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EQAVET

Aká bude jeseň v Národnom referenčnom mieste EQAVET? Pestrá!
Počas jesenných dní 11. a 12. októbra 2022 vymenia učitelia z celého Slovenska bežný školský ruch za 2 dni
kvalitného relaxu spojeného s naberaním nových vedomostí. V hoteli Academic Zvolen organizujeme školenie
hodnotiteľov metódy Peer review. Viac sa dočítate: https://okvalite.sk/skolenie-pre-hodnotitelov-peer-review/
O týždeň neskôr sa presunieme na sever Slovenska, do Žiliny, kde sa uskutoční Medzinárodný veľtrh cvičných firiem.
Na veľtrhu sa okrem slovenských cvičných firiem odprezentujú aj študenti z Čiech, Rumunska, Turecka a Slovinska
a

európske

iniciatívy

EQAVET

a

EUROPASS

pri

tom

nemôžu

chýbať.

Viac

o

veľtrhu

sa

dočítate:

https://okvalite.sk/medzinarodny-veltrh-cvicnych-firiem-2022/
Koncom novembra sa uskutoční medzinárodné stretnutie partnerov projektu QUANTUM, ktorého sa prvýkrát zúčastnia
aj členovia Siete kvality, aby si vymenili skúsenosti dobrej praxe, či sa viac dozvedeli o fungovaní siete v zahraničí.
Stretnutie sa uskutoční v dňoch 29. 11. až 1. 12. 2022 v
https://okvalite.sk/quantum-medzinarodne-stretnutie-v-bratislave/

Bratislave.
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EUROPASS

Stretnutie Národných Europass centier
NC EUROPASS Slovensko hostilo zástupcov všetkých 28 národných centier Europass z EÚ a Európskej komisie
v dňoch 29. – 30. 9. 2022 v Bratislave.
Každá krajina má národné centrum Europass (NEC), ktoré koordinuje implementáciu a komunikáciu o Europasse v ich
krajine. Každý rok sa NEC stretávajú, aby diskutovali o vývoji platformy, aby vytvorili plány a stratégie pre lepšie služby –
a aby si vytvorili sieť a spolupracovali, zdieľali nápady a učili sa jeden od druhého.
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Tím EPALE Slovensko vás pozýva na živý prenos európskej konferencie EPALE a diskusné fórum o význame
občianskeho vzdelávania dňa 18. 10. 2022 v hoteli Devín v Bratislave.
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V druhej sérii podcastov EPALE Slovensko, sa zameriavame na témy ako zručnosti budúcnosti, občianske
vzdelávanie, kariérové poradenstvo pre dospelých, učiace sa komunity a mnohé iné. Podcasty budú už čoskoro
prístupné na EPALE a platformách Youtube a Spotify.
S blížiacim sa koncom roka sa môžete tešiť aj na výročnú konferenciu EPALE 2022, ktorá sa uskutoční 6.
decembra 2022 – viac informácií nájdete na www.epale.sk

Spoločné aktivity EPALE + EUROPAS
Oslavy 35. výročia programu Erasmus+
Aj my sme boli súčasťou osláv 35 ročného jubilea programu Erasmus+, ktoré zorganizovali 22. 9. 2022 na
Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Spolu so SAAIC – Erasmus SK, ďalšími partermi a účastníkmi podujatia sme
oslávili tento moment.
Prvé učiace sa mesta UNESCO v SR Trnava nás 23. septembra 2022 pozvalo na festival Učiaca sa Trnava.
Sme radi, že naša spolupráca pokračuje aj v iných aktivitách iniciatív.
Lingvakvíz 2022
26. septembra 2022 pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa začal celoslovenský jazykový online vedomostný
LingvaKvíz, kde si všetci môžeme vyskúšať svoje znalosti z cudzích jazykov a naučiť sa veľa nového. Kvíz je hrateľný
priamo na stránke https://kviz.lingvafest.sk/.
EUROPASS Slovensko a EPALE Slovensko sú aj tento rok partnermi Lingvakvízu.
17. 10. 2022 budeme súčasťou otváracej konferencie Týždňa celoživotného učenia sa v SR o kvalite vo vzdelávaní
dospelých.
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Národný koordinátor Európskeho programu vo vzdelávaní dospelých

Národný koordinátor Európskeho programu pre vzdelávanie dospelých
Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová tento mesiac oznámila, že rok 2023 bude v Európskej únii rokom zručností.
Je to naozaj neuveriteľná príležitosť pre školy, univerzity, ďalšie vzdelávanie, priemysel, aby sa zjednotili a zabezpečilo
sa, aby v tomto novom svete nikto nezostal pozadu.
Pre náš tím, ktorí sa snažíme, aby sme vytvorili kvalitné výstupy v rámci iniciatívy Národná koordinátor Európskeho
programu vo vzdelávaní dospelých je to tiež výzva, aby sa naše aktivity zamerané na rozvoj a podporu zručností pre
život dostali k čo najširšiemu publiku. Počas posledného pol roka, keď sme cestovali po Slovensku a rozprávali sa s
predstaviteľmi rôznych organizácií pôsobiacimi vo vzdelávaní, sme si viac ako inokedy vypočuli ako je potrebné, hlavne
dnes v neustále meniacom sa svete, podporovať nielen rozvoj zručností, ale aj aktivity, ktoré sa v tejto oblasti robia a
všetkých tých, ktorí za týmto úsilím stoja.
Výstupy diskusií budú spracované v Mapovacej správe o stave zručností pre život, ktorá bude dostupná koncom roku a
my vás o tom budeme samozrejme informovať!

Dávame do vašej pozornosti
Rok 2023 bude Európskym rokom zručností: https://epale.ec.europa.eu/sk/blog/rok-2023-bude-europskym-rokomzrucnosti

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022–2030

Vláda SR schválila Koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022–2030. Prípravu koncepcie
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organizačne a odborne realizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci so
zástupcami Komory mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.
Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)
Informačný balíček EPALE – Učiace sa komunity

Informačný balíček je príležitosťou na zhodnotenie toho, čo bolo doteraz vytvorené v rámci tematického zamerania 2022
s názvom Učiace sa komunity.

Inštitút UNESCO pre celoživotné vzdelávanie na konferencii CONFINTEA predstavil novú príručku Making Lifelong
Learning a Reality
Príručka poskytuje informácie, dôkazy a základné koncepčné modely na uľahčenie realizácie celoživotného vzdelávania
na národnej a miestnej úrovni.

"Negramotní 21. storočia nebudú tí, ktorí nevedia čítať a písať, ale tí, ktorí sa nevedia niečo naučiť,
odnaučiť a znovu sa naučiť".
Alvin Toffler
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