
 

EQAVET
Národná cena kvality v odbornom vzdelávaní a príprave 2022  
Kvalitné vzdelávanie predstavuje kľúčový nástroj na zabezpečenie spoločenského rozvoja, hospodárskeho rastu a stability. Zvyšovanie kvality
odborného vzdelávania a prípravy (OVP) predstavuje nielen verejný záujem, ale aj strategický cieľ. Z toho dôvodu sme sa rozhodli zorganizovať
Mesiac kvality, ktorého súčasťou je aj 1. ročník Národnej ceny kvality v OVP.

 
Stredné odborné školy sa mohli uchádzať o ocenenie v jednej z kategórií:

Excelentnosť v OVP 
Inovatívnosť v OVP                                                      
Prínos pre komunitu 
Osobnosť v OVP

Prihlasovanie bolo ukončené 28. marca 2022. Ocenených výhercov predstavíme na medzinárodnej konferencii „Excelentnosť v odbornom
vzdelávaní a príprave – výzva do budúcnosti“

Najbližšie podujatia Mesiaca kvality OVP 2022:  
  
Školenie pedagogických zamestnancov v OVP BB kraj 
Školenie pre pedagogických zamestnancov sa skutoční 5. apríla 2022 v priestoroch VÚC Banská Bystrica, v čase od 9:00 do 14:00 hod. 
  
Stretnutie bude zamerané na tému “Budovanie kultúry kvality v škole”:

Ako chápať a pracovať s EQAVET
Ako budovať kultúru kvality v škole a využívať nástroje zabezpečovania kvality na strategické plánovanie
Ako motivovať učiteľov, aby sa aktívne zapájali do tímov kvality
Ako vybrať vhodné nástroje pre strategické plánovanie

  
Diskusné fórum „Quo vadis priemyslovka 2022“  
ŠIOV v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a s Asociáciou stredných odborných škôl Slovenska organizujú diskusné
fórum riaditeľov stredných priemyselných škôl s názvom Quo vadis priemyslovka 2022. 
Cieľom je nadviazať na tradíciu každoročných stretnutí zástupcov vedenia stredných priemyselných škôl a zástupcov VÚC na celonárodnej
úrovni. Chceme vytvoriť priestor pre diskusiu o súčasných problémoch a možnostiach rozvoja stredných priemyselných škôl so zástupcami
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ŠIOV. Stretnutie sa bude konať dňa 12. apríla 2022  od 10:00 do 15:00 hod. vo Vedeckom
parku UK (Ilkovičova 8), Bratislava. 
  
Viac informácií o Mesiaci kvality a našich podujatiach nájdete na www.okvalite.sk alebo nám napíšte na eqavet@siov.sk .

EUROPASS
Dňom 31. 3. 2022 začíname sériu workshopov Europass na Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici. 
Cieľom workshopu bude sprostredkovať študentom informácie o platforme www.europass.eu a pomocou praktických a interaktívnych úloh spoznať
význam a výhody Europass životopisu s dôrazom na jeho budúce využitie pri snahe zmysluplne sa uplatniť na trhu práce. Okrem životopisu budeme
so študentmi diskutovať o ďalších nástrojoch ako napríklad dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu, Europass mobilita dokument či európske
digitálne doklady o vzdelaní, ktoré je možné ukladať si v knižnici. Portfólio so všetkými podpornými dokumentmi Europass tak môže znamenať pre
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zamestnávateľa pridanú hodnotu a zvýšiť šance pri uchádzaní sa o zamestnanie. 
Na workshopy Europass sa môžete prihlasovať celoročne a okrem žiakov, študentov a absolventov sú určené tiež pre učiteľov, kariérových
poradcov či ľudí zo vzdelávacích inštitúcií, ktorí sa zaujímajú o európske iniciatívy a sprostredkované informácie môžu využívať vo svojej ďalšej praxi.

Európske digitálne doklady o vzdelaní
Európske digitálne doklady o vzdelaní (Europaan Digital Credentials for Learning) sú elektronické  diplomy, osvedčenia či certifikáty prezentované v

európskom formáte a podpísané jedinečnou elektronickou pečaťou (eSeal). Opisujú výsledky
vzdelávania, činnosti, hodnotenia či kvalifikácie a vydáva ich vzdelávacia inštitúcia po dokončení
vzdelávania. 
Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania sa počas mesiacov február a marec podarilo už trikrát vydať
účastníkom elektronické Potvrdenia, ktoré im boli zaslané na ich emailové adresy a registrovaných
účastníkom platformy Europass tiež priamo do ich knižníc. V rámci spolupráce plánujeme tieto nástroje
rozšíriť aj do ďalších inštitúcií na Slovensku.

Výzva na spoluprácu
V najbližších dňoch zverejníme na stránke www.europass.sk výzvu na spoluprácu s Národným centrom
Europass. Cieľom výzvy bude šíriť povedomie a informácie o platforme www.europass.eu v regiónoch.
Výzva bude otvorená pre všetky organizácie, ktoré by mali záujem podporovať a realizovať aktivity
Europass na regionálnej úrovni.

Nové informácie môžete nájsť: Facebook Instragram Twitter LinkedIn 

EPALE
Národná podporná služba EPALE Slovensko organizovala dňa 17. marca 2022 v Bratislave medzinárodnú Konferenciu EPALE na tému „Ako
motivovať dospelých, aby sa učili po celý život?“. Cieľom konferencie bolo preskúmať tému motivácie z rôznych aspektov a v rôznych oblastiach
vzdelávania dospelých. Konferencia bola určená pre odborníkov a odborníčky v oblasti vzdelávania dospelých a pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o
aktuálne trendy vzdelávania dospelých na Slovensku a v zahraničí.

Príspevky sa zamerali  na neformálne vzdelávanie, nástroje podporujúce motiváciu a účasť dospelých vo vzdelávaní a na rôzne prostredia,
v ktorých učenie sa dospelých prebieha.

Konferencia, ktorá predstavila mnoho príkladov dobrej praxe z rôznych oblastí vzdelávania dospelých u nás, bola súčasťou dlhodobých aktivít EPALE
Slovensko zameraných na budovanie komunity odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých a úsilia zvyšovať účasť dospelej populácie Slovenskej
republiky na vzdelávaní.

Všetky aktivity EPALE Slovensko nájdete na www.epale.sk alebo https://www.facebook.com/EPALE.SK.

Novinky z platformy EPALE 

Platforma EPALE spustila novú sekciu, ktorá jej pomáha pri prístupe k online školeniam a kurzom. 
S cieľom zabezpečiť nové možnosti zvyšovania a prehlbovania kvalifikácie má teraz platforma úplne nový priestor, ktorý je prístupný spolu s ďalšími
možnosťami vzdelávania v sekcii LEARN.

 

Katalóg online kurzov poskytuje prístup k možnostiam online školení a certifikácie pre profesionálov v
oblasti vzdelávania dospelých, ktorí si chcú zvýšiť svoju odbornú úroveň. Takéto kurzy boli vybrané a sú
dostupné na uznávaných a spoľahlivých online platformách od renomovaných inštitúcií.

Využívanie rámca finančných kompetencií dospelých v Európskej únii. Novú výzvu na prejavenie záujmu
zverejnili spoločne Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu
kapitálových trhov (GR FISMA) a Medzinárodná sieť OECD pre finančné vzdelávanie (OECD-INFE).

Cieľom výzvy je identifikovať popredných odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých, ktorí vo svojich iniciatívach zameraných na finančnú gramotnosť
využívajú (alebo plánujú využívať) rámec finančných kompetencií pre dospelých v EÚ. 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://europass.sk/
http://www.europass.eu/
https://europa.eu/europass/sk
https://www.facebook.com/SVKEUROPASS
https://www.instagram.com/europass_slovensko/
https://twitter.com/EuropassS
https://www.linkedin.com/in/europass-slovensko/
https://epale.ec.europa.eu/sk
https://www.facebook.com/EPALE.SK
https://epale.ec.europa.eu/en/online-course-catalogue
https://epale.ec.europa.eu/sk/content/nova-vyzva-na-prejavenie-zaujmu-vyuzivanie-ramca-financnych-kompetencii-dospelych-v
https://epale.ec.europa.eu/sk/content/nova-vyzva-na-prejavenie-zaujmu-vyuzivanie-ramca-financnych-kompetencii-dospelych-v
http://eepurl.com/g22mIX
https://us19.campaign-archive.com/home/?u=23a35310735333d932d08d4bb&id=ad0ad679ea
https://us19.campaign-archive.com/feed?u=23a35310735333d932d08d4bb&id=ad0ad679ea
javascript:;


Viac info: EPALE

Nástroj EÚ na stanovenie profilu zručností štátnych príslušníkov tretích krajín je aj v ukrajinskom jazyku. 

Európska komisia 18. marca 2022 prijala usmernenia pre členské štáty EÚ o vykonávaní smernice o
dočasnej ochrane. Tieto usmernenia upravujú pobyt ukrajinských utečeniek a utečencov v EÚ.  

Dňa 23. marca 2022 bolo prijaté ďalšie oznámenie o ďalších krokoch, ktoré majú členským štátom
pomôcť zabezpečiť, aby osoby, ktorým bola udelená dočasná ochrana, mali jednoduchší prístup k

svojmu právu na vzdelanie, zdravotnú starostlivosť, ubytovanie a zamestnanie. Súčasťou uvedených opatrení je aj vypracovanie a zverejnenie
ukrajinskej verzie Nástroja EÚ na stanovenie profilu zručností štátnych príslušníkov tretích krajín

Viac informácií: EPALE

PROJEKTY

Jednou z hlavných aktivít projektu ONE je realizácie peer review (vzájomného hodnotenia) na inštitúciách vzdelávania dospelých. Sme radi, že prvé
peer review sme zrealizovali na Akadémii vzdelávania a.s. v Čadci, kde sme sa v spoločných diskusiách zmerali hlavne na 2 oblasti kvality:
propagácia a manažment inštitúcie. Rozhovory sú vzájomné prínosné pre obe strany, keďže vlastne aj celý proces peer review je procesom
vzájomného učenia sa. Pokračujeme ďalej, plánujeme ďalšie stretnutia, ktorých výsledky budú spracované do hodnotiacej správy, ako aj sa odrazia pri
tvorbe ďalších projektových výstupov, o ktorých vás budeme pravidelne informovať.

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

Viac informácií o projekte: Projekt ONE

NÁRODNÝ KOORDINÁTOR VO VZDELÁVANÍ DOSPELÝCH
Iniciatívu sme rozbehli od začiatku tohto roku a pevne veríme, že počas 2 rokov realizácie sa nám podarí poprepájať aktérov v oblasti

vzdelávania  dospelých nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, keďže iniciatíva obsahuje niekoľko na seba nadväzujúcich aktivít:

mapovanie príkladov dobrej praxe vo VD v definovaných oblastiach/témach
zavedenie certifikácie základných zručností a predstavenie štandardov kvality a zvyšovanie povedomia o VD (kampaň)
obnovenie  Národnej siete pre realizáciu Upskilling Pathways, budovanie kapacít aktérov – siete, tréningový kurz, študijné návštevy
propagovanie (online) projektových aktivít, podpora aktivít, ktoré zorganizujú iné organizácie
Jednou z hlavných aktivít Národného koordinátora na Slovensku je odovzdávanie prestížnej Ceny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za
rozvoj celoživotného vzdelávania ako i spoluorganizácia aktivít Týždňa celoživotného učenia.

V súčasnom období pripravujeme webovú stránku, kde nájdete detialné informácie, zatiľ môžete sledovať: www.siov.sk alebo Celoživotné vzdelávanie
v SR | Facebook

Európsky týždeň odborných zručností 2022
Pridajte sa k nám na šiestom ročníku Európskeho týždňa odborných zručností 2022 – poduajtia oslavujúceho všetky najlepšie postupy v odbornom
vzdelávaní a príprave (OVP), na ktorom predstavíme podujatia miestnych, regionálnych a národných organizácií – a ďalších partnerov v oblasti OVP.

Nová platforma pre Úsek celoživotného vzdelávania, aktuálne informácie, podujatia a inšpiratívne podnety!
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Tento rok sa týždeň bude konať 16. – 20. mája v celej Európe a jeho hlavnou témou bude odborné vzdelávanie a príprava a prechod na obnoviteľné
zdroje. Táto téma je v súlade so záväzkom Európskej komisie podniknúť všetky potrebné kroky na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050,
známym ako Európska zelená dohoda. Podujatia organizované Európskou komisiou sa budú konať 18. – 19. mája 2022 – vrátane vlajkovej lode
VET Excellence Awards (18. mája). 

Tohtoročnou témou je odborné vzdelávanie a príprava a prechod na obnoviteľné zdroje, ktorý je v súlade s víziou Európskej komisie stať sa do
roku 2050 klimaticky neutrálnou, ako sa uvádza v dokumente Európskej zelenej dohode. 

Aktivity organizované na národnej úrovni: 

Národným kontaktným bodom Európskeho týždňa odborných zručností 2022/ŠIOV: 
všetky aktivity si môžete pozrieť a zapojiť sa na : Podujatia – Kvalita v odbornom vzdelávaní (okvalite.sk)

Národnou agentúrou Erasmus+ : Národná súťaž “Túlavá palica” – Erasmusplus Slovensko 
SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vyhlasuje pri príležitosti 6. ročníka Európskeho týždňa
odborných zručností národnú súťaž „Túlavá palica“. Názov vychádza z jedného zo symbolov putovania tovarišov po Európe – putovnej palice. Tá
zároveň symbolizuje ekologický spôsob dopravy. Cieľom súťaže je podpora zelených zručností získaných v rámci OVP.

VYUŽITE MOŽNOSTI!
Učenie sa dospelých a solidarita v čase krízy 
EPALE sa rozhodlo uľahčiť prístup k článkom, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním dospelých v kontexte vojnového konfliktu na Ukrajine a preto pridalo
dve nové značky (zatiaľ sú dostupné v anglickom jazyku): „Ukraine“ a „Crisis education“. Všetky príspevky s týmito značkami môžete nájsť po kliknutí
na nový baner na hlavnej stránke, ktorý má názov "Adult learning and solidarity in times of crisis". Ak máte záujem zverejniť príspevok na tému krízové
vzdelávanie, vzdelávanie utečencov a podobne, môžete k svojmu článku pridať vyššie spomenuté značky.
 

Nalaďte sa na prvú sériu webinárov UNESCO-UNFCCC s
názvom Na ceste ku konferencii COP27, ktorá je venovaná
cieľu ekologizácie každej vzdelávacej politiky a učebných
osnov, aby boli pripravené na zmenu klímy. V každej
epizóde, ktorá sa bude konať každý posledný utorok v
mesiaci, sa bude skúmať kľúčová úloha vzdelávania o
zmene klímy a spôsob, ako využiť jeho transformačnú silu 
v období pred konferenciou COP27.

Dátumy webinárov: 26. apríla, 31. mája, 26. júla, 
30. augusta, 27. septembra, 25. októbra a 
29. novembra. 

Na prvý webinár sa môžete zahlásiť tu. 

PUBLIKÁCIE
Príbehy komunít
Tento komunitný zborník príbehov je o nadšených jednotlivcoch z celej Európy, ktorí sa delia o svoje osobné príbehy inšpirácie, odolnosti a praxe v
oblasti vzdelávania dospelých. 
Platforma EPALE pripravila inšpiratívne príbehy na oslavu aktívnej európskej komunity vzdelávania dospelých a na povzbudenie a dodanie nádeje.
Príbehy ukazujú odvahu ľudí prekonávať výzvy a prekážky.
 

Príjemné čítanie!

Európsky týždeň odborných zručností 2022
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