
Štátny inštitút odborného vzdelávania školí hodnotiteľov Peer Review Trenčianskeho
samosprávneho kraja

 
Dňa 17. júna 2021 sa konalo školenie hodnotiteľov metódy vzájomného hodnotenia Peer Review, ktorí budú následne hodnotiť
sebahodnotiace správy stredných škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a uskutočňovať hodnotiace návštevy, a ďalšie postupy
hodnotenia v súlade s metódou Peer Review. 

Európska metóda Peer Review je zameraná na hodnotenie kvality školy a procesov učenia sa a vyučovania vrátanie kvality odborného
vzdelávania a prípravy, a taktiež na mnohé ďalšie oblasti, vrátanie medzinárodnej spolupráce, sociálneho prostredia či etického kódexu
a poslania školy. Jej cieľom je zvýšiť úroveň kvality, pričom využíva sebahodnotenie, hodnotenie skupinou hodnotiteľov, a škola následne
vypracuje akčný plán, ktorého kroky vedú k dosahovaniu vytúžených cieľov. Metódu na Slovensku zavádza Štátny inštitút odborného
vzdelávania od roku 2018, pričom ju pilotoval na Strednej priemyselnej škole strojníckej, Bratislava, a následne ju v spolupráci
s Trenčianskym samosprávnym krajom aplikuje na všetky školy v pôsobnosti samosprávneho kraja. 

Trenčiansky samosprávny kraj a Štátny inštitút odborného vzdelávania podpísali v januári 2020 Memorandum o spolupráci pri zavádzaní
mechanizmov kvality. V súčasnosti má kraj vyškolených 40 koordinátorov a 20 hodnotiteľov kvality, ktorí budú systematicky pracovať na
zvyšovaní kvality škôl v nasledujúcich rokov. 

Pre viac informácií prosím kontaktujte priamo Národné referenčné miesto EQAVET (ŠIOV): eqavet@siov.sk
 

  

  

EUROPASS
BEZPLATNÁ ONLINE PLATFORMA EUROPASS SLÁVI PRVÉ NARODENINY! 

 

1.júla 2020 sa spustila nová platforma www.europass.eu  ktorá umožňuje používateľom nielen vytvárať si životopis, ale budovať si vlastné
portfólio, v ktorom si užívateľ bude môcť zaznamenávať svoje pracovné úspechy, ukladať dokumenty spojené so svojou kariérou, využívať
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možnosti vyhľadávania práce alebo vzdelávania, sebahodnotenia, a pod.
Od spustenia najdôveryhodnejšieho európskeho nástroja na plánovanie vzdelávania a kariéry navštívili platformu 2 milióny ľudí.

Na   Slovensku záujem o Europass každým mesiacom stúpa - v apríli sme dosiahli 14 645 návštev a v máji to bolo 15 384. 
Europass je možné vytvárať si až v 29 jazykoch, pričom v mesiaci apríl bol slovenský jazyk šestnástym najvyhľadávanejším a v máji sme
postúpili na 14.miesto. V oboch prípadoch sa nachádzame na vyšších priečkach ako susedné Česko. 

Veríme, že stúpajúca tendencia bude pokračovať a počet spokojných používateľov narastať. 
Národné centrum Europass Slovensko sa teší za prejavenú dôveru a ďakuje za množstvo podnetov, ktoré pomáhajú pri zdokonaľovaní
online platformy.

WORKSHOPY EUROPASS
NÁRODNÉ CENTRUM EUROPASS ZORGANIZOVALO POČAS 3 MESIACOV 9 WORKSHOPOV

  
V mesiacoch apríl, máj a jún zorganizovalo Národné Centrum Europass Slovensko workshopy na základných školách v Bratislave, Košiciach
a Piešťanoch.

Cieľom 45 či 90- minútových workshopov pre žiakov končiacich ročníkov bolo sprostredkovanie informácií, zvýšenie povedomia o platforme
www.europass.eu i pochopenie a využívanie moderných nástrojov na podporu celoživotného vzdelávania. 

Pomocou praktických a hravých  úloh mohli spoznať  význam a   
výhody Europass životopisu s dôrazom na jeho budúce využitie pri

snahe zmysluplne sa uplatniť na trhu práce. Žiaci sa pokúšali popísať
svoje vlastnosti, vyskúšali si aké je to byť v koži zamestnávateľa a

zamestnávateľky, diskutovali o tom, čo môžu o nich povedať záujmy
v životopise a tiež čo všetko sú už schopní do svojho osobného

portfólia zaznamenať.
 

 
 

Po prezentácii platformy Europass žiaci pracovali vo dvojiciach
s cieľom vytvoriť si fiktívny životopis, a odprezentovať ho. Popri tom

tak nadobúdali aj digitálne zručnosti, a prezentačné schopnosti.
 

Veríme, že Europass im čoskoro pomôže pri uplatnení sa vo svete
práce.

Ak Vás workshopy zaujali alebo by ste mali na národné centrum
Europass Slovensko otázky,  kontaktujte ho emailom na

europass@siov.sk alebo navštívte stránku www.europass.sk

EPALE
Verejná konzultácia o individuálnych vzdelávacích účtoch bola spustená.

Vyjadrite svoj názor!
 

Jednotlivé vzdelávacie účty poskytujú ľuďom v produktívnom veku rozpočet, ktorý môžu použiť a odbornú prípravu a zlepšenie zručností a
zamestnanosti. V rámci európskeho programu v oblasti zručností Európska komisia posúdi, ako môžu európske iniciatívy v tejto oblasti
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pomôcť prekonať existujúce rozdiely v prístupe k odbornej príprave a pomôcť dospelým osobám úspešne zvládnuť prechod na pracovný trh.
Posúdenie bude zahŕňať rozsiahle konzultácie s členskými štátmi, sociálnymi partnermi a inými zainteresovanými stranami.

V rámci tohto programu Európska komisia spustila verejnú konzultáciu o individuálnych vzdelávacích účtoch. Konzultácia je otvorená
do 16. júla 2021. 

Iniciatíva Príbehy komunity 2021
 

EPALE spúšťa novú verziu iniciatívy Príbehy komunity! Príbehy komunity poskytujú komunite EPALE možnosť podeliť sa o svoje
príbehy, perspektívy a skúsenosti, ktoré odrážajú kreativitu a odborné znalosti pedagógov dospelých a predstavujú tak prínos pre kolegov a
celé odvetvie vzdelávania. EPALE sa zaväzuje zhromažďovať a dokumentovať toto neuveriteľné množstvo projektov a skúseností v oblasti
vzdelávania dospelých. 

Minulý rok sme skúmali, ako komunita vzdelávania dospelých reagovala na pandémiu Covid-19 a výsledkom bolo 114 príbehov plných
reakcií, kreativity a pôsobivej pedagogiky. 

Tento rok je cieľom získať inšpiráciu prostredníctvom
zhromažďovania príbehov aktivít vzdelávania dospelých s
ohľadom na tematické zamerania EPALE 2021. 

Výzva je otvorená do 29. októbra 2021.

Workshopy EPALE
Národná podporná služba EPALE Slovensko bude mesiaci júl 2021 realizovať 3 pracovné workshopy zamerané na prácu v novom
produkčnom prostredí portálu EPALE. 
Workshopy sú určené pre zaregistrovaných používateľov platformy EPALE a taktiež nových členov komunity EPALE zaregistrovaných
najneskôr 1 deň pred konaním sa workshopu. 

Cieľom workshopov je informovať zaregistrovaných používateľov EPALE o zmenách, ktoré nastali aktualizáciou a prechodom na vyššiu
verziu jadra webovej stránky www.epale.sk vysvetliť nové funkcionality a možnosti nahrávania odborného obsahu, a to blogového príspevku,
správy, podujatia a zdrojov.   
Workshopy sa uskutočnia v priestoroch Univerzitnej knižnica v Bratislave v nasledovných termínoch:

6. júla 2021 v čase od 10:00 do 13:00 hod.,
13. júla 2021 v čase od 10:00 do 13:00 hod.,
14. júla 2021 v čase od 10:00 do 13:00 hod.

Workshop bude  viesť Ing. Monika Drinková, koordinátorka EPALE na Slovensku. 

Workshop bude prebiehať v slovenskom jazyku.
 

Účasť na workshope je podmienená registráciou na www.epale.sk a taktiež registráciou na konkrétny termín workshopu:
https://forms.gle/H1BbLbsbsEDRu6s38 

 Počet miest pre účastníkov je limitovaný.
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PROJEKTY ÚCŽV 
 

BLUESS

Projekt BLUESS upozornil na fakt, že práve zvýšenie základných zručností u dospelých môže byť kľúčom k prelomeniu začarovaného kruhu
nízkej gramotnosti, ktorá sa často  dedí z generácie na generáciu. 
Všetky výstupy projektu ako napríklad Referenčný rámec základných zručností,  Metodickú príručku, Manuál
k rozvoju a hodnoteniu základných zručností a ďalšie nájdete na www.zakladnezrucnosti.sk

Projekt ONE 
Európska spolupráca prepája siete vzdelávania dospelých 

Jedným z hlavných cieľov projektu ONE, ktorého partnerom je aj Štátny inštitút odborného vzdelávania, je posilniť kvalitu poskytovania
vzdelávania dospelých a jej relevantnosť v rámci sociálnej inklúzie v Európe a to prostredníctvom podpory budovania kapacít existujúcich
sietí poskytovateľov vzdelávania dospelých v Taliansku, Portugalsku a Slovensku. 

Výstupy projektu BLUESS

The Story of Lisa - the Reading & Writing Foundation
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Finančné nástroje pre podporu vzdelávania dospelých, ako napríklad individuálne vzdelávacie účty, si budú vyžadovať zabezpečenie kvality
a kontrolu inštitúcií, ktoré budú do schémy zapojené. Slovensko zatiaľ systém zabezpečenia kvality pre inštitúcie vzdelávania dospelých  
vytvorený nemá a metóda vzájomného hodnotenia kvality môže napomôcť k jeho vybudovaniu. 

Prvý webinár s predstaviteľmi inštitúcií vzdelávania dospelých sa uskutočnil 25.6.2021, kde bol predstavený projekt a plánovaný tréning pre
hodnotiteľov.  Zároveň pripravujeme nadväzný tréning  v Banskej Štiavnici a to 8. - 9. júna 2021 prezenčne. V prípade záujmu sa môžete
zaregistrovať: registračný link na školenie hodnotiteľov do 5.7. 2021 

Všetky vaše otázky zodpovieme na: alena.stefanikova@siov.sk, lucia.mojzisova@siov.sk.

Viac informácií o projekte: Projekt ONE

Využite príležitosť! 

Vyberte si zo zaujímavej ponuky webinárov, ktoré organizuje OECD:  

30.júna 2021- Webinár OECD- 11.00hod. 
Meranie vplyvu COVID-19 na odborné vzdelávanie a prípravu 
Na tomto webinári sa pozrieme vplyv pandémie v sektore odborného vzdelávania a prípravy (VET), ktorý sa vo veľkej miere opiera o
praktické učenie, často uskutočňované osobne. 
  
Registrácia na: 
  
https://meetoecd1.zoom.us/webinar/register/WN_ywLkGmjhTLup5sJTOdtb9w 
 

 

1. júla 2021- Webinár OECD- 15.00 hod. 

Vysokoškolské vzdelávanie počas COVID-19: Aké ponaučenie si môžeme vziať? 

Rovnako ako školy, aj veľa vysokých škôl sa počas pandémie zatvorilo. Na tomto webinári sa bude diskutovať o tom, aký to malo

dopad a ako sa môže vysoké školstvo posunúť vpred. 

  

Registrácia na: 

https://meetoecd1.zoom.us/webinar/register/WN_Km6H4moeQqmloEq5i4xK5w 
  
Webináre budú v anglickom jazyku.

Svetový deň zručností mládeže 
  
V roku 2014 Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vyhlásilo 15. júl za Svetový deň zručností mládeže, aby oslávili strategický
význam vybavenia mladých ľudí zručnosťami pre zamestnanie, dôstojnú prácu a podnikanie.  

Svetový deň zručností mládeže 2021 sa uskutoční v náročnom kontexte, pričom pokračovanie pandémie COVID-19 bude mať za následok
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rozsiahle narušenie odvetvia TVET. Zatiaľ čo zavedenie očkovania ponúka určité nádeje, odborné vzdelávanie má pred sebou ešte dlhú
cestu k zotaveniu, najmä v krajinách, ktoré sú šírením choroby naďalej ochromené.  
15. júla sa UNESCO-UNEVOC pripája k oslavám Svetového dňa zručností mládeže (WYSD) sériou podujatí, na ktorých sa môžete
zúčastniť: 
 

Encourage young people at your institution to share their views on what skills will be most important in the future Termín: 8. júla
Tell us how you will be celebrating by sharing a brief description of your event (maximumálne 100 slov) Termín: 12. júla     

Zapojte sa do podujatí počas WYSD:

A virtual event, organized by the Permanent Missions of
Sri Lanka and Portugal to the UN, the Office of the
Secretary-General's Envoy on Youth, UNESCO and
ILO, will offer an opportunity to reflect on skills that are
needed today and for the future
Youth Employment in the Mediterranean: final YEM
Regional Forum

  

 

 

Prajeme vám, aby ste načerpali veľa síl počas leta!

Copyright © *SIOV  
Realizované s finančnou podporou Európskej únie. Newsletter vyjadruje výlučne názory autorov a Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie publikovaných informácií. 

Kontakt: 
epale@siov.sk 

Chcete sa odhlásiť z odberu noviniek? 
update your preferences alebo unsubscribe from this list. 
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