
NRM EQAVET pokračuje v školení koordinátorov
kvality  
 
Národné referenčné miesto (NRM) EQAVET, ktoré pôsobí v rámci Štátneho inštitútu
odborného vzdelávania, školí koordinátorov a hodnotiteľov kvality odborného
vzdelávania a prípravy (OVP) v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK). 
 
Dňa 28. septembra 2021 sa konalo on-line školenie, na ktorom lektorky z NRM
EQAVET (ŠIOV) pripravovali koordinátorov kvality na organizovanie hodnotiacej
návštevy, ktorá sa v rámci hodnotenia škôl metódou peer review, plánuje
uskutočniť na ich škole. 
Čítajte viac

EQAVET
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WORKSHOPY EUROPASS 
 
Národné centrum Europass Slovensko odštartovalo po letnej pauze svoje workshopy
na SOŠ obchodu a služieb v Žiari nad Hronom. Spolu 45 študentov končiacich
ročníkov malo možnosť zistiť, ako môže platforma www.europass.eu pomôcť pri
plánovaní, budovaní a rozvoji kariéry. Počas interaktívnych 90 minút žiaci nadobudli
informácie o nástrojoch, ktoré osobný online priestor Europass ponúka a ako ich
môžu v živote efektívne využiť. 
 
Pocity študentov po workshope nám opísala pani učiteľka Kartíková jednou vetou:
„Žiaci boli veľmi spokojní, niektorí priam nadšení a už teraz čakajú, kedy si vytvoria
svoj Europass.“ 
 
Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu opäť ďalší školský rok!

SPOLUPRÁCA S EUROPE DIRECT NITRA 
 
Európsky deň absolventov, kde nechýbalo ani Národné centrum Europass
Slovensko, sa konal dňa 16. 9. 2021 v priestoroch Agroinštitútu v Nitre. 
 
Toto podujatie organizovali u Agroinštitút, EUROPE DIRECT Nitra, Ústredie práce,

EUROPASS
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sociálnych vecí a rodiny a EURES. Absolventi stredných a vysokých škôl
evidovaných na ÚPSVaR sa mohli dozvedieť informácie o Európskej únii, o voľných
pracovných miestach, o životných a pracovných podmienkach v krajinách EÚ, EHP
či o podmienkach zdravotného poistenia v európskych krajinách od zdravotnej
poisťovne Dôvera. 
 
V rámci našej prezentácie sme sa venovali málo známym dodatkom k vysvedčeniu
či diplomu, Europass mobilita dokumentu a ďalším podporným nástrojom, ktoré
platforma www.europass.eu ponúka.  
 
Pre vysoký záujem účastníkov sa tohto podujatia zúčastníme opäť 20. 10.
2021. 

SAVE THE DATE
Národné centrum Europass Slovensko sa zúčastní podujatia Gaudeamus - Európsky
veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania v dňoch 12. a 13.10. 2021
v Bratislave a  dňa 2. 11. 2021 v Nitre. 
 
Národné centrum Europass Slovensko bude mať svoje prednášky 12. a 13.októbra
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o 13:20 hod. v Bratislave a 2. novembra o 8:35 a 13:20 v Nitre. 
 
Viac informácií na https://sk.gaudeamus.cz/

 

 
Lingvakvíz 2021
EPALE Slovensko a Národné
centrum Europass Slovensko
(ŠIOV) už druhý rok
spoluorganizujú LingvaKvíz
v spolupráci so združením
Edukácia@Internet a Európskou
komisiou pri príležitosti
Európskeho dňa jazykov.   
 
Zapojte sa do vedomostného online kvízu LingvaKvíz 2021 od 24. 9. do 23. 10.2021, otestujte
si  vedomosti o jazykoch a súťažte o zaujímavé ceny. 
 
Získať môžete aj tablet EPALE Slovensko, ak odohráte minimálne jednu hru
a zaregistrujete sa na EPALE počas trvania Lingvakvízu 2021!

Národné centrum Europass Slovensko a Epale Slovensko opäť
spoluorganizátori Lingvakvízu!

EPALE
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Vypočujte si video-rozhovory a podcasty EPALE
Slovensko !
Od 16. septembra 2021 môžete sledovať alebo vypočuť si rozhovory EPALE
Slovensko s odborníkmi na rôzne aspekty vzdelávania dospelých. 
 
Prvé tri rozhovory sú venované celoživotnému vzdelávaniu a vzdelávaniu dospelých
na Slovensku a aktivitám EPALE Slovensko, (Mgr. Ľubica Gállová a Ing. Monika
Drinková, ŠIOV),  kritickému mysleniu a hoaxom (doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová
Čavojová, PhD, SAV) a prechodu výučby do online prostredia počas pandémie
COVID (Mgr. Emília Jányová Lopušníková, ALKP). 
 
Do konca roku 2021 Vám prinesieme ďalších 9 rozhovorov so zaujímavými hosťami,
ktorí sa zmýšľajú  nad mediálnou a zdravotnou gramotnosťou, podporou základných
zručností, rozvojom kariéry, nevyhnutnosťou digitálnych zručností u  žien a ďalšími
témami. 
 
Rozhovory môžete sledovať na EPALE, na YouTube EPALE Slovensko a na
podcatových platformách Spotify a Apple Music!
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Národný panel EPALE Slovensko
EPALE Slovensko Vás pozýva na online diskusiu s názvom „Bariéry brániace
dospelým zapájať sa do vzdelávania“, ktorý sa uskutoční dňa 12. 10. 2021 v čase
od 14:30 do 16:30 na platforme EPALE. 
 
Národný panel je súčasťou európskej komunitnej konferencie EPALE, ktorú
organizuje EPALE a Európska komisia.

PROJEKTY
 

V projekte ONE sme od leta naplno rozbehli jednotlivé aktivity, okrem webinára pre tých,
ktorí majú  záujem byť súčasťou siete kvality vo vzdelávaní dospelých, sme zrealizovali 2
tréningy pre hodnotiteľov peer review (vzájomného hodnotenia) a inštitúcie, ktoré budú
hodnotené. 
 
Tréningu sa zúčastnili organizácie formálneho aj neformálneho  vzdelávania a my veríme,
že sa nám podarí vytvoriť  priestor na následné aktivity ako je samotné  vzájomné
hodnotenie, vytvorenie stratégie na budovanie kapacít, ako aj  akčného plánu.  
 
Všetky vaše otázky zodpovieme na: alena.stefanikova@siov.sk, 

Nová platforma pre Úsek celoživotného vzdelávania, aktuálne informácie,
podujatia a inšpiratívne podnety!
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Viac informácií o projekte: Projekt ONE

Pozvánka
 
Národné referenčné miesto EQAVET a Štátny inštitút odborného vzdelávania organizujú
konferenciu Hovorme o kvalite OVP, ktorá sa koná v rámci projektu QUANTUM – Quality
Networks promoting the relevance and efficacy of VET provisions (Erasmus+). Podujatie
sa uskutoční 21. októbra 2021, v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR,
Bratislava. 
 
Viac o podujatí 
Registrácia

 

                                                                                                                                      
                                

Stratégia CŽV a poradenstva na roky 2021-2030
Štátny inštitút odborného vzdelávania bol poverený koordináciou prípravy Stratégie CŽV
a poradenstva na roky 2021-2030 Ministerstvom školstva SR koncom minulého roka. Ide
o významný dokument, ktorý bude predstavovať východiská v ďalšom rozvoji systému
vzdelávania do roku 2030 a tiež pre čerpanie finančných prostriedkov EÚ z nového
operačného programu  OP Slovensko. 
 
Pracovnú skupinu, ktorá odovzdala návrh dokumentu v júli 2021, tvorili odborníci na
celoživotné vzdelávanie z rôznych inštitúcií – za  MŠVVŠ SR  sa procesu tvorby
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zúčastňovali Ildikó Pathóová a Karol Jakubík, za ŠIOV celý proces koordinovali Ľubica
Gállová a riaditeľ ŠIOV Branislav Hadár. 
 
Dvoch externých poradcov tímu tvorili Ivana Studená zo Slovenskej akadémie vied a Juraj
Vantuch. Analytickými vstupmi a cennými pripomienkami k tvorbe prispela aj Ľuba
Habodászová z Inštitútu vzdelávacej politiky (neskôr z Inštitútu finančnej politiky MF SR)
                                                                                      

VYUŽITE MOŽNOSTI!

Vyberte si zo zaujímavej ponuky webinárov, ktoré organizuje OECD 

Chcete sa dozvedieť, čo sa dnes deje vo vzdelávaní a ako môže vzdelávanie vyzerať
zajtra? Jeden z najideálnejších spôsobov ako to zistiť sú webináre o vzdelávaní, ktoré
organizuje OECD 
Webináre sú zamerané na na rôzne témy, od výkonnosti a pohody študentov, cez
spokojnosť s prácou a profesionalitu učiteľov, až po vzdelávanie v dobe umelej
inteligencie. 
 
Zúčastnite sa diskusií a dávajte odborníkom otázky. Najnovšie termíny nájdete na:
https://oecdedutoday.com/oecd-education-webinars/...

Oslávte Svetový deň učiteľov 2021, ktorý organizuje UNESCO prostredníctvom série
podujatí od 5. 10. 2021!  
Viac informácií o programe a podujatiach 
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PUBLIKÁCIE
Nová publikácia Eurydice Network Adult education and training in Europe: Building
inclusive pathways to skills and   qualifications sa zameriava na vzdelávanie dospelých v
Európe, skúma súčasné prístupy k podpore celoživotného   vzdelávania s   osobitným
dôrazom na politiky a opatrenia na podporu dospelých s nízkou úrovňou zručností a 
 kvalifikácií v prístupe   k vzdelávacím príležitostiam. 

The Future Jobs (World Economic Forum)Akým spôsobom pandémia ovplyvnila tvorbu
pracovných miest, aký je očakávaný výhľad v oblasti technológií a ich využitiu v
pracovnom prostredí, vývoj nových zručnosti v nasledujúcich  piatich rokoch a oveľa viac
nájdete v publikácii, ktorú vydalo World Economic Forum, 2021. 
 

.

Vzdelávanie dospelých neznamená iba získavanie nových
vedomostí a zručností, ale aj účasť
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na spoluvytváraní komunity. 
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