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„Výučba  eko-staviteľstva pre všetkých“ je podtitul projektu, pretože cieľom projektu je vytvoriť 
vzdelávaciu platformu o udržateľnom stavebníctve - pre rôzne cieľové skupiny od školiteľov 
vzdelávania dospelých, učiteľov stredných škôl, žiakov, študentov, stavebných profesionálov, až 
po širokú neodbornú verejnosť. 

Prečo je projekt ACTeco dôležitý?
Lebo je dopyt po zdravých stavbách s malou uhlíkovou stopu, ale 
je málo remeselníkov, ktorý vedia stavby zrealizovať. 
Lebo prírodné materiály majú nízku uhlíkovú stopu, čo je pri 
dnešnej klimatickej kríze dôležitý faktor pri výbere stavebného 
materiálu. 
Aby sme hlavne stredným odborným školám poskytli know how a 
zaujímavý interaktívny nástroj vzdelávania.  
Aby sme čo najrýchlejšie a s najväčším možným dopadom, 
informovali a vzdelali rôznorodé cieľové skupiny. 
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Partneri zo 4 rôznych krajín EÚ
Projekt je medzisektorový: za odborné vzdelávanie sú 
partnermi ŠIOV - Štátny inštitút odborného vzdelávania a SOŠ 
služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici, ktorá je pilotnou školou 
pre zavedenie aktuálnych tém.  
Za vzdelávanie dospelých sú dlhodobí partneri: ArTUR zo 
Slovenska (koordinátor), ASBN z Rakúska, AsTerre z 
Francúzska, Sdružení hliněného stavitelství z Českej 
republiky, ktorí čerpajú z výsledkov predchádzajúcich 
projektov (LearnWithEarth, Pirate, STEP, JUMP!). 

Vzdelávacia platforma acteco.eu
V projekte sme vytvorili vzdelávacie kurzy na vzdelávacej EU 
platforme ACTeco.eu pre rôzne cieľové skupiny:  

Online kurzy ECVET - teória k téme: Udržateľné 
staviteľstvo a klimatická zmena, Slamené a Hlinené 
stavebné techniky, ponúknu možnosť budovania kariérnej 
dráhy v udržateľnom staviteľstve a budú k dispozícii 
najmä pre učiteľov a žiakov stredných odborných škôl a 
organizácie vzdelávania dospelých. Dôležitým cieľom je 
povzbudiť stredné odborné školy k implementácii 
ekologického staviteľstva do svojich učebných osnov. 
SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici bude 
príkladom zavedenia žiadaných tém do učebného plánu.

Mnoho atraktívnych úvodných krátkych kurzov na zvýšenie 
informovanosti na poli udržateľného staviteľstva. 

 

Emisie CO2  
produkované stavbami 

sú značné,

Stavať budovy v pasívnom 
štandarde. Zníži sa spotreba 
tepla alebo chladu.


Stavať a izolovať s 
biologickými materiálmi, 
ktoré rastú každý rok, 
znížime tak CO2, aj odpad.


Použiť energeticky úsporné 
technológie: tepelné 
čerpadlá, kvalitné okná, 
vetranie so spätným 
získavaním tepla…


Obnovovať, adaptovať staré 
domy na lepší štandard.
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Podpora Európskej komisie na výrobu tohto newslettra nepredstavuje súhlas s 
obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za 
prípadné použitie informácií, ktoré sú na ňom obsiahnuté.

Spolu s pilotnou SOŠ sme vytvorili aj učebný plán a 
špecifikovali vzdelávacie výsledky. V prípade záujmu  
kontaktujte ArTUR: ozartur.sk, ozartur@gmail.com

ale v blízkej budúcnosti 
ich môžeme znížiť, ak 
spravíme zodpovedné 

rozhodnutia:

mailto:ozartur@gmail.com

