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EQAVET
Novinky

Odporúčanie o odbornom vzdelávaní a príprave pre udržateľnú
konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť

Dňa 24. novembra 2020 prijala Rada Európskej únie Odporúčanie o odbornom
vzdelávaní a príprave (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu
spravodlivosť a odolnosť, ktoré nadväzuje na európske dokumenty, podporujúce
vzdelávanie (vrátane vzdelávania dospelých) vo všetkých jeho formách - formálnom,
neformálnom vzdelávaní a informálnom učení sa. Čítajte viac

Vzdelávacie aktivity
Odborníci z Česka a Slovenska o zabezpečovaní
kvality odborného vzdelávania

- české a slovenské národné referenčné miesta EQAVET , ktoré pôsobia v rámci
Národního pedagogického institutu ČR (NPI ČR) a Štátneho inštitútu odborného
vzdelávania (ŠIOV) usporiadali dňa 22. októbra 2020 webinár s cieľom výmeny
skúseností z oblasti zabezpečovania kvality OVP. Podujatia sa zúčastnilo vyše 150
účastníkov, expertov na OVP, riaditeľov a učiteľov. Čítajte viac
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Celý záznam podujatia

ŠIOV školí hodnotiteľov kvality OVP

- Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci s Trenčianskym
samosprávnym krajom školí hodnotiteľov kvality OVP, ktorí budú používať európsku
metódu zabezpečovania kvality OVP, peer review. Školenie sa uskutočnilo on-line
formou v dňoch 10. – 11. 12. 2020.
- v rámci Európskeho týždňa odborných zručností - 23. 10. 2020 - usporiadal ŠIOV
informačný webinár o metóde vzájomného hodnotenia kvality OVP. Záznam
informačného webináru si môžete pozrieť na kanály Európsky týždeň odborných
zručností
Viac o metóde peer review

EUROPASS
Europass neustále inovuje a zlepšuje
Európska komisia spustila 1. júla 2020 novú platformu Europass ako komplexné
riešenie na podporu zamestnanosti, celoživotného vzdelávania a mobility v EÚ.
www.europass.sk.

Všetky nástroje
sú bezplatné a k
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dispozícii v 29 jazykoch, aby sa
Európania

mohli

inšpirovať

a

podniknúť s Europassom ďalší krok
vo vzdelávaní a kariére.

Pozrite si príspevok Národného centra Europass ku kampani Humans of
Europass
#TakeTheNextStep #Europass #YourSkillsAndJobs

Otestujte si svoje vedomosti o novej platforme Europass v našom vianočnom
kvíze! 3 výhercovia, majú šancu získať skvelé vianočné výhry!
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Všetky informácie o kvíze

Tešíme sa na Vaše odpovede!

EPALE
S radosťou Vás informujeme, že Národná podporná služba EPALE Slovensko, bola za
rok 2020 ocenená cenou Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, v kategórii
„Popularizácia vzdelávania dospelých“.
Cenu si prevzala vedúca odboru európskych politík Mgr. Ľubica Gállová na pôde
Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave.
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Názory expertov: výzvy OVP a celoživotného vzdelávania na Slovensku
V rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2020 vytvorilo NRM EQAVET
v spolupráci s ďalšími kontaktnými miestami európskych iniciatív – EUROPASS
a EPALE, minisériu videí.
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Doc. Juraj Vantuch nám prezradil, čo sú podľa neho najväčšie výzvy pre
odborné vzdelávanie a prípravu na Slovensku.

PhD. Ivana Studená (SAV) ponúka svoj pohľad na celoživotné vzdelávanie
a úskalia, ktorému čelí na Slovensku.

BLUESS
Virtuálna študijná návšteva Holandska

2.
12.
2020
sme
v
rámci
projektu
BLUESS
absolvovali
virtuálnu študijnú návštevu organizácií, ktoré sa zaoberajú základnými zručnosťami
v Holandsku:

Ministerstvo
vzdelávania, kultúry a vedy
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LeerWerkLoket
Viac informácií o študijnej návšteve Holandska

Školenie odborných poradcov z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny

V dňoch 9. a 10.12.2020 prebiehalo v rámci projektu BLUESS celodenné školenie
odborných poradcov z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny z celého Slovenska.
Školenie sa týkalo nástroja na hodnotenie základných zručností a viedlo ho Ústredie
práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného
vzdelávania.
Na školení bol predstavený Manuál k hodnoteniu a rozvoju základných zručností.
V Manuáli sú okrem iného definované špecifiká cieľovej skupiny nízko kvalifikovaných
a tiež zásady efektívneho prístupu k tejto cieľovej skupine.
Aké oblasti rozlišujeme pri hodnotení základných zručností a čo je
individuálny vzdelávací plán?

Na základe výstupov dosiahnutých v projekte BLUESS poskytla Mgr.
Ľubica Gállová, vedúca odboru OEP, rozhovor pre Európsku sieť
odborných zručností (European Basic Skills Network) o tom, ako projekt
prispieva k plneniu odporúčania EÚ Cesty zvyšovania zručností: nové
príležitosti pre dospelých a pomáha otvárať vzdelávacie cesty pre ľudí bez
základných gramotností smerom k ďalšiemu vzdelávaniu alebo
jednoduchým kvalifikáciám. Nájdete čoskoro na EPALE

Začítajte sa do našej novej webovej stránky Základné zručnosti, ktorú sme
venovali podpore základných zručností a projektu BLUESS

NOVÉ PROJEKTY
ŠIOV spustil projekt programu Erasmus+ zameraný na kvalitu OVP
ŠIOV je koordinátorom projektu QUAlity Networks: fine-TUning Monitoring systems for
better performances in VET (QUANTUM), ktorého cieľom je prostredníctvom vytvárania
tzv. sietí kvality posilniť dialóg zainteresovaných strán v oblasti OVP, vytvoriť jednotný
systém využívania nástrojov zabezpečovania kvality, a to na regionálnej a národnej úrovni,
a zvyšovať tým úroveň kvality OVP v štyroch zapojených krajinách: Slovensko, Rakúsko,
Taliansko a Portugalsko. Projekt potrvá dva roky.
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Projekt ONE: Opening adult education Networks to European cooperation

Projekt ONE realizuje konzorcium partnerov z Talianska, Fínska, Portugalska
a Slovenska a je zameraný na posilnenie národných sietí v oblasti vzdelávania
dospelých, s cieľom ich zefektívnenia v presadzovaní európskych politík do praxe
v oblastiach zameraných na
poradenstvo,
informácie, dosah a aktívne zapojenie dospelých do vzdelávania a procesu
validácie,
uznávanie neformálneho a informálneho vzdelávania,
rozvoj mäkkých a základných zručností pre inklúziu a aktívne občianstvo.
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Kontakt:
epale@siov.sk
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