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Informácie o projekte            viac… 

Úspešný priebeh workshopu k projektu eSchool4S  vo Svätom Jure!          viac… 

Účastníci: 24 účastníkov z 10 partnerských inštitúcií projektu eSchool4S vrátane učiteľov z Nemecka, Rakúska, 
Maďarska, Slovenska, Chorvátska, Srbska, Bulharska a Rumunska.  

Prednášatelia: Dr. Guenther Pfaffenwimmer, Ministerstvo školstva, Rakúsko / Reinhard Wieser, Vysoká škola 
pedagogická Tirolsko, Rakúsko / Radoslav Vician, e-code, Slovensko 

Hostiteľ: Academia Istropolitana Nova, Slovensko a Vysoká škola pedagogická Tirolsko, Rakúsko 

Ďalšie kroky projektu v 2015          viac… 

Nasledujúce  podujatia  2015          viac… 



Informácie o projekte 

Sieťový projekt E-School pre udržateľnosť v Dunajskom regióne (eSchool4S) spája 10 partnerských inštitúcií z 

Nemecka, Rakúska, Slovenska, Maďarska, Chorvátska, Srbska, Bulharska a Rumunska, ktorí sa špecializujú na 

relevantné témy projektu s cieľom spojiť svoje know-how a naplniť spoločný cieľ – priniesť témy udržateľného 

rozvoja a európskej integrácie do škôl. 

Projekt eSchool4S vytvára spoločnú elektronickú platformu pre spoluprácu a výmenu informácií a skúseností v 

oblasti vzdelávania k udržateľnému rozvoju  (ESD, Education for Sustainable Development) a vyvíja  interaktívne 

on-line vzdelávacie koncepty na pokrytie tém cezhraničného charakteru v oblasti udržateľného rozvoja a 

európskej integrácie. Tento prístup spája tvorcov politík, inštitúcie pre ďalšie vzdelávanie učiteľov (in-service), 

školy a študentov v celom Dunajskom regióne pri zvyšovaní povedomia o životnom prostredí a propagácií 

zaradenie týchto tém do školských vzdelávacích programov. Študenti a učitelia sa učia, do akej miery existuje 

prepojenie medzi sociálnym, ekonomickým, environmentálnym a politickým vývojom v krajine, a prečo je 

rovnovážne pôsobenie týchto rozvojových dimenzií podmienkou pre udržateľný rozvoj na národnej, regionálnej 

a európskej úrovni.  V rámci projektu si tiež zlepšujú svoje počítačové a komunikačné zručnosti, poznávacie 

schopnosti, ako aj mäkké zručnosti. 

Projekt eSchool4S sa realizuje v rámci program EÚ Celoživotné vzdelávanie - Comenius – Multilaterálne siete. 

Oficiálne je zaradený aj medzi projekty podporujúce Prioritnú oblasť 9 “Investície do ľudí a ich zručností” v rámci 

stratégie EÚ pre Dunajský región (EUSDR). 

Základné informácie o projekte: 

Trvanie : 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016 

Cieľová skupina: študenti od  15 do  18 r. a 

učitelia 

Vedúci partner: Nemecká spoločnosť pre 

medzinárodnú spoluprácu / Deutsche 

Gesellschaft fuer Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ), Stuttgart 

Web: http://eschool4s.eu 

Twitter: @eSchool4S_ger a eSchool4S_aus 

 

Workshop k projektu Eschool4S, ktorý sa konal vo Svätom Jure mal úspešný priebeh! 

Partneri projektu eSchool4S sa stretli v dňoch 23. - 26. 6. 2015 vo  

Svätom Jure. Slovenský a rakúsky partner - Academia 

Istropolitana Nova a Vysoká škola pedagogická v Tirolsku – boli 

zodpovední za organizáciu a úspešný priebeh tohto dôležitého 

podujatia. 

Na workshope sa okrem pracovníkov z partnerských inštitúcii 

zúčastnili aj učitelia z partnerských krajín, ktorí budú atívne 

zapojení do projektu. 

Workshop sa začal prehľadom dosiahnutých výsledkov, opisom 

aktuálneho stavu implementácie projektu, hodnotením kvality 

http://eschool4s.eu/
https://twitter.com/eschool4s_ger
https://twitter.com/eschool4s_aut


manažmentu projektu, ako aj diskusiou o štruktúre tém projektovej platformy Moodle. Diskusia bola 

moderovaná koordinátorom  projektu – predstaviteľkami  Nemeckej spoločnosti pre medzinárodnú spoluprácu 

(GIZ). Ďalším dôležitým bodom programu bolo zabezpečenie autorských práv v e-learningových materiáloch 

umiestnených na projektovej platforme Moodle. Komplexný kurz na túto dôležitú tému bol pripravený formou 

on-line vzdelávania rakúskym partnerom – Vysokou školou pedagogickou v Tirolsku.  Ďalej boli prediskutované aj 

hodnotiace dotazníky a odporúčania.  

Dr. Guenther Pfaffenwimmer z rakúskeho Ministerstva školstva vo Viedni pripravil prednášku o rakúskej sieti pre 

ekologizáciu “OEKOLOG” (http://www.oekolog.at/welcome.html), jej cieľoch a nástrojoch. Dr. Pfaffenwimmer sa 

podelil aj so svojimi skúsenosťami, možnosťami a problémami spojenými s implementáciou sieťového projektu 

Comenius “Codes” (www.comenius-codes.eu/), na ktorom sa v rokoch 2011-2014 zúčastnilo 29 partnerov. 

Najviac času počas workshopu zabrala prezentácia a diskusia o e-learningových materiáloch pripravených 

partnermi, ktorú moderoval slovenský partner e-code. Konzorcium si prehliadlo všetky vypracované materiály, a 

dohodlo sa na tematických oblastiach, ktoré budú v rámci projektu vypracované - “Udržateľný rozvoj”, "Voda", 

"Klimatické zmeny", "Spotreba" a "Sociálna inklúzia". Prítomní učitelia poskytli na vypracované materiály spätnú 

väzbu z hľadiska didaktiky a obsahu a navrhli ďalšie kroky pri ich dopracovaní. 

Platforma Moodle predstavuje dôležitý nástroj na spoluprácu s učiteľmi aj študentmi a na zvýšenie ich 

povedomia o udržateľnom rozvoji, IKT a európskej integrácii. Používanie materiálov obidvoma cieľovými 

skupinami bude mať dopad na zvýšenie ich citlivosti na témy udržateľného rozvoja a ich prepojenie na budúci  

vývoj v EÚ. Povzbudzovaním aktívneho uplatňovania ich politických a sociálnych práv a zodpovedností sa zvýši 

ich povedomie ako občanov EÚ. V rámci Dunajského regiónu sa podporí cezhraničný dialóg o udržateľnom 

rozvoji a európskej integrácii a posilní sa vzťah študentov k európskym hodnotám. Projekt im umožní posilniť 

niektoré zručnosti, ako napríklad počítačové, komunikačné a tzv. mäkké zručnosti a zároveň si zlepšiť angličtinu. 

Vypracovanie e-learningových materiálov a úprava dizajnu on-line hodín zostáva prioritou projektu pre 

nasledujúce mesiace. 

http://www.oekolog.at/welcome.html
http://www.comenius-codes.eu/


 

Ďalšie kroky projektu v 2015 
Pre dosiahnutie vytýčených cieľov projektu sa v nasledujúcich mesiacoch uskutočnia tieto aktivity: 

Učitelia z partnerských krajín, ktorí majú záujem využívať e-learningové materiály na svojich hodinách  budú 

prizvaní k účasti na školení učiteľov eSchool4S (september-november 2015). Ukončením školenia sa stanú 

„autorizovaními“ učiteľmi eSchool4S. Je predpoklad, že vytvoria jadro skupiny, ktorá bude ďalej pôsobiť ako 

multiplikátor siete eSchool4S.  

Po školení učiteľov projektu eSchool4S budú nasledovať ukážky on-line hodín vypracovaných v rámci projektu 

eSchool4S na ich školách (november 2015 - marec 2016). Demonštrácia sa považuje za testovaciu fázu on-line 

výučovacích hodín (pričom sa bude testovať dizajn, štruktúra a obsah). Po vyhodnotení tejto fázy a následných 

úpravách on-line hodín, sa predpokladá, že sa bude rozširovať dopad projektu zapojením viacerých škôl do 

využívania platformy. 

4. novembra 2015 sa v meste Nyiregyhaza v Maďarsku uskutoční 2. výročná konferencia projektu.  Je to ďalšia 

významná diseminačná aktivita projektu eSchool4S. Cieľom konferencie je informovať relevantných kľúčových 

aktérov (potenciálnych partnerov a členov siete) o vývoji projektu, prezentovať platformu Moodle 

a vypracované e-learningové materiály, ako aj prezentovať výsledky zo školenia učiteľov. 

 

Nastávajúce aktivity 2015 

eSchool4S projekt 

Eschol4sS – školenie učiteľov v Moodle  

Dátum: september 2015 (pre viac informácií viď http://eschool4s.eu/event-portal/) 

Miesto: On-line 

 

2. výročná konferencia eSchool4S (http://eschool4s.eu/event-portal/) 

Dátum: 4. november 2015 

Miesto konania: College of Nyíregyháza, Maďarsko  

Dunajský región 

Rakúsko 

14. E-Learningový deň 2015 (http://bit.ly/1B1wlex) 

Dátum: 16. september 2015 

Miesto konania: Graz, Rakúsko 

 

Bulharsko 

Vedecko-praktické fórum “Inovácie vo vzdelávaní a rozvoji poznania” (http://itlearning-

bg.com/index.php?section=ADST&aud=2&pic=1) 

Dátum: 1. – 4. september 2015 

Miesto konania: Burgas, Bulharsko 

Vedecko-praktická konferencia "Inovačné riešenia pre integráciu IKT do bulharského vzdelávania" 

(http://www.nimero.com/conference2014) 

Dátum: 9. september 2015 

Miesto konania: Sofia, Bulharsko 

 

http://eschool4s.eu/event-portal/
http://eschool4s.eu/event-portal/
http://bit.ly/1B1wlex
http://itlearning-bg.com/index.php?section=ADST&aud=2&pic=1
http://itlearning-bg.com/index.php?section=ADST&aud=2&pic=1
http://www.nimero.com/conference2014


Prvé národné fórum učiteľov 2015 "Moderné metódy a prístupy k efektívnemu učeniu" 

(http://www.pedagozi.bg/konferencii/prvi-nacionalen-uchitelski-forum-

2015?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=BG+-+seminar+-+forum+uchiteli ) 

Dátum: 10. – 11. september 2015 

Miesto konania: Sofia, Bulharsko 

  

11. národná konferencia o E-vzdelávaní  "Príležitosti pre rozvoj E-Learningu v Bulharsku" 

(http://events.idg.bg/bg/2015/education) 

Dátum: 23. október 2015 

Miesto konania: Sofia, Bulharsko 

 

Nemecko 

Digitálny zvrat – nové kompetencie vytvorené v Európe (http://www.elig.org/annual-conference/) 

Dátum: 9. – 11. september 2015 

Miesto konania: Berlín, Nemecko 

 

Digitálny vzdelávací deň (http://educologne.mixxt.de/) 

Dátum: 24. október 2015 

Miesto konania: Kolín, Nemecko 

 

Maďarsko 

ECER 2015 "Vzdelávanie a zmeny. Príspevok z výskumu vo vzdelávaní " (http://www.eera-ecer.de/ecer-2015-

budapest/) 

Dátum: 8. -  11. september 2015 

Miesto konania: Budapešť, Maďarsko 

 

Rumunsko 

Moodle Moot Romania 2015 (https://www.moodle.ro/moot2015/) 

Dátum: 17. -  22. august 2015 

Miesto konania: Konstanca, Rumunsko 

 

Slovensko 

4. medzinárodná konferencia „Rozvoj a demokracia: myslieť na udržateľný rozvoj”   

Dátum: 19. október 2015 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora EK k vydaniu tohto Newslettera nepotvrdzuje súhlas s obsahom, ktorý predstavuje iba názor autorov a Komisia 

nemôže byť zodpovedná za akékoľvek použitie uvedených informácií./ The European Commission support for the 

production of this newsletter does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, 

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of information contained therein. 

This project is co-funded by the 

Lifelong Learning Programme of 

the European Union 
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