VYDÁVA SAAIC – NÁRODNÁ AGENTÚRA PROGRAMU CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

Číslo: 1/2009

1. Novinky, správy, termíny, akcie, dokumenty
Európska únia vyhlásila rok 2009 za Európsky rok tvorivosti a inovácie, ktorý bol na Slovensku oficiálne zahájený
dňa 7. apríla 2009 na Otváracej konferencii Európskeho roku tvorivosti a inovácie. Konferenciu pripravilo
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v spolupráci s Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť,
Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, SAAIC - Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania,
Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu v SR a spoločnosťami Microsoft a Apple. Ďalšie informácie o aktivitách
rámci Európskeho roku tvorivosti a inovácie nájdete na webových stránkach MŠ SR www.minedu.sk, Zastúpenia EK na
Slovensku http://ec.europa.eu/slovensko/news/europsky_rok_tvorivosti_a_inovacie_2009_sk.htm a oficiálnej stránke
venovanej Európskemu roku tvorivosti a inovácie http://www.create2009.europa.eu/.

⋆⋆⋆
„Svetová konferencia o vzdelávaní pre udržateľný rozvoj – Moving into the Second Half of the UN Decade“ sa
uskutočnila v dňoch 31. marca až 2. apríla 2009 v Bonne (Nemecko). Organizátormi konferencie boli UNESCO
a nemecké Federálne ministerstvo vzdelávania a výskumu v spolupráci s Nemeckou komisiou pre UNESCO. Dňa 2. apríla
2009 bola účastníkmi z vyše 150 štátov prijatá Bonnská deklarácia. Súčasťou konferencie bola aj výstava vybraných
projektov – príkladov dobrej praxe. Ďalšie informácie o konferencii a znenie Bonnskej deklarácie sú zverejnené na
http://www.esd-world-conference-2009.org/

⋆⋆⋆
Inštitút technického vzdelávania v Singapure bude v dňoch 8. – 10. júla 2009 organizovať 2. medzinárodnú
konferenciu o odbornom a technickom vzdelávaní 2009 zameranú na tému „Napredovanie odborného
a technického vzdelávania: Perspektíva a prax“. Informácie o konferencii a možnosti účasti sú zverejnené na
http://www.ite.edu.sg/conference/

⋆⋆⋆
Konferencia „Učitelia a školitelia/majstri v centre inovácií a reforiem OVP“ organizovaná CEDEFOPom dňa 23.-24.
februára 2009 sa zamerala na inovatívne spôsoby, ktoré umožňujú učiteľom a školiteľom/majstrom rásť vo svojom
zamestnaní, a možnosťami pre všeobecnejšie osvojenie si týchto skúseností:
http://www.agora.cedefop.europa.eu/teacher%5Ftrainer%5Fconference/

⋆⋆⋆
Na stránke Európskej komisie v časti Program celoživotného vzdelávania/Podprogram Leonardo da Vinci sú
zverejnené informácie o programe Leonardo da Vinci, ako aj dokumenty týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy,
správy a štúdie o OVP na európskej úrovni, ako aj dokumenty týkajúce sa ďalšieho rozvoja odbornej prípravy
a vzdelávania a jeho prepojenia na trh práce.
Webová stránka: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc82_en.htm

⋆⋆⋆
SAAIC – Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania je zapojená do valorizačného projektu s názvom
„KEEPING ON TRACK“, ktorý bol schválený Európskou komisiou v roku 2008 v rámci Programu celoživotného
vzdelávania, Transverzálneho programu – Kľúčovej aktivity KA4 „Šírenie a využívanie výsledkov a výmena osvedčených
postupov“. Koordinátorom medzinárodného projektu je Islandská národná agentúra Programu celoživotného
vzdelávania. Do projektu je zapojených 13 krajín. Cieľovými skupinami projektu sú znevýhodnené skupiny na trhu
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práce – starší pracovníci, ženy a migranti, a ich začlenenie sa do trhu práce v oblasti služieb, zdravotnej a sociálnej
starostlivosti.
V dňoch 4. – 5. júna 2009 sa v rámci projektu KEEPING ON TRACK uskutoční medzinárodná konferencia v Prahe. Budú
na nej prezentované príklady dobrej praxe, t.j. úspešné projekty zamerané na vzdelávanie vyššie uvedených cieľových
skupín s cieľom ich lepšieho uplatnenia sa na trhu práce. Podrobné informácie sú na internetovej stránke:
www.keepingontrack.net .

⋆⋆⋆
Publikácie
CEDEFOP vydal publikáciu o politike OVP s názvom „Continuity, consolidation and change: Towards a European
era of vocational education and training“ (Kontinuita, konsolidácia a zmena: o európskej ére odborného vzdelávania
a prípravy). Dvojročná správa Cedefopu hodnotí dosiahnutý pokrok v dobrovoľnej koordinácii politiky známej

ako kodanský proces. Tento proces zahrnuje členské štáty EÚ, krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru
(EEA), európskych sociálnych partnerov a Európsku komisiu, ktorí spoločne pracujú na modernizácii
odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na prospech pracujúcich, zamestnávateľov a občanov.
K dispozícii sú aj národné správy s údajmi z 30 krajín.
Správa o politike OVP Slovenská republika 2008
Ďalšie publikácie vydané CEDEFOPom:
„Future Skill Needs in Europe. Synthesis report“ (Požiadavky na budúce zručnosti v Európe. Správa). Publikácia je
dostupná v anglickom jazyku na webovej stránke:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/485/4078_en.pdf
„Terminology of European education and training policy“ (Terminológia európskej politiky vzdelávania a prípravy).
Publikácia je dostupná v anglickom jazyku na webovej stránke:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/369/4064_en.pdf
Európska komisia vydala publikáciu „Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie“, ktorá je určená
pre politikov a odborníkov angažujúcich sa v Európskom kvalifikačnom rámci. Je dostupná aj v slovenskom jazyku.

⋆⋆⋆
Národné agentúry v krajinách Európskej únie a krajinách zapojených do Programu celoživotného vzdelávania
organizujú kontaktné semináre v rámci podprogramu Leonardo da Vinci zamerané na jednotlivé typy projektov,
cieľové skupiny a tematické oblasti. Cieľom kontaktných seminárov je pomôcť záujemcom o projektovú spoluprácu
v oblasti odborného vzdelávania a prípravy nájsť si vhodných projektových partnerov.
Záujemci o účasť na týchto kontaktných môžu požiadať národnú agentúru o finančný príspevok. Informácie o
kontaktných seminároch, termíne a mieste konania sú uverejnené a pravidelne aktualizované na webovej stránke
www.saaic.sk/llp v časti Leonardo.
Aktuálna ponuka kontaktných seminárov je zverejnená na webovej stránke:
http://193.87.15.12/llp/sk/_main.cfm?obsah=m_seminare.cfm&sw_prog=4

2. Mobilitné projekty
V rámci Výzvy na podanie návrhov projektov v roku 2009, k termínu 6. február 2009, bolo podaných 101
mobilitných projektov Leonardo da Vinci, z toho 67 projektov pre žiakov stredných odborných škôl a stredných
odborných učilíšť, 9 projektov pre ľudí na trhu práce a 24 projektov pre odborníkov v oblasti odborného vzdelávania a
prípravy.
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Celkový rozpočet na mobilitné projekty na rok 2009 je 2 060 000 €.
Výsledky hodnotenia a procesu schvaľovania návrhov projektov budú zverejnené na webovej stránke národnej
agentúre www.saaic.sk/llp koncom mája 2009.

⋆⋆⋆
SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania vyhlasuje súťaž „Kvalita v mobilite Leonardo da
Vinci“ pre realizované mobilitné projekty Leonardo da Vinci. Podmienky prihlásenia sa do súťaže, ako aj kritériá
hodnotenia a termíny budú zverejnené na webovej stránke národnej agentúry www.saaic.sk/llp v časti Leonardo
v priebehu mája 2009.

3. Partnerstvá
Už druhý rok bolo možné podávať návrhy projektov na Partnerstvá Leonardo da Vinci.
V rámci Výzvy na predkladanie návrhov projektov v roku 2009 bolo k termínu 20. februára 2009 podaných 28
projektových návrhov na Partnerstvá Leonardo da Vinci.
Plánovaný celkový rozpočet na Partnerstvá Leonardo da Vinci na rok 2009 je 240 000 €.
Výsledky hodnotenia a procesu schvaľovania návrhov projektov budú zverejnené na webovej stránke národnej
agentúry http://www.saaic.sk/llp koncom júla 2009.

⋆⋆⋆
V roku 2008 bolo schválených 8 projektov Leonardo da Vinci Partnerstvá s trvaním 1.8.2008 – 31.7.2010, s celkovým
rozpočtom 164 000 €. K termínu 30. jún 2009 musia slovenskí partneri predložiť národnej agentúre Priebežnú správu,
ktorej formulár je zverejnený na stránke. Správy poskytnú prehľad o doposiaľ zrealizovaných mobilitách, aktivitách
a výsledkoch partnerstiev a prípadných problémoch pri ich realizácii.

4. Multilaterálne projekty prenosu inovácii a multilaterálne projekty tvorby inovácii
K termínu 27. február 2009 bolo v rámci Výzvy na predkladanie návrhov na rok 2009 podaných 11 multilaterálnych
projektov prenosu inovácií. V porovnaní s minulým rokom je to o jednu tretinu menej (v roku 2008 bolo podaných 18
projektov).
Celkový rozpočet na multilaterálne projekty prenosu inovácií v tomto roku je na Slovensku 1 262 000 €.
Výsledky výberového procesu budú zverejnené na webovej stránke národnej agentúry www.saaic.sk/llp v auguste
2009.

⋆⋆⋆
V uplynulých mesiacoch boli ukončené tieto pilotné projekty schválené v II. fáze programu Leonardo da Vinci:
pilotný projekt č. 2006-SK/06/B/F/PP-177436 „European Virtual Laboratory of Mathematics“ (Európske
virtuálne laboratórium matematiky), ktorý manažovala Strojnícka fakulta Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave (http://www.evlm.stuba.sk );
pilotný projekt č. 2006-SK/06/B/F/PP-177437 „European Certificate for Renovation and Rebuilding in the
Construction Sector“ (Európsky certifikát pre renováciu a rekonštrukciu v stavebníctve), ktorý koordinoval
Bratislavský samosprávny kraj (http://www.eucerticon.eu ).
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Taktiež bol ukončený mnohostranný projekt Leonardo da Vinci – prenos inovácií č. 2007-LLP-LdV-TOI-2007-SK73100389 „European Certificate for Gearing up to Occupational Safety and Health in SMEs“ (Európsky certifikát pre
prípravu v BOZP pre malé a stredné podniky), ktorý koordinovala spoločnosť AJS Management Slovakia, s.r.o.
v Bratislave (http://www.ajsman.com/eugosh).

5. EUROPEAN LABEL – Iniciatíva Európskej komisie pre inovačné jazykové projekty

SAAIC – Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania organizuje iniciatívu Európskej komisie pre inovačné
jazykové projekty s názvom Európska značka aj v roku 2009.
Výzva na podanie prihlášok do súťaže „Európska značka 2009“ a „Európsky učiteľ jazykov roka 2009“ bola uverejnená
na národnej stránke súťaže http://www.saaic.sk/eu-label druhej polovici marca 2009. Termín na podanie prihlášok
v oboch súťažiach je 15. máj 2009 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

⋆⋆⋆
Európska komisia organizovala v dňoch 16. a 17. apríla 2009 v Talline (Estónsko) európsku konferenciu iniciatívy
Európska značka s názvom „Tvorivosť v jazykovom vyučovaní – jazykové vyučovanie pre tvorivosť“.
Konferencia bola určená pre vybraných zástupcov ocenených projektov v jednotlivých krajinách zapojených do
súťaže. Za Slovensko sa na konferencii zúčastnili:
- Doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD., koordinátorka oceneného projektu v roku 2007 s názvom „Vzdelávací
program Slovenčina ako cudzí jazyk“, ktorý realizuje Studia Academica Slovaca v Bratislave;
- Mgr. Ing. Agnesa Kovalčíková, profesorka anglického jazyka na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach,
ktorej bol v roku 2008 udelený certifikát „Európsky učiteľ jazykov roka 2008“.
Informácie o konferencii: http://labelevent.teamwork.fr/frame.php?page=home

5. PRIEREZOVÝ PROGRAM – Študijné návštevy pre pracovníkov v oblasti odborného vzdelávania
(Kľúčová aktivita 1)
Študijné návštevy pre riadiacich pracovníkov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy sú jednou z kľúčových
činností výmenného programu, ktorého cieľom je podporiť rozvoj politiky a spolupráce na európskej úrovni v
celoživotnom vzdelávaní. Je určený tým, ktorí sú určitým spôsobom zodpovední za rozvoj politík vzdelávania a
odbornej prípravy na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni.
V rámci Výzvy na podanie návrhov projektov v roku 2009 k termínu 9. apríl 2009 bolo podaných 44 prihlášok na
študijnú návštevu.
Celkový rozpočet na študijné návštevy na akademický rok 2009/2010 je 62 000 €.
Výsledky hodnotenia a procesu schvaľovania prihlášok budú zverejnené na webovej stránke národnej agentúry
http://www.saaic.sk/llp v časti Prierezový program v júni 2009.
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7. EUROGUIDANCE centrum – národné informačné centrum pre kariérové poradenstvo

V dňoch 19. -21. apríla 2009 sa v českom meste Tábor uskutočnil štvrtý ročník Cross Border Semináru s názvom
„Career Guidance Without Barriers“. Seminár bol tentoraz zameraný na kariérové poradenstvo a jeho úlohu pri
prekonávaní prekážok vo svete vzdelávania a práce. Témou prezentácií a workshopov bolo poradenstvo v koncepte
celoživotného vzdelávania, poradenstvo pre rôzne skupiny znevýhodnených občanov, niektoré poradenské metódy
a pod. Na tomto medzinárodnom podujatí sa zúčastnili zástupcovia a experti šiestich európskych krajín: Českej
republiky, Maďarska, Nemecka, Slovenska, Slovinska a Rakúska. Seminár organizačne pripravili Euroguidance centrá
vyššie spomínaných krajín.

⋆⋆⋆
Euroguidance centrum pripravuje zborník príspevkov z pracovnej skupiny „Výchovné poradenstvo v multikultúrnom
priestore“, ktorá sa konala v rámci národnej konferencie pod názvom „Interkultúrny dialóg vo vzdelávacích
programoch Európskej únie a Európska značka 2008” 9. decembra 2008 v Bratislave. Pracovnej skupiny sa zúčastnili
zástupcovia MŠ SR, neziskových organizácií, poradní, Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie
a výchovní poradcovia. V diskusii sa účastníci zamerali na otázky multikultúrneho poradenstva a multikultúrnej výchovy
a ich miesta v školskom a poradenskom systéme. Všetci prítomní sa zhodli na aktuálnej potrebe zavedenia
multikultúrnej výchovy do škôl a komplexného riešenia interkultúrnej problematiky.

⋆⋆⋆
Národná agentúra a Euroguidance centrum predstavili svoje aktivity na XI. Medzinárodnej burze práce EURES 17.
marca 2009. Náš informačný stánok bol súčasťou expozície iniciatívy Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre
zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti, ktorá niesla názov „Vieš, čo pre Teba môže sociálna Európa
urobiť?“.

⋆⋆⋆
Euroguidance centrum v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vyhlasuje súťaž „Pomoc
absolventom pri prechode na trh práce”. Jej cieľom je zozbierať a oceniť príklady dobrej praxe pri podpore
študentov stredných škôl pri vstupe na trh práce po ukončení štúdia a odbornej prípravy. Zapojiť sa môžu všetky
stredné školy pripravujúce absolventov pre trh práce zapísané v registri škôl a školských zariadení pre školský rok
2008/2009. Školy sa môžu prihlásiť do tejto súťaže vyplnením a zaslaním predpísaného formuláru, ktorý v priebehu
mája 2009 nájdete na našej webovej stránke www.saaic.sk/euroguidance, kde budú zverejnené všetky informácie
o súťaži.

Tento bulletin bol vydaný vďaka podpore Európskej komisie a Ministerstva školstva SR.
Informácie a články sú názorom ich autorov a Európska komisia nepreberá zodpovednosť za dôsledky ich
použitia.
SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava,
fax: +421 2 654 24 483, leonardo@saaic.sk, http://www.saaic.sk/llp
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