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Európska komisia zverejnila prvý návrh nového programu s názvom ERASMUS na obdobie 2021 – 2027. V rámci nasledujúceho 
dlhodobého rozpočtu EÚ navrhuje Európska komisia zdvojnásobiť objem nančných prostriedkov vyčlenených na program 
Erasmus na 30 miliárd EUR, pričom navrhuje vyčleniť 25,9 miliardy EUR na vzdelávanie a odbornú prípravu, 3,1 miliardy EUR 
na mládež a 550 miliónov EUR na šport. Súčasný program Erasmus+ s rozpočtom 14,7 miliardy EUR prebieha v rokoch      
2014 – 2020. Z programu Erasmus sa od roku 1987, keď bol program založený, poskytla podpora viac ako 9 miliónom 
študentov, vzdelávajúcich sa, učňov a dobrovoľníkov. Cieľom Komisie je zvýšiť počet prijímateľov, osloviť ľudí zo všetkých 
sociálnych prostredí, budovať užšie vzťahy so zvyškom sveta, zamerať sa na podporu výhľadovo orientovaných oblastí štúdia 
a podporiť európsku identitu skúsenosťami s cestovaním. Vítaná je tiež úvaha zapojiť do partnerských projektov dospelých 
učiacich sa a umožniť im tak prostredníctvom mobilít zažiť na vlastnej koži pocit z nadnárodnej spolupráce. 

Viac o prvom návrhu nového programu sa dočítate na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/commission-
adopts-proposal-next-erasmus-programme-2021-2027_sk

EURÓPSKY ROK KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2018
Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho 
dedičstva.
EÚ vyhlásila rok 2018 za Európsky rok kultúrneho 
dedičstva. Kultúrne dedičstvo spája Európu pomocou 
spoločnej histórie a hodnôt, zbližuje ľudí a prispieva 
k súdržnosti spoločnosti. Väčšina ľudí si kultúrne 
dedičstvo spája s artefaktmi z minulosti. Kultúrne 
dedičstvo však je súčasťou ľudských životov a vzniká 
každý deň. Ukazuje nám cestu vpred a pomáha 
vytvárať našu budúcnosť. Hlavnými cieľmi Európske-
ho roka kultúrneho dedičstva sú podporovať kultúrne 
dedičstvo v rámci kultúrnej rozmanitosti a medzikul-
túrneho dialógu, zvýšiť jeho prínos pre spoločnosť a 
ekonomiku a propagovať ho aj navonok. Dôraz sa 
kladie na výchovnú hodnotu kultúrneho dedičstva a 
jeho prínos k trvalo udržateľnému hospodárskemu a 
sociálnemu rozvoju. Ociálna stránka TU.
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VÝSLEDKY VÝZVY 2018
Výsledkom úspešnej informačnej kampane bolo aj množstvo podaných prihlášok. V rámci Výzvy 2018 bolo do národnej 
agentúry Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu podaných spolu 505 projektov,  z toho 401 v  Kľúčovej akcii 1 – 
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov a v Kľúčovej akcii 2 – Strategické partnerstvá 104 projektov. Schválených bolo spolu 324 
projektov, čo je 16-percentný nárast oproti roku 2017. 

V rámci kľúčovej akcie 1 bolo schválených spolu 271 projektov:
KA101 - Školské vzdelávanie – 105
KA102 - Odborné vzdelávanie a príprava  – 99
KA103 - Vysokoškolské vzdelávanie  – 34
KA104 - Vzdelávanie dospelých  – 13
KA107 - Vysokoškolské vzdelávanie - spolupráca s partnerskými krajinami  – 20

V rámci kľúčovej akcie 2 bolo schválených spolu 53 projektov: 
KA201 - Školské vzdelávanie – 4
KA202 - Odborné vzdelávanie a príprava – 7
KA203 - Vysokoškolské vzdelávanie – 4
KA204 - Vzdelávanie dospelých – 10
KA229 - Školské výmenné partnerstvá – 28

Zoznam úspešných projektov za jednotlivé sektory z Výzvy 2018 nájdete na našej stránke  
http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=7

Na základe Nóty z Európskej komisie budú výsledky výberovej procedúry projektov KA229 - Školské výmenné 
partnerstvá z technických príčin zverejnené až po 10. auguste 2018.

http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=7
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ŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE
Školské výmenné partnerstvá
Od Výzvy 2018 bol uvedený nový zjednodušený typ Strategických partnerstiev 
zameraný na výmenu skúseností medzi školami a na mobilitu žiakov a učiteľov, ktorý 
nahradil doterajší formát partnerstiev zložených výlučne zo škôl.
a

Hlavným cieľom Školských výmenných partnerstiev je posilnenie európskej dimenzie v za-
pojených školách, budovanie kapacít medzinárodnej spolupráce a schopnosti zvládať 
nové výzvy. Organizovaním mobilitných aktivít pre žiakov tieto partnerstvá podporujú aj 
hodnoty začlenenia a tolerancie stanovené v Parížskej deklarácii.

Viac informácií o tomto type partnerstva je uvedených v brožúrke  Erasmus+ for Schools
zverejnenej na webovej stránke národnej agentúry.
a

V rámci navýšeného rozpočtu pre KA2 – Strategické partnerstvá v sektore školského 
vzdelávania na rok 2018 bol pre tieto partnerstvá stanovený 70-percentný podiel.

a

Národná agentúra posilnila informačnú kampaň zameranú na Školské výmenné partnerstvá zorganizovaním osobitného 
seminára pre školy, prípravou samostatných inštrukcií k podávaniu prihlášky a inštrukcií k vypĺňaniu online webového formulára 
a poskytovaním rôznych foriem konzultácií pre potenciálnych žiadateľov.
a

K termínu 23. 3. 2018 bolo na Školské výmenné partnerstvá podaných 54 prihlášok. Termín na podávanie bol Európskou 
komisiou predĺžený o dva dni kvôli technickým problémom s online webovými formulármi. Momentálne sú prihlášky v procese 
hodnotenia, pričom všetky termíny týkajúce sa týchto projektov posunula EK približne o mesiac vzhľadom na už spomínané 
technické problémy, ktoré sa po podaní prihlášok vyskytli.

Konferencia „Učiteľ nie je Google5...“ - Píšte dobré projekty
S možnosťami zapojenia sa do programu Erasmus+ v rámci sektora 
školského vzdelávania boli na workshope „Erasmus+ – Píšte dobré 
projekty“ oboznámení účastníci 7. ročníka medzinárodnej odbornej 
konferencie pre pedagógov z celého Slovenska. Konferenciu „Učiteľ nie je 
Google5“ organizovalo v Senci v dňoch 7. – 8. júna 2018 odborné 
nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Prezentácia o programe 
ako aj dve prezentácie bežiacich projektov Erasmus+, ktoré na 
workshope odzneli, sú spolu s ďalšími zverejnené na stránke 
www.raabe.sk/ucitel-nie-je-google-5. Úspešných realizátorov projektov 
reprezentovali:
 Janka Mládenková - Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3, Žilina (projekt KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov)
 Marta Bystrianska - Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov (projekt KA2 - Strategické partnerstvá)

Publikácia eTwinning
Na webovej stránke národnej agentúry je v časti   zverejnená brožúra „eTwinning“, Knižnica - Publikácie
ktorá predstavuje výber projektov a aktivít európskej iniciatívy eTwinning podporujúcich inkluzívne 
vzdelávanie a ukazuje, ako učitelia a žiaci zapojení do elektronického partnerstva škôl eTwinning 
prispievajú k riešeniu aktuálnych výziev v oblasti vzdelávania, akými sú geogracké prekážky,
interkultúrne porozumenie, inklúzia atď.

http://www.erasmusplus.sk/uploads/publikacie/erasmus__for_schools_aj_1193.pdf
http://www.raabe.sk/ucitel-nie-je-google-5/
http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=31
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Medzinárodná konferencia „Förderung von demokratischer Bildung und Toleranz durch internationalen 
Schulaustausch“ 

Pädagog i s c he r  Au s tau s c hd ien s t 
zorganizovala v krásnom historickom 
meste Weimar v dňoch 13. - 15. 5. 2018 
európsku konferenciu zameranú na 
podporu demokratického zmýšľania, 
výchovy  a tolerancie u žiakov. Jedným z 
pros t r iedkov,  ako t ie to  hodnoty 
upevňovať,  je  medzinárodná školská 
výmena žiakov v rámci programu 
Erasmus+. 

Prednášajúc imi  bol i  zamestnanc i 
školských úradov, ale taktiež odborníci    
v oblasti psychológie a pedagogiky. 
Zauj ímavá bola napr.  téma tzv. 
radikalizovania sa mládeže a s tým 
súv i s iace návrhy na prevent ívne 

opatrenia. Súčasťou konferencie bola výstava a prezentovanie projektov Erasmus+ , ktorých ústrednou témou je práve 
demokratická výchova a tolerancia u žiakov.
a

Účastníci zo Slovenska:
a

Monika Cýchová – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
a

Soňa Sosenková – Základná škola Bardejov
a

Darina Výbohová – Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava
a

Prezentácie sú zverejnené na stránke: 
https://www.kmk-pad.org/veranstaltungen/dokumentation/fachtagung-foerderung-von-demokratischer-bildung-und-
toleranz-durch-internationalen-schulaustausch.html
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ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA
Európsky týždeň odborných zručností 2018  (5. – 9. 11. 2018) 
Na základe výsledkov a úspechov predchádzajúcich dvoch ročníkov Európska komisia už ohlásila organizovanie 3. ročníka
iniciatívy Európsky týždeň odborných zručností 2018, ktorý sa bude konať v termíne 5. – 9. 11. 2018. Hlavným centrom
európskych podujatí organizovaných v rámci týždňa bude tento rok Viedeň. Do iniciatívy sa môže zapojiť každá organizácia,
ktorá  organizuje rôzne podujatia, akcie a súťaže zamerané na podporu a zatraktívnenie odborného vzdelávania a prípravy.
Viac informácií je na stránke Európskej komisie  https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/evsw2018_en .   

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa aktívne zapojí do Európskeho týždňa
odborných zručností aj v tomto roku. Bližšie informácie budú uverejnené na národnej stránke iniciatívy .www.erasmusplus.sk/vsw

ECVET Annual Forum 2018 
Tohtoročné ECVET Annual Forum 2018 sa uskutočnilo v dňoch 14. – 15. 6. 2018 v Soi, Bulharsku. Hlavnou témou je
„Podpora ECVET v kontexte dlhodobých mobilít“. Viac informácií je uverejnených na http://www.ecvet
secretariat.eu/en/training-and-events/14-15-june-2018-annual-ecvet-forum-%E2%80%98promoting-ecvet-context-long
term-mobility%E2%80%99 .  

Charta v odbornom vzdelávaní a príprave 2018 
C h a r t a  p r e  m o b i l i t y  v  o b l a s t i  o d b o r n é h o  v z d e l á v a n i a  a  p r í p r a v y  v  r á m c i  p r o g r a m u 
Erasmus+ umožňuje organizáciám, ktoré v minulosti preukázali kvalitu pri zabezpečovaní mobility odbornej prípravy a vzdelá-
vania pre žiakov a pracovníkov, aby ďalej rozvíjali svoje stratégie internacionalizácie v rámci Európy tak, že im poskytuje mož-
nosť podať z jednodušený formulár  pr ih lášky na mobi l i tný pro jekt  už v  najb l ižše j  výzve.  Termín 
pre podávanie prihlášok na Chartu pre mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy platný pre Výzvu na rok 2018 bol 
stanovený na 17. máj 2018. Pre žiadateľov bol dňa 12. 4. 2018 organizovaný seminár, ktorého sa zúčastnilo 20 účastníkov zo 
14  organizácií. Ku dňu 17. 5. 2018 bolo podaných  11 prihlášok. V súčasnosti prebieha kvalitatívne hodnotenie nezávislými 
expertmi. Výsledky výberového procesu  budú zverejnené v polovici septembra 2018. V súčasnosti je držiteľom Charty 28 
stredných odborných škôl. Zoznam držiteľov je zverejnený na našej webovej stránke a zoznam držiteľov  v rámci celej Európy je 
možné nájsť na zaujímavej  zverejnenej na stránke Európskej komisie.      interaktívnej mape

V dňoch 7. - 8. júna 2018 sme sa spolu so zástupcami Strednej odbornej školy z Púchova a podniku Continental Matador Rub-
ber, s.r.o. z Púchova zúčastnili PLA seminára:  Meeting Point: E+ Mobilities & Apprenticeships "Strengthening the role of workplaces 
in the preparation and implementation of international 
mobilities and national apprenticeships" v Budapešti. 
Seminára sa zúčastnilo  12 krajín zo  stredoeuróp-
skeho regiónu. Seminár bol  naplnený programom 
zameraným na výmenu skúseností  a príkladov 
dobrej praxe v oblasti spolupráce medzi strednými 
odbornými školami a podnikmi, v ktorých žiaci vyko-
návajú domácu prax. 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/evsw2018_en
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/evsw2018_en
http://www.erasmusplus.sk/vsw
http://www.ecvet-secretariat.eu/en/training-and-events/14-15-june-2018-annual-ecvet-forum-%E2%80%98promoting-ecvet-context-long-term-mobility%E2%80%99
http://www.ecvet-secretariat.eu/en/training-and-events/14-15-june-2018-annual-ecvet-forum-%E2%80%98promoting-ecvet-context-long-term-mobility%E2%80%99
http://www.ecvet-secretariat.eu/en/training-and-events/14-15-june-2018-annual-ecvet-forum-%E2%80%98promoting-ecvet-context-long-term-mobility%E2%80%99
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/vet-mobility-charter_en
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VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE
ERACON
14. ročník medzinárodnej konferencie pre Erasmus koordinátorov ERACON sa tento rok konal v španielskej Murcii v priestoroch 
Univerzity v Murcii. ERACON je konferencia určená najmä pre Erasmus koordinátorov vysokých škôl, no zúčastňujú sa jej aj 
akademickí zamestnanci VŠ, predstavitelia Európskej komisie, národných agentúr či ESN. Vďaka tejto pluralite účastníkov bol 
p o n ú k a n ý  p ro g ra m  ve ľ m i 
rôznorodý a obsahoval workshopy 
a prezentácie z mnohých oblastí. 
Súčasťou tradičnej slávnostnej 
ceremónie bolo oceňovanie 
„Erasmus ministrov“ a „Erasmus 
akademických ministrov“ a súťaž 
plagátov s tematikou Erasmus. 
Slovensko tentokrát nenominovalo 
žiadnych „Erasmus ministrov“ a ani 
sa nezúčastnilo súťaže. Cenu za 
najlepší plagát získala Univerzita 
v Almérii zo Španielska. Výherný 
plagát i fotograe zo slávnostnej 
c e r e m ó n i e  a  p r e z e n t á c i e             
z  ko n fe ren c i e  ná jde t e  na 
www.eracon.info.  Zo Slovenska sa 
konferencie zúčastnili zástupcovia 
týchto VŠ: SPU v Nitre, UK            
v Bratislave, KU v Ru-žomberku, 
UVLF v Košiciach, APZ v Bratislave 
ako i zástupcovia národnej 
agentúry. 

Erasmus barometer
Európska asociácia Erasmus koordinátorov (EAEC) vykonáva každoročne prieskumy medzi Erasmus kontaktnými osobami na 
vysokých školách súvisiace so záujmom o Erasmus mobilitu a s jej realizáciou. Posledný dotazník a jeho výsledky pochádzajú     
z akademického roku 2015/2016 a nájdete ich tu: Erasmus Barometer

Virtuálna výmena
Nová iniciatíva Európskej komisie Erasmus+ Virtual Exchange má za cieľ prepojiť väčší počet študentov a mladých ľudí             
z európskych krajín a krajín južného susedstva EÚ. Elektronická verzia programu Erasmus+ chce v priebehu nasledujúcich dvoch 
rokov pomocou digitálnych vzdelávacích nástrojov podporiť medzikultúrny dialóg a zlepšiť zručnosti minimálne 25 000 
mladých ľudí. Viac informácií sa dozviete na  Európskej komisie.domovskej stránke

Stáže zamerané na digitálne zručnosti
„Digital Opportunity Traineeships“ je nová iniciatíva Európskej komisie, ktorej cieľom je podporiť mobilitu študentov, 
absolventov akýchkoľvek odborov, zameranú na získavanie digitálnych zručností, ktoré sú žiadané na trhu práce. Stáže je 
možné vyhľadať cez platformu  alebo , kde sú špeciálne označené. Erasmusintern Drop´pin Viac info o iniciatíve.

http://www.eracon.info
http://erasmusbarometer.net/survey-results.html
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual_en
https://erasmusintern.org/
https://ec.europa.eu/eures/public/opportunities
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job
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Online Learning Agreement
Dňa 7. júna 2018 sa konala v nórskom Bergene konferencia Online Learning Agreement, ktorá je súčasťou iniciatívy Erasmus 
Going Digital. Účastníci z radov vysokých škôl mali možnosť sledovať sériu prezentácií a v druhej časti konferencie si aj 
prakticky odskúšať nové nástroje, s ktorými sa počíta v budúcej generácii programu Erasmus+. Pre školy bola vyvinutá 
platforma Erasmus Dashboard, ktorá je prepojená s webovou stránkou OLA a mobilnou aplikáciou E+ App pre študentov. 
Výsledkom sú zmluvy o štúdiu tvorené online, čo by malo smerovať k zníženiu administratívnej záťaže pre všetky zapojené 
strany. Téme sa po Budapešti a Bergene budú venovať ďalšie dve konferencie, ktoré sú naplánované v októbri v Barcelone a     
v decembri v Gente.
a

Súvisiace linky: 
https://www.erasmus-dashboard.eu/intro
https://www.learning-agreement.eu/start/

Medzinárodný rozmer programu Erasmus+
a

Účasť Slovenska v centralizovaných akciách
a

Európska komisia zverejnila informácie o prihláškach podaných v roku 2018 v rámci centralizovaných akcií programu Era-
smus+ v sektore vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa zameriavajú na spoluprácu s partnerskými krajinami. Prihlášky sa hod-
notia a schvaľujú na európskej úrovni vo Výkonnej agentúre EACEA v Bruseli.

Capacity Building in Higher Education
Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní je centralizovanou akciou najsilnejšie orientovanou na spoluprácu s partner-
skými krajinami. Jej cieľom je modernizácia vysokoškolského vzdelávania v partnerských krajinách, a to na inštitucionálnej úrov-
ni (spoločné projekty) a na systémovej úrovni (štrukturálne projekty).

K termínu 8. 2. 2018 bolo podaných 887 prihlášok, 579 koordinovaných 31 krajinami programu, 308 partnerskými krajinami. 
828 prihlášok je v kategórii spoločných projektov a 59 štrukturálnych projektov. Slovenské vysoké školy podali 16 prihlášok 
ako koordinátori a v 32 boli zapojené ako partneri (spolu v 48 prihláškach).

Jean Monnet
Cieľom aktivít Jean Monnet  je podporovať excelentnosť vo výučbe a výskume na tému európskej integrácie po celom svete. 
Takisto podporujú dialóg medzi akademickým svetom, politikmi a verejnosťou a posilňujú európske občianstvo.

K termínu 22. 2. 2018 bolo podaných 1255 prihlášok, z toho 637 prihlášok na moduly JM, 193 na katedry JM, 94 na centrá 
excelentnosti, 239 projektov, 73 sietí a 19 prihlášok na podporu asociácií. Približne 500 z nich je od organizácií z krajín progra-
mu a viac ako 750 z partnerských krajín (napr. 260 z Ruska a 165 z Ukrajiny). Slovenské vysoké školy podali celkovo 16 prihlá-
šok, z toho 10 modulov, 1 katedru, 1 centrum excelentnosti, 3 projekty a 1 sieť.

Erasmus Mundus Joint Master Degrees
Spoločné magisterské programy Erasmus Mundus predstavujú najvyššiu úroveň na poli internacionalizácie vysokoškolského 
vzdelávania. Spájajú v sebe excelentnosť vo výučbe, transparentnosť v uznávaní a vysokú mieru uplatnenia absolventov na 
globálnom trhu práce.

https://www.erasmus-dashboard.eu/intro
https://www.learning-agreement.eu/start/
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K termínu 15. 2. 2018 podali konzorciá vysokých škôl z 19 krajín programu spolu 111 prihlášok, v ktorých bolo celkovo zapoje-
ných 494 organizácií. V projektoch je partnerom aj 54 organizácií z 28 partnerských krajín z celého sveta. Slovenské vysoké 
školy sú zapojené ako partneri v 2 prihláškach.

Výsledky výberovej procedúry na európskej úrovni budú známe na jeseň a zverejnené na stránke Výkonnej agentúry. 
Všetkým slovenským žiadateľom držíme palce!

Účasť Slovenska v decentralizovanej akcii
Mobilitné projekty medzi vysokými školami z krajín programu a partnerských krajín (KA107) sú súčasťou medzinárodného roz-
meru programu Erasmus+ od roku 2015 a z roka na rok ich popularita rastie. Prostredníctvom mobilít študentov a učiteľov        
v oboch smeroch bezprostredne podporujú spoluprácu s vysokými školami z celého sveta. Ich cieľom je zviditeľniť európske 
vysoké školy vo svete a tiež pomáhať modernizovať vysokoškolské vzdelávanie v mnohých partnerských krajinách. Od tohto 
roku sa otvára možnosť realizácie praktických stáží študentov. Prihlášky sa podávajú do národnej agentúry, hodnotia sa a 
schvaľujú na národnej úrovni.

K termínu 2. 2. 2018 podalo žiadosť o grant 25 slovenských vysokých škôl, ktoré zastupujú ako spoločensko-vedné, tak aj príro-
dovedné a technické odbory. Oproti roku 2017 ide o 20-percentný nárast v počte žiadostí a o 95-percentný nárast z hľadiska 
žiadanej nančnej podpory. Výsledky výberovej procedúry budú zverejnené v júli 2018 na stránke www.erasmusplus.sk.

https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
http://www.erasmusplus.sk
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Vedeli ste, že elektronická platforma pre vzdelávanie 
dospelých v Európe EPALE  si pripomína 3. výročie svojho 
vzniku? Od r. 2015 využili už tisícky odborníkov vo 
vzdelávaní dospelých možnosť zapájať sa do online 
diskusných fór, napísať blog na aktuálnu tému, nadviazať 
spoluprácu s par tnermi zo zahraničia vďaka 
„vyhľadávaniu partnerov“ či publikovať a zdieľať 
informácie o vlastných projektových aktivitách, výstupoch 
alebo vzdelávacích podujatiach v tomto celoeurópskom 
virtuálnom priestore.

Do konca roka 2018 sa budú diskusie a príspevky 
zverejnené na EPALE zaoberať nasledujúcimi témami:
          - jún 2018 – Hodnotenie zručností dospelých
          - júl 2018 – Vzdelávanie väzňov
          - august 2018 – Mediálna gramotnosť
          - september 2018 – Šport vo vzdelávaní dospelých
          - október 2018 – Projekty a partnerstvo
          - november 2018 – Vzdelávanie dospelých a kariérový rozvoj
          - december 2018 – Dobrovoľníci vo vzdelávaní dospelých

Okrem toho bude Národná podporná služba (ŠIOV) organizovať sériu bezplatných tematicky orientovaných regionálnych 
seminárov určených odborníkom vo vzdelávaní dospelých na Slovensku. Ak chcete vedieť viac, sledujte slovenskú sekciu EPALE a  
Facebook stránku EPALE Slovensko.

Uvažovali ste už nad tým, že priestory vašej školy či komunitného centra nemusia byť využité len na vyučovanie žiakov či prácu   
s deťmi a mládežou, ale aj so vzdelávaním celej komunity vrátane dospelých – rodičov, seniorov, nezamestnaných a pod.? 
Inšpirujte sa skúsenosťami z obce Kašava v ČR, kde komunitná škola „otevřená všem“ pod názvom  už Komunitní škola Kašava
existuje a organizuje rôzne záujmové aktivity pre deti aj dospelých, ktoré si získali v obci veľkú popularitu.
Skontaktujte svojho zriaďovateľa a presvedčte ho o výhodách budovania komunitnej školy či komunitného centra u vás. 
Zástupcovia samospráv boli o existencii programu Erasmus+ informovaní na Infodňoch, ktoré sa organizovali v 4 krajských 
mestách pod názvom .Granty pre samosprávy

Ak Vás zaujíma problematika age managementu, navštívte stránku Vzdelávacieho a konferenčného centra Intenzíva s.r.o., 
ktoré v spolupráci so Slovenskou a Českou Asociáciou AgeManagementu a SAAIC – Národnou agentúrou programu 
Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizovalo dňa 13. júna 2018 už 16. ročník Age Management Salónu na 
tému . Súčasťou bohatého programu boli aj prezentácie dvoch medzinárodných Erasmus+  „Aby 50+ neznamenalo mínus“
projektov, ktoré realizujú Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR pod názvom Age Management Uptake a Trexima 
Bratislava, s. r. o. pod názvom SILVER. Prezentácie nájdete na stránke podujatia.

VZDELÁVANIE DOSPELÝCH
EPALE

Komunitné vzdelávanie

Aby 50+ neznamenalo mínus

https://ec.europa.eu/epale/sk
https://ec.europa.eu/epale/sk
https://ec.europa.eu/epale/sk
https://www.facebook.com/EPALE.SK/
https://kasava.edupage.org/text9/
http://www.europapreobcanov.sk/custom/news/?id=182
AdultEducation_ZI_draft.docx
AdultEducation_ZI_draft.docx
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Dňa 15. mája 2018 sa z iniciatívy Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD) a v spolupráci s Odborom 
celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania uskutočnil v priestoroch  SAAIC - 
Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Okrúhly stôl k vzdelávaniu dospelých „Sila a 
radosť z učenia“. Zúčastnila sa ho aj generálna sekretárka Európskej asociácie pre vzdelávanie dospelých (EAEA) pani 
Regina Ebner, ktorá prítomným predstavila , ku ktorému sa hlási aj Slovensko. Manifest pre vzdelávanie dospelých v 21. storočí
Stretnutia sa zúčastnila aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová. K zviditeľňovaniu a zvyšovaniu kvality 
vzdelávania dospelých by okrem nančných investícií malo prispieť aj každoročné udeľovanie putovných cien ministra školstva 
v 3 kategóriách, ktoré sa uskutoční v rámci , ktorý bude prebiehať po celom Slovensku v dňoch   Týždňa celoživotného učenia
26. 11. – 2. 12. 2018.

Okrúhly stôl k vzdelávaniu dospelých

https://eaea.org/our-work/influencing-policy/manifesto-for-adult-learning-in-the-21st-century/
https://www.tcu.sk/
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MLÁDEŽ A ŠPORT
Europe Goes Local – Podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

Zo všetkých končín Slovenska – z veľkých miest aj z malých dedín – prišli lokálne tímy na vzdelávanie v rámci medzinárodného 
projektu . Lokálne tímy troch až piatich aktérov v práci s mládežou boli zložené zo zástupcov samosprávy, Europe Goes Local
mladých ľudí do 30 rokov, pracovníkov centier voľného času, občianskych združení či neformálnych skupín v oblasti práce s mlá-
dežou. 

Vyvrcholením bola slovensko - česká konferencia, ktorou sa uzatvorilo bezplatné trojfázové školenie lokálnych tímov v oblasti 
práce s mládežou z Nitry, Zbyňova, Rabče, Handlovej, Štúrova, Heľpy, Banskej Bystrice, Hažlína, Košíc a Zvolena.

Medzinárodný projekt Europe Goes Local je projekt strategického partnerstva vyše 20 národných agentúr  a ďalších Erasmus+
9 dôležitých inštitúcií na európskej úrovni – napr. SALTO YOUTH, Rada Európy, ktoré začali dlhodobú spoluprácu zameranú na 
zvýšenie kvality práce s mládežou najmä prostredníctvom zlepšenia spolupráce medzi rôznymi zúčastnenými stranami. 

Mladí ľudia čelia väčšine sociálnych problémov v ich bezprostrednom miestnom kontexte. Podpora ich kvality života a 
samostatnosti je preto vo všeobecnosti organizovaná na miestnej úrovni. Vo väčšine európskych krajín zodpovednosť za prácu   
s mládežou spočíva vo veľkej miere na lokálnych samosprávach, keďže táto politická a administratívna štruktúra je najbližšie    
k mladým ľuďom. Lokálne samosprávy prispievajú k zlepšeniu životných podmienok mladých ľudí rôznymi spôsobmi a 
okolnosťami: podporou praktík a štruktúrou práce s mládežou alebo samotným vykonávaním práce s mládežou.
 
Vzdelávanie lokálnych tímov na Slovensku prispelo k podpore uznania práce s mládežou, k mapovaniu potrieb mladých ľudí,   
k realizácii práce s mládežou a k zvyšovaniu kvality práce s mládežou ako súčasti lokálnej mládežníckej politiky na Slovensku. 

Projekt spolupráce prebieha od júla 2016 do mája 2019 a vzdelávanie Europe Goes Local bude pre lokálne tímy na Slovensku 
pokračovať druhou fázou v marci 2018. 

Erasmus+Coffee info stretnutia

V priebehu mesiaca apríl zorganizovala   v spolupráci s  – európskym Národná agentúra programu Erasmus+ Eurodeskom
informačným portálom pre mladých ľudí, informačné stretnutia s názvom Erasmus+Coffee. Stretnutia sa uskutočnili v mestách 
Banská Bystrica, Levice a Bratislava. Účastníci mali príležitosť dozvedieť sa informácie o programe Erasmus+, ktorý umožňuje 
mladým ľuďom vycestovať do zahraničia a získať tak cenné skúsenosti. Podujatie malo neformálny charakter a dôraz sa kládol 
na možnosť priamej komunikácie s 
ľuďmi, ktorí reálne vycestovali do 
zahraničia, možnosť získať tzv. 
skúsenosť z prvej ruky.
V prípade, že by ste podobné 
stretnutie chceli zorganizovať aj vo 
svojom meste, neváhajte nás 
kontaktovať. 

https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/europe-goes-local-podpora-prace-s-mladezou-na-urovni-samosprav.alej?ind=1
https://www.iuventa.sk/sk/Granty/Erasmus-.alej
https://www.iuventa.sk/sk/Projekty/Erasmus-.alej
https://www.facebook.com/eurodesk.slovensko/
https://www.iuventa.sk/sk/Kontakty/narodna-agentura-erasmus-.alej
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EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY - VÝZVA 2018
Určite ste už počuli o súťaži Európska značka pre jazyky, ktorú v roku 
2018 organizuje SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre 
vzdelávanie a odbornú prípravu na Slovensku už 16-tykrát. Ide o súťaž, 
ktorá je zameraná na zviditeľňovanie ukončených projektov realizovaných 
rôznymi organizáciami (školami, univerzitami, MVO, múzeami, komunitnými 
centrami, podnikmi a pod.) a podporených z akýchkoľvek zdrojov, ktoré 
svojimi výstupmi a výsledkami prispievajú k zvyšovaniu kvality jazykového 
vzdelávania na Slovensku (vrátane posunkového jazyka či Braillovho 
písma). Ak ste aj vy realizovali takýto projekt, pochváľte sa ním a zašlite 
elektronicky prihlášku najneskôr do 1. júla 2018 (do 24:00 hod. SEČ), 
ktorej formulár spolu so znením Výzvy a Európskymi prioritami nájdete na 
s tránke súťaže v čast i  Výzva pod hes lom „Výzva 2018“: 
http://www.erasmusplus.sk/ELL/vyzva.php 

Trendy v jazykovom vzdelávaní v Európskej únii
Európska komisia pripravila návrh , ktorý Odporúčanie Rady týkajúce sa komplexného prístupu k výučbe a učeniu sa jazykov
vychádza z najnovších štatistík Eurostatu v oblasti učenia sa jazykov. Tieto poukazujú na fakt, že hoci ovládanie prvého cudzieho 
jazyka, ktorým je angličtina, sa pre 97 % detí stáva základnou zručnosťou, až 9 % 15-ročných tínedžerov v EÚ hovorí doma 
iným jazykom, akým je ten, ktorý používajú v školách. 
V návrhu sa členským štátom EÚ odporúča uplatňovať komplexný prístup, podnecovať rozvoj škôl s jazykovým povedomím a 
poskytovať učiteľom primerané vzdelávanie a podporu, podporovať študijnú mobilitu, presadzovať inovačné, inkluzívne a 
viacjazyčné pedagogické prístupy s využitím európskych platforiem a nástrojov a snažiť sa o rozvoj metodík na monitorovanie 
pokroku pri získavaní jazykových kompetencií v rôznych fázach vzdelávania a odbornej prípravy.

 

http://www.erasmusplus.sk/ELL/vyzva.php
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1cc186a3-5dc7-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
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EUROGUIDANCE
Na štúdium do zahraničia pripravení...
Jednou z úloh Euroguidance centra je podpora 
zahraničnej  š tudi jne j  mobi l i ty.  Okrem 
spolupráce s poradcami sa v tejto oblasti 
venujeme aj priamemu poradenstvu pre 
študentov, s ktorými sa stretávame na 
prezentáciách a interaktívnych workshopoch. 
Cieľom týchto stretnutí je poukázať na benety 
študijných pobytov v zahraničí a pomôcť 
študentom pripraviť sa na ne. Ostatný  takýto 
workshop sa uskutočnil 8. júna v Trstenej ako 
súčasť festivalu Za hranice, ktorý organizuje 
občianske združenie . V.I.A.C

V rámci dvojhodinového workshopu mali študenti možnosť dozvedieť sa viac o programe Erasmus+ a o príležitostiach, ktoré im 
poskytuje. Okrem týchto informácií sme sa pozreli predovšetkým na možné výzvy, s ktorými sa študenti na mobilite môžu 
stretnúť. V pracovných skupinkách riešili stredoškoláci úlohy, akými sú stanovovanie si cieľov pre mobilitu, budovanie zdrojov a 
zvládacích stratégií pri záťažových situáciách a nakoniec identikovanie zručností a kompetencií pre úspešné zvládanie 
interkultúrnych stretnutí. Spoločne sme tiež diskutovali o individuálnych dôvodoch pre vycestovanie a ako motivácia ovplyvňuje 
výber školy, ciele a následne výsledky mobility. Študentom sme sa okrem toho snažili ukázať, ako ich pobyt v zahraničí môže 
posunúť v osobnom rozvoji, rovnako ako i v pracovnej kariére. Študenti najviac ocenili interaktívny charakter workshopu a 
množstvo informácií, ktoré využijú pri príprave na študijný pobyt v zahraničí. 

Naše skúsenosti jednoznačne potvrdzujú, že mnohí žiaci stredných škôl i vysokoškoláci majú záujem o informácie týkajúce sa 
mobility, a to nielen o možnostiach nancovania, ale užitočné je pre nich aj dozvedieť sa o psychologickej príprave na mobilitu, 
o úlohe sebapoznania a sebarozvoji.

Národná cena kariérového poradenstva 2018 – dajte o sebe vedieť!
Euroguidance centrum každoročne oceňuje organizácie a jednotlivcov, ktorí stoja za inšpiratívnymi službami a aktivitami v ob-
lasti kariérového poradenstva. Pridajte svoj príspevok do mozaiky príkladov dobrej praxe a prihláste sa do jubilejného       
10. ročníka Národnej ceny kariérového poradenstva.

Národná cena kariérového poradenstva začala ako malá iniciatíva Euroguidance centier na Slovensku a v Českej republike     
v roku 2009 s cieľom zozbierať a oceniť príklady dobrej poradenskej praxe. Dnes je Národná cena kariérového poradenstva 
jednou z kľúčových akcií slovenského Euroguidance centra a stala sa každoročným míľnikom vo vývoji poradenskej komunity na 
Slovensku.

Vďaka Národnej cene kariérového poradenstva máme každý rok príležitosť spoznať a oceniť inšpiratívne služby a aktivity     
v oblasti kariérového poradenstva a ľudí, ktorí za nimi stoja. Zmyslom iniciatívy ale nie je len samotné ocenenie. „Národná cena 
kariérového poradenstva predstavuje predovšetkým možnosť pre poradcov, odborníkov a inštitúcie, ktorí neúnavne pracujú na 
skvalitnení služieb kariérového poradenstva, zviditeľniť seba a svoju prácu,“ hovorí Jozef Detko, koordinátor Euroguidance centra 
na Slovensku.

 

https://ozviac.sk/
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Ak poskytujete služby a realizujete aktivity, ktoré podporujú kariérovú výchovu, pracujete s kariérovými informáciami, alebo 
inak napomáhate kariérovému rozvoju žiakov, mládeže, či dospelých, zamestnaných i nezamestnaných, zapojte sa do 
Národnej ceny kariérového poradenstva. Vítané sú príspevky výchovných poradcov, školských psychológov a ďalších 
odborníkov zo školstva i sektoru zamestnanosti, iniciatívy neziskových organizácií i súkromných poskytovateľov.

Partnerom súťaže je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. 
Prihlasovanie príspevkov je otvorené do 30. júna 2018. Podrobnejšie informácie o súťaži spolu s formulárom prihlášky nájdete 
na stránke . euroguidance.sk

EURYDICE
V roku 2018 vydala sieť Eurydice tri komparatívne správy porovnávajúce prvky a  charakteristiky európskych vzdelávacích 
systémov a  popisujúce implementáciu reforiem na národnej a európskej úrovni.

Eurydice Brief: Citizenship Education at School in Europe – 2017 
Stručný prehľad Občianska výchova v školách v Európe – 2017 popisuje rozdiely medzi nariadeniami a odporúčaniami 
týkajúcich sa implementácie občianskej výchovy do vzdelávania v jednotlivých európskych štátoch. Prehľad sa venuje 
nasledujúcim témam: čo je občianska výchova, organizácia, obsah vzdelávania,výchova k občianstvu v triede i mimo nej, 
hodnotenie, vzdelávanie učiteľov a riaditeľov škôl.

The European Higher Education Area in 2018: Bologna Process Implementation Report
Implementačná správa z Bolonského procesu predstavuje podrobný obraz rozvoja európskeho priestoru vysokoškolského 
vzdelávania (EHEA) od Jerevanského komuniké v roku 2015. Nadväzuje na predchádzajúce správy o implementácii 
Bolonského procesu (2012 a 2015). Situáciu analyzuje prostredníctvom siedmich tematických kapitol: štáty európskeho 
vysokoškolského priestoru; učenie a výučba; tituly a kvalikácia; zabezpečovanie kvality; prístup k vysokoškolskému 
vzdelávaniu pre rôznorodú študentskú populáciu; relevancia výsledkov a zamestnateľnosť; internacionalizácia a mobilita.

Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support
Porovnávací prehľad národných politík analyzuje rôzne aspekty učiteľskej profesie. Správa je zameraná na základné a 
všeobecné stredoškolské vzdelávanie. Medzi hlavné témy, ktorými sa štúdia zaoberá, patria: hlavné výzvy a plánovanie 
ponuky a dopytu učiteľov, vstup do učiteľskej profesie a mobilita učiteľov, ďalšie odborné vzdelávanie a podpora, kariérny 
rozvoj a hodnotenie učiteľov.

Všetky publikácie a  produkty Eurydice sú dostupné bezplatne v elektronickej podobe na  alebo v printovej web sídle Eurydice
podobe na vyžiadanie v národnej kancelárii Eurydice.

http://euroguidance.sk/index.php?sw=8
http://www.saaic.sk/_main.php?prog=Eurydice&str=eurydice_aktivity.html
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RÔZNE 
EUROPASS
Vedeli ste, že je od 1. 2. 2018 súčasťou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania? Pre Národné centrum EUROPASS 
aktuálne informácie, novinky a príležitosť vyhrať každý mesiac zaujímavé ceny sledujte stránku na facebooku 
https://www.facebook.com/SVKEUROPASS/.

Celoeurópska komunikačná kampaň #EUandME
Dňa 9. mája 2018 podpredseda Európskej komisie a slovenský 
eurokomisár Maroš Šefčovič ociálne spustil celoeurópsku komunikačnú 
kampaň #EUandME. Mnohí mladí ľudia nepoznajú všetky práva a 
výhody, ktoré môžu v EÚ využívať. Chápu význam Európskej únie, ale  
chýbajú im znalosti o konkrétnych a hmatateľných prínosoch, ktoré im EÚ 
prináša. V rámci kampane #EUandME chce Európska komisia priblížiť 
Európu mladým ľuďom prostredníctvom piatich konkrétnych príbehov o 
tom, ako EÚ skvalitňuje životy ľudí. Cieľom kampane je vytvoriť priestor 
na diskusiu o vplyve EÚ na každodenný život mladých ľudí vo veku od 17 
do 35 rokov. Viac sa dočítate na https://europa.eu/euandme/sk/

DiscoverEU súťaž
V rámci prípravnej akcie Európskeho parlamentu dohodnutej v rozpočte EÚ na rok 2018 sa pozornosť upriamuje na mladých 
ľudí, ktorí dovŕšia vek 18 rokov, pretože tento vek predstavuje významný krok k dospelosti a európskemu občianstvu. Iniciatíva 
umožňuje vyskúšať si slobodu pohybu, spoznať rozmanitosť Európy, vychutnať si jej kultúrne bohatstvo, nadviazať nové 
priateľstvá a objaviť v sebe nové možnosti.

Zapojiť sa môžu všetci mladí ľudia, ktorí budú mať 18 rokov k 1. júlu 2018. Prihlášky je potrebné podať prostredníctvom 
Európskeho portálu pre mládež v období od 12. júna 2018 do 26. júna 2018: .https://europa.eu/youth/discovereu_sk

Mladí ľudia môžu cestovať najmenej jeden a najviac 30 dní (vrátane). Počas cesty, ktorú si naplánovali doma, môžu navštíviť 
jedno až štyri miesta v zahraničí (iba v 28 členských štátoch EÚ). Cesta sa musí začať medzi 9. júlom 2018 a 30. septembrom 
2018.

Viac o súťaži sa dočítane na https://europa.eu/youth/discovereu_sk

http://www.siov.sk/MedzinarodnaSpolupraca/Europass.aspx
https://www.facebook.com/SVKEUROPASS/
https://www.facebook.com/SVKEUROPASS/
https://europa.eu/euandme/sk/
https://europa.eu/youth/discovereu_sk
https://europa.eu/youth/discovereu_sk
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Job Expo & European Job Days 2018
Národná agentúra programu Erasmus+ pre 
vzdelávanie a odbornú prípravu sa v dňoch 
26. – 27. apríla 2018 zúčastnila spoločne    
s EUROGUIDANCE na veľtrhu práce Job 
Expo 2018 ,  ktorého súčasťou bola 
medzinárodná burza práce European Job 
Days. 

Počas dvoch dní veľtrhu navštívilo výstovisko 
Agrokomplex v Nitre 49 813 návštevníkov,   
z toho v medzinárodnej sekcii veľtrhu práce 
European Job days boli poskytnuté 
informácie 5 235 účastníkom veľtrhu.

Návštevníci nášho stánku dostali informácie ohľadom vhodného využitia a zapojenia sa do programu Erasmus+ a kolegovia     
z EUROGUIDANCE poskytli informácie o kariérovom poradenstve. 

Deň Európy 9. mája v Bratislave
Od roku 1986 sa Deň Európy každoročne oslavuje vo všetkých členských krajinách, je príležitosťou pre aktivity a oslavy, ktoré 
približujú Európsku úniu občanom a vzájomne zbližujú národy Únie. V stredu, 9. mája 2018, sme si na Hlavnom námestí         
v Bratislave pripomenuli symbolické narodeniny EÚ. Pre všetkých návštevníkov bol pri tejto príležitosti pripravený zaujímavý 
celodenný program, ktorý vyvrcholil koncertom Bratislava Hot Serenaders. SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ 
pre vzdelávanie a odbornú prípravu spoločne s ostatnými partnermi boli súčasťou sprievodného programu. V rámci 
sprievodného programu boli pripravené kvízy, súťaže, ale aj rôzne kreatívne aktivity súvisiace s EÚ a aktuálnym Európskym 
rokom kultúrneho dedičstva, ktoré pomohli priblížiť občanom EÚ ako spoločný priestor založený na spoločných hodnotách a 
kultúrnej rozmanitosti. Podujatie bolo hodnotené vysoko pozitívne na základe záujmu verejnosti a médií. 
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Inšpiratívne vzory

Rozprávanie príbehov je jedným z najstarších prostriedkov nielen na zdieľanie skúseností, ale aj zdrojom motivácie pre tých, 
ktorí sú ochotní a schopní realizovať zmenu.

My sa od začiatku tohto roka snažíme sprostredkovať inšpiratívne príbehy prostredníctvom novej  iniciatívy Európskej komisie 
Inšpiratívne vzory (Role models), spolu s našimi partnerskými organizáciami – Future generation Europe a Eduma. 
Jedným z jej hlavných cieľov je zabrániť vylúčeniu mladých ľudí zo spoločnosti, podporiť ich inklúziu a propagovať spoločné 
v lastn íc tvo EÚ hodnôt tým, že sa 
sprostredkujú priame kontakty s „in-
špiratívnymi vzormi“.

„Inšpiratívnym vzorom“ môžu byť napr. 
aktivisti, podnikatelia, umelci, športovci, 
ľudia, ktorí čelili hrozbe radikalizácie, 
ľudia zo znevýhodneného prostredia, ktorí 
sa ocitli na okraji spoločnosti, avšak 
podarilo sa im nasmerovať život tým 
spôsobom, že pozitívne prispievajú k roz-
voju spoločnosti a inšpirujú ostatných, čiže 
sa stanú aktívnymi občanmi.

Do dnešného dňa sa nám podarilo zrealizovať viacero podujatí v rôznych regiónoch Slovenska, na školách alebo na 
podujatiach, akými sú festivaly. V apríli sme mali diskusiu na Gymnáziu Javorová, Spišská Nová Ves, s Máriou Mydliarovou, 
ktorá má za sebou viaceré dobrovoľnícke projekty a momentálne pracuje v organizácii Človek v ohrození. Žiakom končiacich 
ročníkov rozprávala svoje zážitky z pobytu v Afrike, podelila sa o skúsenosti z projektu Únik X. Veľká časť diskusie bola 
venovaná aj predsudkom v spoločnosti a ako proti nim bojovať. V máji sme navštívili Bilingválne gymnázium, Banská Štiavnica, 
kde bola diskusia s Veronikou Klindovou, ktorá s iniciatívou #somtu vyhrala prezidentský hackathone proti extrémizmu, pôsobila             

v Transparency International Slovensko a 
neskôr absolvovala program cez Teach for 
Slovakia, kde učila nevidiace deti a neskôr 
deti na sídliskovej škole v Bratislave.

A v júni sme sa zúčastnili festivalu #Zahranice 
v Trstenej, kde sme tiež podporili aktivitu 
pre školy a verejnosť s  Inšpiratívnymi 
vzormi.

Sme veľmi radi, že iniciatíva sa stretáva    
s pozitívnym ohlasom a na jeseň pokraču-
jeme ďalej!

„Čo sa týka žiakov, diskusia sa im páčila a určite by prijali viac takýchto ozvláštnení vyučovacieho procesu. Páčilo sa im, že za nimi 
prišla rečníčka z praxe, že mali dostatočne vysvetlenú danú tému a že ich táto diskusia prinútila rozmýšľať o nových veciach. Podľa 
nich by sa o aktívnom občianstve malo hovoriť omnoho viac a aj s mladšími žiakmi.“

(správa o aktivite zo Spišskej Novej Vsi)
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Publikácia bola podporená z programu Európskej únie Erasmus+. Reprezentuje výlučne názor autorov a Európska komisia ani
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto 

publikácii.

Zverejnené texty neprešli jazykovou korektúrou.
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