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EQAVET
Celá jar bola v Národnom referenčné miesto EQAVET o kvalite a diskusiách o jej význame v odbornom
vzdelávaní a príprave s rôznymi aktérmi, s ktorými buď máme, alebo sa nám podarilo nadviazať
efektívnu spoluprácu.
Čo všetko ste s nami počas jari mohli absolvovať a na čom budeme pracovať v lete sa môžete
dočítať: JARNÉ AKTIVITY V NÁRODNOM REFERENČNOM MIESTE EQAVET – Kvalita v odbornom
vzdelávaní (okvalite.sk)
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EUROPASS
S hrdosťou môžeme povedať, že konferenciu „Vzdelávanie a rozvoj zručností pre priemyselnú revolúciu
4.0“ máme úspešne za sebou.
Veľká vďaka patrí všetkým inšpiratívnym rečníkom za ich neúnavnú osvetu a prácu pri šírení povedomia
o zručnostiach pre potreby priemyslu a vzdelania 4.0, ako ja vám účastníkom.
To, čo boli hlavnými témami konferencie sa podrobnejšie dočítate: Národná Konferencia Europass –
Europass Slovensko
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Tešíme sa, že vďaka takýmto podujatiam môže aj Europass Slovensko byť súčasťou transformačného
procesu v oblasti vzdelávania.
Vytvorenie regionálnych centier Europass – spolupráca s regionálnymi EuropeDirect centrami.
EUROPASS nadväzuje nové partnerstvá - v nadväznosti na aprílovú Výzvu Národného centra Europass
s cieľom vytvoriť a rozvinúť spoluprácu s organizáciami v rôznych regiónoch na Slovensku sa 24.6.2022
konalo stretnutie zástupcov štyroch vybraných Europe Direct centier, a to z Nitry, Žiliny, Popradu
a Banskej Bystrice.
Na stretnutí sa diskutovalo o modeli spolupráce a o aktivitách vďaka ktorým budú centrá budovať
povedomie a šíriť informácie o možnostiach Europassu na regionálnej úrovni.
Viac informácií: Europass spolupráca s Europe direct centrami – Europass Slovensko
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EUROPASS už víta návštevníkov v centre Europe Direct Poprad.

EPALE
Konferencia Age Management SALON 2022, ktorou partnerom bolo aj EPALE Slovensko, sa konala 18.
mája 2022 v Bratislave. Konferencia bola určená profesionálom, ktorí sa zaoberajú riadením a rozvojom
ľudí a mali záujem dozvedieť sa, ako pripravovať zamestnancov na zmeny a podporovať ich
konkurencieschopnosť v súvislosti s demografickými zmenami.

Tím EPALE Slovensko v spolupráci s Národným osvetovým centrom zrealizovali dňa 10. 06. 2022
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Program seminárov bol zameraný na základné informácie o EPALE, hlavné témy na rok 2022,
funkcionality zamerané na realizáciu projektov v oblasti VD v rámci programu ERASMUS+ a iné. Počas
semináru v Nitre vystúpili aj kolegovia z Národnej agentúry ERASMUS+, ktorí doplnili informácia
o jesennej výzve a možnostiach realizácie projektov v rámci programu ERASMUS+.

Národný koordinátor Európskeho programu pre vzdelávanie dospelých
Štátny inštitút odborného vzdelávania ako Národný koordinátor Európskeho programu vzdelávania
dospelých realizuje v roku 2022 aktivity zamerané na mapovanie rozvoja zručností pre život na Slovensku.
Cenné informácie pre mapovaciu správu získavame počas okrúhlych stolov, ktoré realizujeme v rôznych
regiónoch Slovenska.
Okrúhle stoly sú pracovné stretnutia zástupcov verejného, súkromného a tretieho sektora, ktorí pôsobia vo
vzdelávaní dospelých priamo ako poskytovatelia vzdelávania alebo tých, na činnosť ktorých má úroveň zručností
občanov Slovenska nejaký vplyv.
Zatiaľ sme ich stihli zrealizovať 6 a na jeseň, počas septembra pokračujeme ďalšími. V prípade, ak by vám
termín nevyhovoval, mate možnosť vyjadriť sa k danej problematike: Databáza - Neformálne vzdelávanie

dospelých vedúce k rozvoju zručností potrebných pre život (google.com)
Stretnutia s vami - účastníkmi okrúhlych stolov - sú aj pre nás inšpiráciou v našej ďalšej práci.
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Dávame do vašej pozornosti
Rada EÚ schválila tri odporúčania v oblasti vzdelávania:
1. odporúčanie o mikrocertifikátoch,
2. odporúčanie o individuálnych vzdelávacích účtoch,
3. odporúčanie v oblasti vzdelávania zameraného na zelenú transformáciu a udržateľný rozvoj.
Viac sa dočítate tu:
Rada EÚ schválila odporúčanie o mikrocertifikátoch a individuálnych vzdelávacích účtoch
Rada EÚ prijala odporúčanie v oblasti vzdelávania zameraného na zelenú transformáciu a udržateľný rozvoj
Ako podporiť seniorov a ich "starnutie v digitálnom veku"? Projektom Ageing in the Digital Age.
Zaujímavý projekt Erasmus+ s názvom Starnutie v digitálnom veku (Ageing in the Digital Age) zozbieral z každej
partnerskej krajiny niekoľko osvedčených postupov, ktoré sa zameriavajú na rozvoj digitálnych zručností

seniorov. Viac v článku na EPALE Slovensko
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Piata globálna správa o vzdelávaní a učení sa dospelých - GRALE 5
V správe, ktorá bola zverejnená 15. júna 2022 na Siedmej medzinárodnej konferencii o vzdelávaní dospelých v
Marrákeši v Maroku, sa uvádza, že približne 60% krajín nezaznamenalo žiadne zlepšenie v účasti na vzdelávaní
u ľudí so zdravotným znevýhodnením, migrantov alebo väzňov. 24% krajín uviedlo, že účasť vidieckeho
obyvateľstva a starších dospelých na vzdelávaní sa znížila. Správa sa tiež zameriava na občianske vzdelávanie
dospelých, pretože práve tento typ vzdelávania učí rešpektovať rozdiely, učí kritickému mysleniu a
uvedomovaniu si spolupatričnosti a zároveň posilňuje občiansku angažovanosť.

Predtým, než sa na jeseň opäť vidíme, prajeme vám krásne leto!
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