
Prečo si vybrať Learn & Lead? 
Iniciatíva Learn & Lead získala 
ocenenie Erasmus+ od Slovenskej 
akademickej asociácie pre 
medzinárodnú spoluprácu, Národnej 
agentúry programu Erasmus+ pre 
vzdelávanie a odbornú prípravu za 
mimoriadnu aktivitu a výsledky v 
realizácii európskych vzdelávacích 
programov v rokoch 1998-2017.

Predstavujeme revolučný 
prístup v spôsobe, akým 

vnímame dôležitosť a úroveň 
jazykového vzdelávania a 

postavenie učiteľa, školiteľa a 
manažéra v moderných školách a 

vzdelávacích inštitúciách.

Rozvíjame a implementujeme 
inovácie v oblasti jazykového 

vzdelávania v spolupráci 
so Slovenskou asociáciou 
jazykových škôl a ďalšími 
odbornými partnermi zo 

zahraničia.

Hľadáme talent v radoch učiteľov, 
školiteľov, manažérov a ostatných 
občanov a rozvíjame ich potenciál 

na zlepšenie vzdelávania na 
Slovensku a v zahraničí.

Zmenili sme tradičnú štruktúru 
moderného vzdelávacieho systému 
vo viere, že zdravý dynamický rast 

a rozvoj akejkoľvek organizácie 
možno dosiahnuť len neustálym a 

vzájomným učením.

Realizujeme projekty pre osobný 
a profesionálny rozvoj učiteľov, 

školiteľov a moderných manažérov.

Prinášame najnovšie informácie 
o vývoji a nových trendoch v 

(nielen) jazykovom vzdelávaní.

Ponúkame workshopy, 
konferencie a otvorené fóra, 

individuálny a skupinový 
koučing, akreditované 

programy ďalšieho vzdelávania, 
konzultácie a špecializované, 

projektové, finančné a obchodné 
poradenstvo.

Zdieľame našu vášeň, získané 
vedomosti, praktické skúsenosti a 

výsledky tvorivej práce s partnermi, 
ale aj s odborníkmi a verejnosťou.
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1.   Odborné poradenstvo
Cena pre skupinu 360 Eur

Počet účastníkov 1 - 15

Rozsah 4 hodiny/ poldeň

2.  Ďalšie vzdelávanie pre učiteľov ZŠ, JŠ a SŠ 
Názov programu Aplikácia teórie viacnásobnej 

inteligencie do vyučovania CJ

Cena pre účastníka 265 Eur

Rozsah 60 hodín

3.  Certifikácia lektorov cudzích jazykov Learn&Lead
Názov programu Prístup zameraný na potreby 

jednotlivca

Cena pre účastníka 490 Eur

Rozsah 30 hodín

Názov programu Možnosti aplikácie metódy CLIL na 
2.stupni ZŠ a na SŠ 

Cena pre účastníka 265 Eur

Rozsah 60 hodín

Názov programu Základy komunikácie

Cena pre účastníka 395 Eur

Rozsah 16 hodín

Názov programu Prístup zameraný na potreby žiaka vo 
vyučovaní CJ

Cena pre účastníka 245 Eur

Rozsah 60 hodín

Názov programu Základy pedagogického leadershipu

Cena pre účastníka 395 Eur

Rozsah 16 hodín

Názov programu Základy metodiky CLIL

Cena pre účastníka 395 Eur

Rozsah 16 hodín

Cenník služieb pre školy 
Platný na rok 2019/2020

Bližšie informácie ohľadom Amber SM a manažérskej podpory riadenia 
Learn&Lead Vám radi poskytneme osobne. 

Kontakt a registrácia:
Monika Miklánková
Halenárska 7, Trnava 917 01, Slovensko
Telefón: 0949 616 745
E-mail: skola@harmony.sk 
Web: www.learnandlead.eu  


