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„Centrum vzdelávania“ 

– príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc 

 

 

 

 
 

 

 

 

V rámci realizácie projektu sme 

zahájili vzdelávacie aktivity pre 

zamestnaných.  

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 ZAMESTNANÝCH 

 

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:  

1. Skupina: 15 

2. Skupina: 18 
 

 

 

 

                                  
PROGRAM
CEZHRANIČNEJ 

SPOLUPRÁCE

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA SPOLOČNE BEZ HRANÍC

 

2007
2013

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND

REGIONÁLNEHO ROZVOJA

 
Rozvoj mojich komunikačných zručností 

v cudzom jazyku pomerne slušne napreduje, preto si 

samozrejme zaslúžim aj relaxačné aktivity.  Tie 

pôsobia ako významný protistresový prostriedok. Učia 

ma využívať ich ako nástroj,  ktorý pri správnom 

použití obnovuje a regeneruje moje pracovné sily,  

posilňuje moju fyzickú a mentálnu  odolnosť a 

výkonnosť,  udržiava pozitívnu myseľ a dodáva mi 

silu ďalej flexibilne a tvorivo myslieť.  

Keďže vzdelávanie je najúčinnejšie vtedy, ak 

človek o veciach a javoch nielen počúva a rozpráva, 

ale si ich na vlastnej koži môže aj vyskúšať, sú do 

nášho vzdelávania zaradené aj outdoor aktivity, 

realizované v prírodnom prostredí.  Zaujímavo, 

hravou formou a prostredníctvom množstva 

emočných podnetov s využitím prírodných prekážok 

ich skúsený český lektor využíva ako nástroj rozvoja 

tímu.  Nenásilne  rozširuje naše zručnosti v oblasti 

tímovej spolupráce a posúva smerom nahor naše 

manažérske schopnosti.  Ani nevieme ako a pomaly 

vylepšujeme svoju interpersonálnu komunikáciu, 

dôveru vo vlastné schopnosti a v schopnosti svojich 

kolegov, identifikujeme problémy, hľadáme 

a nachádzame súvislosti, navrhujeme tvorivé riešenia 

a objavujeme svoj skrytý potenciál. Učíme sa cez 

vlastné zážitky a skúsenosti definovať svoje silné 

stránky a nachádzať  možnosti svojho ďalšieho 

rozvoja. Poznávame dôležitosť prispôsobenia 

riadiaceho štýlu situácii a vyspelosti zamestnancov, 

otvára sa pred nami pochopenie úloh manažéra 

zároveň s posilnením vlastnej psychickej odolnosti 

a líderských kvalít.  

Celý vzdelávací program mal premyslenú, cielenú 

štruktúru, bol prispôsobovaný možnostiam 

a schopnostiam skupiny aj aktuálnym prírodným 

podmienkam a realizovaný prostredníctvom 

zážitkovej pedagogiky.  

 

http://www.academiaoravia.sk/


  

 Čo na realizáciu vzdelávania hovoria jeho účastníci?    
 

Zúčastnila som sa vzdelávania v rámci 

projektu „Centrum vzdelávania“ príležitosť 

k vzdelávaniu bez hraníc.   

Oproti vzdelávacím aktivitám, ponúkaným 

inými inštitúciami, tento kurz na prvý pohľad zaujal  

a upútal pozornosť účastníkov tým, že ponúkal  

medzinárodný lektorský tím, zážitkové učenie  

a zaujímavú kombináciu obsahu vzdelávania.  

V našej spoločnosti je pomerne bežné, že 

cudzí jazyk sa v škole síce učíme, ale ovládame ho 

prevažne len akademicky. Máme pomerne slušné 

gramatické základy, ale naše praktické komunikačné 

zručnosti sú len povrchné alebo sa nachádzajú na 

minime. V hovorovom prejave cudziemu jazyku 

nerozumieme a nevieme ho prakticky použiť. Preto 

pozitívne očakávania väčšiny  účastníkov 

vzdelávania smerovali najmä k tejto vzdelávacej 

oblasti – s cieľom zdokonaliť sa v angličtine, ktorá 

dnes komunikačne „vládne svetu“ a aj všetkým 

úrovniam informačno-komunikačných technológií.  

Prvým prekvapením bola pre mňa teda 

najmä tá skutočnosť, že lektorka sa od prvej hodiny 

na kurze  snaží hovoriť v minimálnej miere 

v slovenčine a čo najviac komunikuje v angličtine – 

aj z toho dôvodu, že dlhodobo žije v Kanade.  

Ponúka poslucháčovi  možnosť od samého začiatku 

vnímať reč ako celok, ako prostriedok nielen 

dorozumievania sa,  ale aj ako  spôsob myslenia 

v inom jazyku. Teda nie len ako zhluk množstva 

gramatických javov, ktoré sa musím naučiť, ale ktoré 

potom vlastne ani neviem použiť.... Priateľská 

a družná atmosféra pomohla zahnať počiatočné 

obavy z jazyka a z hovorenia.  

Prívetivý, optimistický a najmä výrazne 

kreatívny prístup lektorky k vzdelávaniu, 

z didaktickej stránky vysoko profesionálne 

zvládnutý vzdelávací proces, metódy ktoré 

udržiavajú poslucháča neustále v stave primeranej 

aktívnej pozornosti a nenásilným spôsobom  nútia 

zapájať sa do vzdelávania, príjemná komunikácia 

s partnerským prístupom.... to všetko podčiarkuje 

osobný šarm lektorky a jej pozitívne naladenie,  

či schopnosť motivovať svojich poslucháčov. 

Spolupracujeme skutočne na báze dobrovoľnosti – 

dobrovoľne si robím (a nielen ja ) všetky domáce 

úlohy, ktoré nám zadáva. Nie preto že musím, ale  

preto, že sú nevšedné, zaujímavé a podnecujú moju 

zvedavosť a túžbu po ich vyriešení.     

  

 

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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