
EQAVET
Národné referenčné miesto EQAVET na Slovensku v roku 2021 pokračovalo v intenzívnej spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK). Dlhodobá

spolupráca s TSK na projekte Lepší Trenčiansky kraj je zameraná na vzdelávanie koordinátorov a hodnotiteľov kvality odborného vzdelávania a prípravy

prostredníctvom metódy Peer Review. Do dnešného dňa sa zapojilo viac ako 30 stredných škôl z TSK. V prvej polovici roka NRM EQAVET intenzívne pomáhal

školám pri tvorbe sebahodnotiacich správ. Následne po letných prázdninách sme pokračovali s fyzickými a online tréningami hodnotiteľov a koordinátorov Peer

Review. 

Za najväčší úspech EQAVET v roku 2021 považujeme medzinárodnú online konferenciu, ktorú organizoval ŠIOV ako EQAVET NRP v spolupráci s Európskou

komisiou v marci 2021. Hlavnou témou online aktivity vzájomného učenia sa bolo využitie metódy Peer Review pri zabezpečovaní kvality OVP. Rečníci

konferencie informovali účastníkov o spôsoboch využitia metódy na regionálnej úrovni, úrovni odborných škôl v rôznych členských štátoch, ale aj na systémovej

úrovni. 

Systémová úroveň predstavuje pre členské štáty novinku, ktorú uvádza Odporúčanie pre OVP pre udržateľnú konkurencie schopnosť, sociálnu spravodlivosť

a odolnosť (2020). Záznam z celej konferencie je dostupný na YouTube kanály Európskeho týždňa odborných zručností. 

Jedným zo zistení konferencie je fakt, že hoci členské štáty majú rozdielne systémy OVP a rozličnú úroveň kvality OVP a jej kultúry, no aj tak prekážky, ktorým

čelia organizátori Peer Review sú veľmi podobné. Konkrétne sa jedná najmä o nedostatok času, veľkosť krajiny (resp. malý počet obyvateľov), ktorý spôsobuje,

že “každý pozná každého,” ako aj v neposlednej rade nesystematické uchopenie metódy na národnej úrovni. Práve posledný spomínaný fenomén, teda

uchopenie metódy a jej výkonu na systémovej úrovni, by dokázal prispieť k riešeniu ostatných problémov spojených s využívaním metódy.

EUROPASS
Tento rok sme odštartovali Národným podujatím Europass, kde bola predstavená nová platforma www.europass.eu ako osobný online nástroj pre rozvoj kariéry

a podpory celoživotného vzdelávania. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 90 účastníkov z 53 rôznych organizácií. 

Novou aktivitou roka 2021 boli workshopy EUROPASS, ktoré boli určené pre základné, stredné a vysoké školy z celého Slovenska. Workshopy sme realizovali

priamo na školách či online. Počas 7 workshopov od Bratislavy po Košice sa zúčastnilo 202 žiakov a študentov, ktorí pomocou interaktívnych cvičení zistili, čo je

to Europass a ako im môže pomôcť na ich kariérnej dráhe. Workshopy mali veľký úspech, o čom svedčí spätná väzba účastníkov a účastníčok: „Chcem sa touto

cestou poďakovať za vysokú úroveň pripravenosti a vedenia workshopu a za informácie, ktoré žiaci aj vďaka tomuto workshopu získali. Žiaci veľmi ocenili, že

neprijímali len "pasívne" prezentáciu, alebo prednášku, ale boli aktívne zapojení do činnosti a tiež  ocenili  prístup lektoriek, ktoré workshop viedli, k činnosti a

aktivite žiakov.“ 
 

 
Naše workshopy si vďaka sociálnym sieťam všimlo aj centrum EuropeDirect Nitra, ktoré nás pozvalo na Európsky deň absolventov. Podujatie, ktoré zorganizovali

v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava – EURES a Agroinštitútom Nitra, sa vďaka pozitívnym ohlasom zorganizovalo dvakrát, kde

sme dokopy 58 absolventom SŠ a VŠ sprostredkovali informácie o platforme Europass. Dúfame, že nadviazanú spoluprácu s EuropeDirect Nitra a sieťou

EURES v roku 2022 prehĺbime. 

V roku 2021 sme sa po prvýkrát zúčastnili veľtrhu Gaudeamus a to hneď na dvoch miestach- v Bratislave a v Nitre. Počas európskeho veľtrhu pomaturitného a

celoživotného vzdelávania mohli žiaci končiacich ročníkov stredných škôl okrem nadobudnutých informácií vyhrať aj zaujímavé ceny za účasť na kvíze Europass.

Napriek komplikáciám a zmenám v usporiadaní tohto podujatia sa počas 3 dní zúčastnilo viac ako 9 tisíc študentov. Veríme, že v budúcom roku sa nám podarí

na veľtrh vycestovať aj do Brna, kde má veľtrh svoju základňu. 

Ku koncu roka sa nám podarilo usporiadať podujatie s názvom Online akadémia - Iniciatívy Európskej únie vo vzdelávaní, ktorej cieľom bolo od prezentovať

najhorúcejšie novinky a plánované aktivity pre širokú verejnosť. Napriek presýtenosti stretnutí v online prostredí sa na podujatie zaregistrovalo 70 účastníkov, čo

nám dodalo energiu aj do budúceho roka. 

Okrem toho sme naše aktivity prezentovali na rôznych akciách ako Medzinárodný veľtrh cvičných firiem, na projektovom stretnutí DIGI-SCHOOL PROJECT, či

spoluorganizovali Lingvakvíz a v rámci konferencie Readycon sme sa stali reklamným partnerom. 

Pre rok 2022 si želáme najmä veľa spokojných používateľov platformy Europass, prehĺbenie začatých partnerstiev pretavených na úspešné podujatia, ktoré budú

prínosné a inšpiratívne pre široké publikum. Ak dostaneme aspoň 1 spätnú väzbu, akú sme dostali od pani učiteľky z SOŠ, bude mať naša práca zmysel a my
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obrovskú radosť: „Žiaci boli veľmi spokojní, niektorí priam nadšení a už teraz čakajú, kedy si vytvoria svoj Europass.“ 
Nové informácie môžete nájsť: Facebook Instragram Twitter LinkedIn 

EPALE
Rok 2021 sme odštartovali online konferenciou EPALE s názvom „Výzvy, priority a príležitosti vzdelávania dospelých po roku 2020“, ktorá prilákala viac ako 100

účastníkov. Cieľom konferencie bolo diskutovať o prínosoch efektívnych politík vzdelávania dospelých  a priblížiť ciele nových strategických dokumentov

EÚ v tejto oblasti a sprostredkovať aktuálne príklady dobrej praxe v oblasti vzdelávania dospelých, video- prezentácie z EPALE konferencie sú dostupné online. 

  

V  roku 2021 prešla platforma EPALE veľkými vizuálnymi a funkčnými zmenami. Medzi nové funkcie platformy EPALE patrí nová domovská stránka,

zjednodušené nahrávanie obsahu, nové možnosti pre nadviazanie medzinárodnej spolupráce a mnoho ďalších vylepšení. Naším užívateľom poskytujeme

podporu, a to prostredníctvom realizácie letných a jesenných vzdelávacích workshopov zameraných na prácu na EPALE a poskytli know-how v oblasti

praktického využitia platformy EPALE. 

Novou aktivitou roku 2021 bola séria 11 video-rozhovorov a podcastov EPALE Slovensko so 14 zaujímavými hosťami. Touto aktivitou sme sa snažili

reagovať na problematiku nízkej miery vzdelávania dospelých na Slovensku a  sprostredkovať príklady dobrej praxe, so zameraním sa na konkrétne riešenia.

Venovali sme sa téme mediálnej gramotnosti, kritického myslenia, podpory základných zručností, poradenstva a rozvoja kariéry, nevyhnutnosti digitálnych

zručností u dospelých žien a iné. Stále máte možnosť sledovať video-rozhovory na EPALE, alebo si ich môžete vypočuť na podcastových platformách .  

Ďalšou úspešnou aktivitou bola realizácia národného panelu „Bariéry brániace dospelým zapájať sa do

celoživotného vzdelávania“, ako súčasť európskej komunitnej konferencie EPALE, ktorú organizovala Európska

komisia. Podujatie moderovala Ivana Studená, ambasádorka EPALE Slovensko. Celý záznam z podujatia je

uverejnený na EPALE. 

Spolupráca s našimi partnerskými organizáciami a nadväzovanie nových kontaktov je tiež našou prioritou a preto

sa aktívne zapájame aj do podujatí, ktoré organizujú naši partneri. V roku 2021 sme sa už po druhý krát stali

oficiálnym spoluorganizátorom jazykového vedomostného online kvízu, ktorý sa konal pri príležitosti Európskeho

dňa jazykov - Lingvakvíz 2021. 

Rok 2021 sa niesol aj v znamení ocenenia práce tímu EPALE Slovensko. Práve v tomto roku si tím EPALE Slovensko prevzal v priestoroch Primaciálneho paláca

Cenu Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých za rok 2020 v kategórii: Popularizácia vzdelávania dospelých.

AKTIVITY ÚCŽV

PROJEKTY
 

Počas posledných mesiacov sa nám podarilo vytvoriť sieť organizácií/inštitúcií v oblasti vzdelávania dospelých, ktoré majú záujem začať s procesom hodnotenia

kvality na ich inštitúciách. Keďže súčasná pandemická situácia posunula naše plány na začiatok budúceho roka, celý proces vzájomného hodnotenia (peer

review) sa začne organizovať a realizovať od januára 2022 vo všetkých partnerských krajinách. Účastníci tohto procesu majú k dispozícii pripravené materiály,

ktoré sa budú pri hodnotení, ako aj príprave akčného plánu, používať. V nadväznosti na zistenia z hodnotení, ako aj výsledkov z fokusových skupín, sa bude

nastavovať stratégia na budovanie kapacít. 

Sme veľmi radi, že sme súčasťou procesu, v rámci ktorého začíname rozvíjať hlbšiu diskusiu o kvalite vo vzdelávaní dospelých - či už formálnom, alebo
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neformálnom a výsledky projektu budú použiteľné v širšom kontexte a prostredí po ukončení projektu. 

  

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

Viac informácií o projekte: Projekt ONE

Projekt QUANTUM má za sebou prvý úspešný rok plný užitočných informácií a zdieľaných skúseností - či už osobne, alebo v online priestore. Rok 2021 sme

odštartovali 1. diskusným online fórom o kvalite OVP na Slovensku. Diskusie sa zúčastnili významní aktéri OVP vrátane zástupcov Asociácie stredných

odborných škôl Slovenska, samosprávnych krajov SR, stredných odborných škôl (SOŠ) a ďalších zainteresovaných strán z verejného a súkromného sektora.

Diskusné fórum prinieslo zaujímavé závery a rovnako poukázalo na alarmujúci problém nedostatku učiteľov odborných predmetov na SOŠ. 

Za najväčší prínos projektu QUANTUM v roku 2021 považujeme konferenciu Hovorme o kvalite OVP. Konferencia maximálne naplnila naše očakávania, a to

prostredníctvom početnej fyzickej domácej, aj zahraničnej účasti (v zmysle pandemických opatrení), vysokej online sledovanosti živého prenosu z podujatia, ako

aj prezentáciami na vysokej úrovni od slovenských či zahraničných rečníkov a v neposlednom rade pozitívnou spätnou väzbou od účastníkov. 

"Milý ŠIOV, chci Vám touto cestou sdělit, že seminář pro mě byl velmi užitečný. Prezentace ze semináře budeme v našem VET týmu využívat. Jsem rád, že jsem

se mohl semináře zúčastnit. Přeji Vám hodně úspěchů do další práce." Jaromír Coufalík                                                                                                       
                                   

Stratégia CŽV a poradenstva na roky 2021-2030
Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní 24.11. 2021 schválila materiál s názvom Stratégia celoživotného vzdelávania 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. 
Navrhovaná stratégia je stratégiou celoživotného vzdelávania a poradenstva, ktorá reaguje tak na potrebu zabezpečiť celoživotné vzdelávanie a poradenstvo

tam, kde občania majú problém ako jednotlivci alebo tam, kde sa identifikoval systémový nedostatok v oblastiach zručností pre populáciu resp. konkrétne

cieľové skupiny. 

Nosným cieľom Stratégie CŽVaP je zabezpečiť pre každého občana celoživotný prístup k možnostiam vzdelávať sa, rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie

počas celého života v každom životnom štádiu a s ohľadom na individuálne potreby a okolnosti tak, aby každý mohol realizovať svoj potenciál v osobnom,
pracovnom a občianskom živote. 
 

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/...

 

Nová platforma pre Úsek celoživotného vzdelávania, aktuálne informácie, podujatia a inšpiratívne podnety!

Stratégia celoživotného vzdelávania SR
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Nové podcasty siete EBSN  EBSN podcast series on EPALE: Re-thinking Adult Basic Skills in the 21st century | EPALE (europa.eu) 

Rada EÚ schválila (30.novembra 2021) Európsky program pre vzdelávanie dospelých na roky 2021-2030. Nový Európsky program pre vzdelávanie dospelých

(European Agenda for Adult Learning) môže prispieť k udržateľnej a spravodlivej európskej budúcnosti. Vyžaduje si to štrukturálnu a finančnú podporu, ako aj

spoluprácu s občianskou spoločnosťou. 

Viac informáciíí: European Association for the Education of Adults » New European Agenda for Adult Learning for Europe’s future (eaea.org)

PUBLIKÁCIE
Zmena charakteru práce a zručností v digitálnom veku
Manažér sociálnych médií, prevádzkovateľ Airbnb, influencer, vývojár aplikácií, vodič 
Uberu, inžinier vyvíjajúci autonómne autá, tvorca podcastov či prevádzkovateľ dronov; 
to sú len niektoré zo zamestnaní, ktoré pred 10 rokmi neexistovali. 
Čo sa stane v budúcnosti? Čo budú robiť dnešné desaťročné deti, keď budú mať 25 rokov?  

Aké nové zručnosti budú napracovnom trhu potrebné? Euroguidance centrum 
prinieslo slovenský preklad štúdie “The changing nature of work and skills in the digital age”, 
ktorá sa týmto zásadným otázkam venuje. Slovenský preklad štúdie, 
ktorú publikovalo Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej únie ešte v roku 2019, 
nájdete na stránke www.euroguidance.sk/buducnostprace 
 

COVID-19 and Well-being: Life in the Pandemic | en | OECD 

Publikácia skúma bezprostredné dôsledky pandémie na život ľudí v krajinách OECD. Správa mapuje priebeh vývoja
pracovných miest a príjmov cez sociálne väzby, zdravie, rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, bezpečnosť a ďalšie - na základe údajov
zozbieraných počas prvých 12 až 15 mesiacov pandémie. Zároveň sa v nej hodnotí, čo sa stalo s ľudským, hospodárskym, sociálnym a prírodným
kapitálom, ktorý okrem vplyvu na život ľudí v súčasnosti formuje životné podmienky na ďalšie roky. 
 

.

"Vzdelaná myseľ má vždy viac otázok ako odpovedí" 
Helen Adams Keller (Helen Adams Keller bola americká spisovateľka, aktivistka a učiteľka. Ako prvá nepočujúca a nevidiaca vyštudovala Harvard University.)
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