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Experti o Metóde vzájomného hodnotenia (peer
review) 
Národné referenčné miesto EQAVET usporiadalo dňa 11. marca 2021 v spolupráci s
Európskou komisiou on-line konferenciu s názvom Peer Review – nástroj
podporujúci zabezpečovanie kvality OVP. Účastníkmi konferencie boli zástupcovia
Európskej komisie, Národných referenčných miest EQAVET v členských štátoch EÚ a
ďalší záujemci o túto tému. 
Účastníci konferencie boli oboznámení so spôsobmi využívania metódy na
regionálnej úrovni a úrovni odborných škôl v rôznych členských štátoch, ako
aj  o využívaní metódy na systémovej úrovni. 
Celý záznam konferencie 
Viac informácií o konferencii 

Podujatie sa konalo v rámci projektu programu Erasmus+ EQAVET – European Quality Assurance

in Vocational Education and Training National Reference Points (projektové číslo: 609305-EPP-1-

2019-1-SK-EPPKA3-EQAVET-NRP), ktorý realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v rokoch

2019 – 2021.
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Zapojte sa do prieskumu názorov na
zabezpečovanie kvality OVP na Slovensku
  
Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) realizuje v rámci projektu QUANTUM –
QUAlity Networks: fine-TUning Monitoring systems for better performances
in VET prieskum názorov na zabezpečovanie kvality OVP na Slovensku. 
ŠIOV si Vás dovoľuje pozvať na diskusné fórum v rámci prieskumu názorov
na zabezpečovanie kvality OVP na Slovensku, ktoré sa uskutoční v dňoch 15. a
22. apríla 2021 vždy o 14:00 hod. Pre registráciu a výber dátumu, ktorý Vám vyhovuje,
prosím vyplňte nižšie uvedený dotazník, a realizátori prieskumu Vás následne budú
kontaktovať na Vašej e-mailovej adrese. 
DOTAZNÍK  
Viac informácií o prieskume www.okvalite.sk 
  
Viac informácií o projekte nájdete na oficiálnej stránke projektu (v anglickom
jazyku) alebo na stránke siov.sk (v slovenskom jazyku). 
  
Prípadné otázky prosím adresujte na: eqavet@siov.sk
 

Prieskum sa realizuje s finančnou podporou Európskej komisie v rámci projektu Eramus+ – QUANTUM –

QUAlity Networks: fine-TUning Monitoring systems for better performances in VET (projektové číslo: 2020-1-

SK01-KA202-078249), ktorý realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v rokoch 2020 – 2022. 
 

EUROPASS
Europass neustále inovuje a zlepšuje

V rámci medzinárodných aktivít sa
Národné centrum Europass
Slovensko zapája aj do
celoeurópskych kampaní na podporu
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inšpiratívnych Europass príbehov
„Humans of Europass“ a
neformálneho vzdelávania
„ShowYourSkills“.

Pozrite si príspevky Národného centra Europass ku kampani "Humans of
Europass" a "Show your skills" 

#TakeTheNextStep   #Europass  #YourSkillsAndJobs

Bez ohľadu na pandémiu, naše včely začínajú tvrdo pracovať na tom, aby sa mohli
podieľať na tvorbe tekutého zlata vo forme medu. 
Včelárstvo nie je povolanie, ale poslanie - starostlivosť a láska k prírode. 
Rozšírte svoj zoznam neformálnych zručností vo svojom portfóliu Europass o
VČELÁRSTVO. 
 

#informalskills #europass #beekeeping

Konkurencia na pracovnom trhu je značná a ako budúca matka je v mojom
záujme ostať atraktívna pre budúcich zamestnávateľov vlastnosťami ako
usilovnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť a dobre odvedená práca. 
Chcem byť dôsledná a pripraviť si viaceré životopisy a motivačné listy, ktoré
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prispôsobím požiadavkám na konkrétne pracovné ponuky a uložím ich na
jednom mieste. 
Európska online platforma www.europass.eu mi to všetko umožní a ja si
dokážem zvýšiť šance na pracovnom trhu. 
Rozbehnite svoju kariéru s EUROPASSOM! 
#Europass #HumansOfEuropass #TakeTheNextStep

Národné  podujatie Europass 

Národné centrum Europass Slovensko usporiadalo 3. marca
2021 Národné  podujatie Europass, ktoré bolo zamerané na význam
Europassu ako nástroja pri prezentácii zručností jednotlivcov, vlastnom riadení
kariéry a celoživotného vzdelávania v kontexte súčasných výziev na trhu práce a
zástupcovia Európskej komisie sprostredkovali informácie na aktuálnu tému
elektronických dokladov o vzdelaní (Europass Digital Credentials). 
Viac o podujatí a jednotlivé príspevky nájdete na web-stránke Europass. 
  
„Podujatie hodnotím veľmi pozitívne. Z pohľadu fakultného administrátora
pre Erasmus+ považujem online platformu Europass za veľmi užitočnú a
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využiteľnú aj pre študentov vysokých škôl. Príspevok o elektronickom
podpisovaní dokladov o vzdelaní považujem za veľký krok vpred ako i krok k
využiteľnosti dokladov v rámci celej EÚ, čo študentom značne zjednoduší
uchádzanie sa o zamestnanie v rámci európskeho priestoru.“ 
Projektový koordinátor Erasmus+

EPALE
Nový vizuál platformy EPALE je na ceste k vám 
Už o pár dní bude k dispozícii úplne nový vizuál platformy EPALE, ktorý bude
jednoduchší pre užívateľov a rozmanitejší v obsahu. 
Medzi nové funkcie platformy EPALE patrí úplne nová domovská stránka,
zrekonštruovaný vzhľad platformy, oveľa viac vzdelávacích zdrojov, nové „tagy“, viac
nových možností pre nadviazanie medzinárodnej spolupráce, zlepšené vyhľadávanie,
nový a moderný vzhľad správ a mnoho ďalších vylepšení. 
Taktiež sa zameriame na rozvoj ďalších príležitostí na podporu medzinárodnej
spolupráce, prispievanie a tvorby obsahu a zdieľanie príkladov dobrej praxe, nápadov
a názorov. 
V termíne od 8. apríla 2021 bude platforma EPALE na niekoľko dní k dispozícii iba
v režime na čítanie, a nebude možné pridávať obsah. 
Zostaňte s nami a pripravte sa na inovácie! 
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Konferencia EPALE Slovensko  
Národná podporná služba EPALE Slovensko zorganizovala 11. februára
2021 Konferenciu EPALE 2021, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 120 účastníkov.  
Jedným z hlavných cieľov konferencie bolo diskutovať o prínosoch efektívnych politík
vzdelávania dospelých a dôsledkoch ich absencie na Slovensku, priblížiť ciele nových
strategických dokumentov EÚ v tejto oblasti a mapovať prvé podnety z praxe o dopade
epidémie Covid-19 na vzdelávanie dospelých. Zámerom konferencie bolo taktiež
sprostredkovať aktuálne príklady dobrej praxe v oblasti vzdelávania dospelých pre
konkrétne témy a inovatívne modely spolupráce. 
Prezentácie rečníkov sme spracovali aj formou video-prezentácií, ktoré si môžete pozrieť
priamo na EPALE. 

BLUESS
Záverečná konferencia projektu BLUESS

Sú základné zručnosti témou pre Slovensko? Túto otázku sme si kládli na začiatku 
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projektu BLUESS. Po dvoch rokoch realizácie projektu, ktorého koordinátorom bol
Štátny inštitút odborného vzdelávania, vieme, že téma základných zručností u dospelých
je pre Slovenskou veľkou témou a treba sa ňou jednoznačne zaoberať. Na Slovensku žije
stále veľká skupina dospelých, ktorí majú problémy s čitateľskou, matematickou

a digitálnou gramotnosťou. 
Predstavuje pre nich prekážku získať nejakú alebo lepšiu prácu,
prekážku byť dobrým rodičom, ktorý dokáže pomôcť svojim deťom,
prekážku plniť si občianske povinnosti alebo uplatniť si svoje
občianske práva. Práve zvýšenie základných zručností u dospelých
môže byť kľúčom k prelomeniu začarovaného kruhu nízkej
gramotnosti, ktorá sa často  dedí z generácie na generáciu. 

Záverečná konferencia projektu BLUESS/Cesty k efektívnej podpore základných
zručností u dospelých na ktorom spolupracovalo viacero slovenských aj zahraničných
partnerov sa konala 23. 3. 2021. Konferencia predstavila okrem iného zaujímavé
výstupy projektu ako napríklad Referenčný rámec základných zručností, 
Metodickú príručku, Manuál k rozvoju a hodnoteniu základných zručností
a ďalšie. 

„Vzdelávanie dospelých môže zmeniť život človeka, chrániť rodinu a pomáhať jej rásť a
zlepšovať ich komunitu. Podporovať inkluzívnejšiu a starajúcu sa spoločnosť pre
všetkých. Ak chcete vytvoriť zmysel pre spoločenské zmeny, vzdelávanie dospelých je
kľúčové.“ Dearbháil Lawless, AONTAS, Írsko

NOVÉ PROJEKTY

Projekt ONE: Európska spolupráca prepája siete
vzdelávania dospelých 

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,

Viac informácií programe konferencii a prezentáciách

Výstupy projektu BLUESS

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

V priebehu mája pánujeme zorganizovať fokusové skupiny a následne tréningy v oblasti
Peer review. V prípade, ak sa chcete dozvedieť viac, kontaktujte nás na:
alena.stefanikova@siov.sk; lucia.mojzisova@siov.sk . 

Viac infomácií o projekte: Projekt ONE

Odbor európskych politík v rámci Štátneho inštitútu odborného vzdelávania
plánuje zorganizovať pravidelné online vzdelávacie aktivity určené pre všetkých,
ktorí majú záujem sa celoživotne vzdelávať. Cieľom aktivít je zvýšiť povedomie a
sprostredkovať praktické informácie o jednotlivých európskych iniciatívach,
projektoch a nástrojoch. 
Prvé online vzdelávacie podujatie plánujeme zorganizovať už v apríli. Všetky
potrebné informácie sprostredkujeme v dostatočnom predstihu. 

Využite príležitosť! 

Online program UNESCO-UNEVOC pre lídrov v OVP: Zručnosti pre digitálnu
transformáciu 
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Prihláste sa do vzdelávacieho programu Centra pre odborné vzdelávanie
UNESCO. Mesačný online program  bude zameraný na tieto témy:

Vplyv digitálnej transformácie na trhy práce. Ako môžu systémy OVP reagovať na
budúce požiadavky? Aké sú požadované digitálne zručnosti?
Väzba medzi digitálnou transformáciou a udržateľným rozvojom. Ako môžu
inštitúcie využiť digitálnu transformáciu a prispieť k udržateľnému rozvoju?
Posilňovanie inštitúcií OVP. Ako je možné posilniť a podporiť inštitúcie, aby splnili
požiadavky digitálnej transformácie?

Prihlášky je možné podať do 21. mája 2021. Program bude prebiehať v septembri
a novembri 2021 v anglickom jazyku. Viac informácií:
https://unevoc.unesco.org/home/TVET+Leadership+Programme

Prajeme vám krásne prežitie veľkonočných
sviatkov!

Copyright © *SIOV  
Realizované s finančnou podporou Európskej únie. Newsletter vyjadruje výlučne názory autorov a Európska komisia

nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie publikovaných informácií. 
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Kontakt: 
epale@siov.sk 

 
 

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