
„Centrum vzdelávania“ 
– príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc 

 



Hlavný cieľ projektu: 

 

 vytvorenie vzdelávacích prihraničných programov,  

 ich pilotné overenie, 

 zriadenie a vybudovanie vzdelávacieho centra.   

 

 Realizáciou spoločných vzdelávacích aktivít prispieť k zmene kvalifikačnej štruktúry, 

 hlavne pre cieľové skupiny zamestnancov a nezamestnaných,  a tým vytvoriť 
podmienky na ich efektívne sociálne začlenenie. Sformovať  cezhraničné 
partnerstvo vzdelávacích inštitúcii na poli celoživotného vzdelávania a 
celoživotného poradenstva. 

 



Špecifické ciele projektu  

 

1. prenos poznatkov dobrej praxe z oblasti vzdelávania a poradenstva medzi 
partnermi                                                                                                            

2. získanie nových vedomostí, zručností pre cieľové skupiny - podporiť 
rozvoj ľudských zdrojov v prihraničných oblastiach       

3. zlepšenie kvality služieb v oblasti celoživotného vzdelávania a 
celoživotného poradenstva  

4. efektívne vzdelávacie programy     

5. zriadenie vzdelávacieho centra Academia Oravia 

 



Vedúci partner projektu: 

Informačné centrum mladých ORAVA 

Trojičné námestie 191, 027 44  Tvrdošín 

www.icmorava.sk 

• 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 

 

http://www.icmorava.sk/


Hlavný cezhraničný partner 

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 

 
 



Projektové aktivity vedúceho partnera  

 

 

Informačné centrum mladých Orava 

 

Doba realizácie:  

1.11.2011 – 31.10.2012 



 
 
 

Analýza vzdelávacích potrieb 

Cieľ aktivity: 
 zistiť záujem o vzdelávacie kurzy, 

 zistiť podnety a návrhy zamestnávateľských subjektov, nezamestnaných, 
pedagógov a širokej verejnosti na potrebu vzdelávania. 

 

Spôsob realizácie: 

  dotazníkový prieskum, riadené rozhovory 

 

Výstupným produktom aktivity: 

Analýza vzdelávacích potrieb – k dispozícii na www.academiaoravia.sk 

 

 

http://www.academiaoravia.sk/


 
 
 Spoločná vízia vzdelávacích programov 

Cieľ aktivity: 
 Na základe výstupov analýzy spracovať  „Spoločnú víziu vzdelávacích programov“ 

 Vízia poskytuje náčrt marketingu fungujúcej vzdelávacej inštitúcie 

 

 

Výstupným produktom aktivity: 

„Spoločná vízia vzdelávacích programov“ 

 Porovnanie východiskovej situácie regiónov SR a ČR 

 Stratégia a marketing vzdelávacieho zariadenia 

 Spoločná vízia vzdelávacích programov 

 Evalvácia 

 

 



 
 
 Odovzdávanie know-how 

vzdelávacích aktivít 

Cieľ aktivity: 
 Vzájomná výmena know-how 

partnerov 

 Príklady dobrej praxe 

 Oboznámenie sa s ponukou 
vzdelávacích aktivít, lektorským 
tímom, študijnými materiálmi. 

Realizácia aktivity: 

 Spoločné pracovné workshopy 
lektorských tímov 

 

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 Spracovanie spoločných 

vzdelávacích programov 

Cieľ aktivity: 
 Tvorba a spracovanie spoločných 

vzdelávacích programov 

 Vytvorenie spoločných lektorských 
tímov 

Realizácia aktivity: 

 Spoločné pracovné workshopy 
lektorských tímov 

 

 



 
 
 Založenie vzdelávacieho zariadenia 

 

 



 
 
 



 
 
 Vzdelávací kurz pre nezamestnaných 

Termín realizácie: 
 7.11.2011 – 29.11.2011 
16.4.2012 – 9.5.2012  

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: 30 

 

 



 
 
  

 



 
 
 Vzdelávací kurz pre zamestnaných 

Termín realizácie: 
 4.6.- 30.6.2012 

Rozsah vzdelávania:120 hod.  

Obsah vzdelávania: 

 Psychodiagnostika 8 hod. 

 Protistresový program 64 hod. 

 IKT: 48 hod. 

  

  

Počet účastníkov: 12 

 

 

 

Termín realizácie: 
 9.1 -5.2.2012 

       24.1-23.2.2012  

Rozsah vzdelávania:120 hod.  

Obsah vzdelávania: 

 Psychodiagnostika 8 hod. 

 Protistresový program 64 hod. 

 Anglický jazyk: 48 hod. 

 

Počet účastníkov: 33 

 



 
 
 



 
 
 Vzdelávací kurz pre pedagógov 

Termín realizácie: 
 2.7 – 4.7.2012 

      23.8 – 25.8.2012  

Rozsah vzdelávania:72 hod.  

Obsah vzdelávania: 

 Psychodiagnostika 8 hod. 

 Protistresový program 24 hod. 

 Deti so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami 40 hod. 

  

Počet účastníkov: 32 

  

  

 

 

 

 

 


