzba od konzultanta s cieľom vypracovania 
plánu ďalšieho rozvoja lektora, zber dát zo záznamu z 
monitoringu školenia a návrh na ďalšie vzdelávanie/rozvoj 
a pod.), 

• vypracovanie Európskeho plánu rozvoja - strategický 
rozvoj vzdelávacej inštitúcie, kvalita vyučovacieho procesu, 
riadenie triedy, riadenie programov, riadenie vzdelávacej 
inštitúcie, meranie výkonov vo vzdelávaní, odborné vedenie 
a hodnotenie lektorov, nábor nových lektorov, zaškoľovanie 
a ich ďalší kariérny rast, ďalšie vzdelávanie lektorov, 
celkové vylepšovanie kapacít vo vzdelávaní a pedagogický 
leadership

Ďalšie vzdelávanie pre učiteľov 
základných, stredných a jazykových škôl
V rámci vzdelávania pre učiteľov základných, stredných a 
jazykových škôl máme v ponuke nasledovné kurzy:

1.  Prístup zameraný na žiaka vo vyučovaní cudzích jazykov 
(14 kreditov)
Cieľom tohto programu je udržanie si profesijných 
kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej 
činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre modernizáciu vyučovania 
cudzích jazykov s hlavným dôrazom na rozvíjanie ich 
pedagogicko-psychologického myslenia. Na tomto základe 
rozvíjať kreativitu a empatiu učiteľov, ako aj ich zručnosti čo 
najefektívnejšie rozvíjať komunikačné zručnosti študentov.

2. Aplikácie teórie viacnásobnej inteligencie do vyučovania 
cudzieho jazyka (15 kreditov)

Vzdelávací program Aplikácie teórie viacnásobnej inteligencie 
do vyučovania cudzieho jazyka pomôže účastníkom programu 
oboznámiť sa s teóriou viacnásobnej inteligencie a následne 
využívať jej všeobecné princípy vo výchovno-vzdelávacom 
procese. Aplikácia tejto teórie im v praxi umožní prehĺbiť 
individuálny prístup ku žiakom a vytvárať im tak podmienky, 
aby sa mohli učiť efektívnejšie.

3. Možnosti aplikácie metódy CLIL na druhom stupni 
základných škôl a na stredných školách(15 kreditov)

CLIL (Content and Language Integrated Learning – obsahovo 
a jazykovo integrované učenie) ako inovatívny prístup k 
vyučovaniu cudzích jazykov sa v mnohých európskych 
krajinách osvedčuje ako veľmi efektívny spôsob vyučovania. 
Pri tejto metóde sú cudzojazyčné kompetencie nielen 
výsledkom procesu výučby cudzieho jazyka ako vyučovacieho 
predmetu, ale cudzí jazyk sa stáva nástrojom vzdelávania 
a myslenia pri odovzdávaní poznatkov vo všeobecno-
vzdelávacích predmetoch. Týmto spôsobom vyučovania sa 
zvyšuje a urýchľuje kvalita výučby všeobecno-vzdelávacích 
premetov ako aj jazykovej prípravy.

Certifikácia lektorov cudzích jazykov 
Learn&Lead 
 
Cieľom certifikácie lektorov CJ Learn&Lead je rozvoj ich 
profesionálnych kompetencií pre vzdelávanie dospelých v 
rôznych odvetviach priemyslu, a pomáhať tak účastníkom 
tematicky zameraných jazykových kurzov dosahovať lepšie a 
rýchlejšie výsledky zo štúdia. 

Ponuka Learn & Lead  pozostáva z nasledovných kurzov:

1. Prístup zameraný na potreby jednotlivca

Tento kurz je základným kurzom programu Learn & Lead pre 
lektorov a učiteľov. Je zameraný na rozvoj pedagogického a 
psychologického myslenia zakotveného v zásadách prístupu 
orientovaného na potreby jednotlivca.

2. Základy komunikácie 

Hlavným cieľom tohto programu je, aby si učitelia a manažéri 
škôl uvedomovali svoje individuálne úlohy a zodpovednosti a 
zároveň im pomáhali vytvárať motivujúce, efektívne vzdelávacie 
prostredie, v ktorom sa všetci zameriavajú na spoločné ciele.

3. Základy leadershipu a manažmentu 

Tento kurz zavádza, skúma a rozvíja základné zručnosti 
efektívneho vedenia a riadenia. Je pripravený pre 
kvalifikovaných profesionálnych učiteľov, odborníkov, ktorí 
hľadajú pokrok vo svojej kariére a potrebujú tieto zručnosti pre 
svoj vlastný rozvoj, ako aj pre rozvoj svojich škôl / vzdelávacích 
organizácií.

4. Základy v metodike CLIL

S týmto 2 dňovým kurzom sa zoznámite so základnou 
pomôckou CLIL a budete mať praktické skúsenosti s 
hodnotením a zlepšovaním plánov hodín, aby ste sa s dôverou 
mohli pustiť do odbornej prípravy s metodikou CLIL.

® ® ®


