
 

 

 

 

 

 

 

EVALVÁCIA 
 

Spätnú väzbu účastníkov vzdelávania sme realizovali formou evalvačného 

dotazníka. Zisťovali sme: 

1. Spokojnosť účastníkov s:  

a. Prostredím 

b. Technickým vybavením 

c. Školiteľom 

d. Atmosférou v skupine 

 
 

2. Spokojnosť so spôsobom integrácie do školenia  - 93% účastníkov 

sa vyjadrilo, že boli maximálne spokojní so spôsobom integrácie do 

školenia. 

 

3. Získanie nových vedomostí? 100% účastníkov potvrdilo, že získali 

nové vedomosti.  

a. Zdokonalenie komunikačných zručností 

b. Zdokonalenie si jazykových znalostí 

c. Zdokonalenie sa v IKT 

 

4. Pýtali sme sa na názor účastníkov, či:  

a.  považujú pre svoj osobný rozvoj vzdelanie za dôležité? 

100 % účastníkov považuje vzdelanie za dôležíté pre svoj 

osobný rozvoj 

 

b. sa podľa nich zvýšili ich šance uplatniť sa na trhu práce? 

93% účastníkov si myslí, že sa realizáciou tohto vzdelávania 

zvýšili ich šance na uplatnenie sa na trhu práce 

 

5. Odporučili by tento kurz svojim známym? 

100% účastníkov daný kurz odporúča svojim známym 

 

6. Celkové hodnotenie kurzu  

93% účastníkov ohodnotilo kurz najvyššou známkou. 

 
     Projektový tím 

Academie  Oravia 
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december 2011 

„Centrum vzdelávania“ 

– príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc 

 

 

 

 
 

 

 

 

V týchto dňoch ukončila realizáciu 

prvého kurzu pre uchádzačov o 

zamestnanie. 

Na stránkach tejto brožúry nájdete 

postrehy účastníkov vzdelávania a ich 

názor na realizáciu tohto typu 

vzdelávacej aktivity. 
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PILOTNÉ CEZHRANIČNÉ 

VZDELÁVANIE –  

VZDELÁVACÍ KURZ  

PRE NEZAMESTNANÝCH 

 

Termín realizácie: 

 7.11.2011 – 29.11.2011 

 

Rozsah vzdelávania: 

160 hod. 

 

 

Obsah vzdelávania: 

Psychodiagnostika 8 hod. 

Orientácia na trhu práce: 48 hod. 

Informačno-komunikačné 

technológie: 52 hod. 

Anglický jazyk: 52 hod 

 

 

Počet účastníkov:  

15 
 

 

 

 

                                  
PROGRAM
CEZHRANIČNEJ 

SPOLUPRÁCE

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA SPOLOČNE BEZ HRANÍC

 

2007
2013

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND

REGIONÁLNEHO ROZVOJA

 

http://www.academiaoravia.sk/


N    Čo na realizáciu vzdelávania hovoria jeho účastníci?    
 

Prinášame aspoň jeden z nich: 

Ponuka na realizáciu vzdelávania, ktorú mi 

sprostredkoval ÚPSVaR ma  oslovila a bez váhania 

som sa na kurz prihlásila. Neodradilo ma ani 

cestovanie, ani moje podlomené zdravie. Vnímala 

som to pozitívne, ako možnosť stretnúť nových ľudí 

s pracovnými skúsenosťami v rôznych oblastiach, s 

absolventmi, ktorí ešte neskúsili žiadnu prácu, ale 

hlavne s ľuďmi, ktorí momentálne neboli 

zamestnaní. Verím, že každý jednotlivo prichádzal s 

obavami. Tie však opadli, keď sme začali "prvým 

dojmom",  spísaním očakávaní z kurzu, vzájomným 

poznávaním sa a prácou v skupine, ktorá bola 

fantastická. Celú atmosféru dopĺňali lektori. Boli ste 

super.  

Kurz pripomínal "školu hrou". Krok za krokom sme 

preberali jednotlivé bloky. Každý blok bol 

zaujímavý, každý z nás si tam mohol nájsť niečo 

nové, niečo, čo mu pomôže viac sa spoznať, odhaliť 

skryté rezervy alebo nadanie, zdokonaliť si jazykové 

znalosti angličtiny, zaradiť sa do skupiny a nájsť si 

svoje miesto v nej.  

Ja osobne som získala základné poznanie, ako 

poznať sám seba, ako na sebe pracovať, čo rozvíjať, 

ktorým smerom sa uberať, resp. ako a podľa čoho sa 

rozhodovať v rôznych situáciách. Ako hľadať cestu, 

byť aktívny a hlavne nevzdávať sa. Naučila som sa 

lepšie poznávať ľudí, brať ich takých akí sú. Odkryli 

sa mi nové pohľady na seba a moje okolie. Naučila 

som sa ako sa správať trhovo. To je to, čo my starší 

často nemáme v sebe a preto sa nevieme dostatočne 

presadiť - predať. Vždy si myslíme, že nás niekto 

objaví a všimne si naše schopnosti a posunie nás 

ďalej.  

Už aj pre toto by bolo perfektné: "Mať takýto kurz 

minimálne o 25 rokov skôr". Čas však nemožno 

vrátiť. Možno však začať po novom, otvoriť sa pre 

zmenu, aktívne pracovať na sebe, využiť naučené 

vedomosti z kurzu - správne napísať životopis, 

motivačný list, či žiadosť. Nezabudnúť vyzdvihnúť 

svoje silné stránky a zo slabých urobiť prednosti. 

Suverénne zvládnuť prijímací pohovor.  Nevzdávať 

sa po prvom neúspechu. 

Práca v skupine - to je to "pravé - orechové". 

Lektori - boli ste veľmi profesionálni a všetci 

účastníci kurzu to tak aj vnímali. Vďaka za výborne 

odvedenú prácu! 

B.D. 

 

 

Operačný program 

cezhraničnej spolupráce 

Slovenská republika - 

Česká republika 2007-

2013 

 

 

 

Projekt realizujeme  s 

podporou  Operačného 

programu cezhraničnej 

spolupráce Slovenská 

republika – Česká 

republika 2007 – 2013, z 

prostriedkov 

Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja. 

Program podporuje 

spoločensko-kultúrny a 

hospodársky rozvoj, 

územnú dostupnosť a 

životné prostredie v 

slovensko-českom 

prihraničí.  Riadiacim 

orgánom je Ministerstvo 

pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka. 

 

 

 

 

 

Globálnym cieľom 

operačného programu je 

rast vzájomnej 

previazanosti a 

zbližovania 

cezhraničných regiónov 

a je konkretizovaný 

prostredníctvom 

špecifických cieľov, 

ktoré tvoria náplň 

nasledovných 

prioritných osí: 

Projektoví partneri 

Prioritná os I  

Podpora spoločensko-

kultúrneho a 

hospodárskeho 

rozvoja 

cezhraničného 

regiónu a spolupráce 

Jej cieľom je podpora 

rozvoja kultúry a 

zachovania tradícií, 

spolupráca regiónov, 

vzdelávanie, rozvoj 

cezhraničného 

cestovného ruchu či 

menšie investičné 

projekty. 

Prioritná os II  

Rozvoj dostupnosti 

cezhraničného 

územia a životného 

prostredia 

Jej cieľom je podpora 

rozvoja dopravy v 

pohraničí, rozvoja 

životného prostredia a 

krajiny a zlepšenie 

informačnej a 

komunikačnej 

dostupnosti 

pohraničia. 

 

Projekt „Centrum 

vzdelávania“ – 

príležitosť k 

vzdelávaniu bez 

hraníc realizujeme v 

rámci : 

Prioritnej osi I, 

Oblasť podpory 1.3 

Vzdelávanie, trh 

práce a 

zamestnanosť. 

 

 

 

 

 

 
 

Institut  Euroschola  

Námestie Svobody 527, 739 61 Třinec 
 

 Akreditovaná vzdelávacia organizácia pracujúca 

na európskych projektoch 

 Jej hlavné aktivity smerujú k rozvoju 

ľudských zdrojov v regióne a 

podpore cezhraničnej  spolupráce 

 

 V moravsko-slezskom kraji 

pôsobí  už viac ako 10 rokov a čerpá 

tak zo skúseností z najväčšieho  počtu  

zrealizovaných EÚ-projektov v 

oblasti rozvoja ľudských zdrojov 

 

  

 
 

Informačné centrum mladých ORAVA 

Trojičné námestie 191, 027 44  Tvrdošín 

 

občianske združenie, ktoré poskytuje svoje služby 

od roku 1997 

Zameriava sa  na podporovanie : 

 duševného a fyzického zdravia detí a 

mládeže 

 pomoc  rodinám v kríze a  deťom v 

ohrození 

 aktivizuje nezamestnaných uchádzačov 

na trhu práce 

 poskytuje infoservis a poradenstvo 

 ponúka širokú škálu ďalšieho 

vzdelávania prostredníctvom 

akreditovaného vzdelávania 

  zapája sa do realizácie projektov EÚ s 

cieľom zefektívniť svoje služby 

  

 Kontaktné údaje – kde nás nájdete 
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