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NOVINKY 
 
Informácie o projekte:  E-vzdelávanie pre udržateľnosť v Dunajskom regióne (eSchool4S)   
 viac 

Projekt sSchool4S je na správnej ceste!         viac… 

Účastníci: 36 účastníkov z desiatich vzdelávacích inštitúcií z Nemecka, Rakúska, Maďarska, Slovenska, 
Chorvátska, Bulharska a Rumunska.  

Prednášatelia:  Dr. Ferenc KISS (rektor VŠ v Nyíregyháze, HU), Dr. Csilla STÉGER (Riaditeľka Oddelenia 
vysokých škôl, Ministerstvo ľudských zdrojov, HU), Gabriela PICO a  Maria CARCIUMARU (GIZ, DE), 
Radoslav VICIAN (e-code, SK), Zuzana ŠTEFÁNIKOVÁ a Marta JENDEKOVÁ (AINOVA, SK), Valerija 
RADICEVIC (Aquilonis, HR), Christine LECHNER (Vysoká škola pedagogická Tirolsko, AT), Mimi 
VIDENOVA (73. škola “Vladislava Gramatika”), Mihai ENESCU (Nadácia TERRA Mileniul III, RO), Danka 
PURIC  (Univerzita v Belehrade, SR), Christiane SPIES (LAK, DE), Ingrid JUNG (Expertka, DE) 

Hostiteľ: Vysoká škola v Nyíregyháze, Maďarsko 

Nasledujúce podujatia:  

Hodnotenie & revízia online hodín vypracovaných v rámci projektu School4S (workshop)   
 viac… 

 

 
 
 
 
 
Projekt eSchool4s je na správnej ceste! 

2. Výročná konferencia 

Vysoká škola v Nyíregyháze, Maďarsko   

4. november 2015 



Informácie o projekte:  

eSchool4S – medzinárodná e-learningová platform pre spoločné učenie  

Sieť projektu E-School4S spája 10 partnerov z Nemecka, Rakúska, Maďarska, Slovenska, Chorvátska, 
Srbska, Bulharska a Rumunska. Každý z partnerov sa špecializuje na inú tému. Spojili sa, aby naplnili 
spoločný cieľ – priniesť témy udržateľného rozvoja a európskej integrácie do škôl. 

V rámci projektu  eSchool4S bola vytvorená e-learningová platforma pre spoluprácu a výmenu informácií a 
skúseností v oblasti vzdelávania k udržateľnému rozvoju. Platforma rozvíja koncept interaktívneho online 
učenia a učenia sa na pokrytie cezhraničných tém v oblasti udržateľného rozvoja a európskej integrácie. 
Tento prístup oslovuje politikov, inštitúcie poskytujúce kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov, školy a 
študentov v Dunajskom regióne pre zvýšenie ich environmentálneho povedomia a na propagáciu 
zavedenia týchto tém do školských vzdelávacích programov na druhom stupni škôl. Študenti a učitelia 
zisťujú, do akej miery existuje prepojenie medzi sociálnym, ekonomickým, environmentálnym a politickým 
vývojom  krajiny. Od tejto chvíle  vedia, prečo je vyrovnaný rozvoj podmienkou pre udržateľný rozvoj na 
národnej, reionálnej aj európskej úrovni. Zlepšia si počítačové zručnosti, poznávacie procesy, komunikáciu 
a mäkké zručnosti. 

Projekt eSchool4S prebieha v rámci Programu celoživotného vzdelávania EÚ (LLP), Comenius-
Multilaterálne siete. Bol uznaný ako oficiálny project v prioritnej oblasti 9 "Investovanie do ľudí a 
zručností" v rámci Európskej stratégie pre Dunajský región (EUSDR).  

Informácie o projekte 
 
Trvanie: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016  

Cieľová skupina: študenti od 15 do 18, učitelia  

Líder projektu: Nemecká spoločnosť pre 
medzinárodnú spoluprácu (GIZ), Stuttgart  

Internet: http://eschool4s.eu 

Platforma Moodle:  http://moodle.eschool4s.eu 

 

Projekt eSchool4s je na správnej ceste! 
 
2. výročná konferencia sa uskutočnila 4. novembra 2015 v priestoroch maďarského partnera, na Vysokej 
škole v Nyíregyháze vo východnom Maďarsku. Program konferencie sledoval dva ciele – prezentáciu 
pokroku v projekte a zapojenie maďarských partnerov do projektových tém. Projekt končil druhý rok svojej 
realizácie. Za ten čas bolo dosiahnutých niekoľko míľnikov, ktoré boli prezentované počas konferencie: 
aktívna platforma Moodle, vytvorené materiály o udržateľnosti dostupné online a školenie učiteľov. 
Čoskoro začne pilotná fáza na testovanie online hodín učiteľmi a študentmi. Témy prediskutované s 
prizvanými expertmi pokrývali, o.i.  inovatívne metódy na zaradenia udržateľnosti do vzdelávania učiteľov 
a výzvy vo vzdelávaní učiteľov v európskom kontexte. Experti podčiarkli význam posilnenia znalosti 
anglického jazyka učiteľmi pomocou vytvárnia sietí, ako napr. ENSI (Environmentálne a školské iniciatívy). 
 



V mene Vysokej školy v Nyíregyháze privítala 
účastníkov, prednášateľov a partnerov projektu 
Dr. Judit VALLNER a oboznámila prítomných s 
programom konferencie. Gabriela PICO, 
koordinátorka projektu (GIZ) uviedla ciele 
konferencie - oboznámiť účastníkov s funkciami 
Moodle platformy eSchool4S pre vdelávanie o 
udržateľnom rozvoji, s didaktickou štruktúrou 
platformy tak, aby si uvedomili jej vhodnosť a 
využiteľnosť pre propagáciu udržateľného 
rozvoja a európskej integrácie v Dunajskom 
regióne. 
  

Ako prvý vystúpil s príspevkom Dr. Ferenc KISS, rektor vysokej školy a 
potvrdil význam udržateľného rozvoja, ktorý nie je môžné merať iba 
pomocou HDP. Zdôraznil, že udržateľný rozvoj nemožno zvažovať iba z 
pohľadu prírodných vied, ktoré oslovujú primárne rozum. Umenie, ako 
film, poézia, fotografia a humor hrajú dôležitú úlohu pri oslovení srdca a 
duše a iba útok na city môže ľudí nasmerovať k citlivejšiemu správaniu. 
To znamená, že vzdelávanie k udržateľnému rozvoju musí mať holistický 

charakter. 
  

Dr. Csilla STÉGER, riaditeľka Oddelenia vysokoškolského vzdelávania (Ministerstvo ľudských zdrojov), 
vysvetlila výzvy, ktoré prináša udržateľný rozvoj pre školský systém a z toho vyplývajúce dopady  na 
vzdelávanie učiteľov v Európe 21. storočia. Pre vedomostnú spoločnosť sú dôležití mladí ľudia, ktorí musia 
získať vedomosti a zručnosti a vypestovať si hodnotový systém. Tieto kompetencie  zahŕňajú tiež 
komunikačné zručnosti a kritické myslenie. Uvedené požiadavky znamenajú aj posun v úlohe učiteľov, 
ktorí sa stávajú vodcami a zároveň facilitátormi vývoja detí a mládeže. Príležitosti kontinuálneho 
vzdelávania učiteľov sú dôležité pre ich adaptáciu a sledovanie transformácie spoločnosti. 
 
Nasledujúce prezentácie boli zamerané na pokrok dosiahnutý v projekte eSchool4S. Najprv Maria 
CARCIUMARU (GIZ) a Radoslav VICIAN (e-code) odprezentovali  pripravenú platform  Moodle projektu 
eSchool4S a štruktúru programu. Zuzana ŠTEFÁNIKOVÁ a Marta JENDEKOVÁ (AINOVA) predstavili svoju 
tému “Čo je udržateľný rozvoj?” Pri jej  vyracovaní použili dohodnutú štruktúru pre školenia zverejnené na 
platform Moodle vrátane aktivít pre študentov a komentára pre učiteľov. 
 

Po prestávke Valerija RADICEVIC (Aquilonis) predstavila metodológiu a štruktúru prvého školenia 
zorgnizovaného pre učiteľov.  Školenie prebiehalo formou webináru, zameralo sa na informácie pre 
učiteľov o platforme Moodle, konkrétne o platforme eSchool4S a o vypracovanej téme “Čo je udržateľný 
rozvoj?” Na základe konkrétneho školenia sa učitelia dozvedeli, ako sa dá platforma využiť na hodinách a 
ako sú ošetrené autorské práva. Christine LECHNER (Vysoká škola pedagogická Tirol) predstavila výsledky 
hodnotenia školenia učiteľov. Najdôležitejším výsledkom bol záujem učiteľov o využívanie platformy 
Moodle a vybratých tém vo vzdelávacom procese. 
 
Avšak mnohí učitelia sa ešte necítili dostatočne sebaisto, aby mohli platformu využívať počas vzdelávania. 
Pre niektorých učiteľov je stále najväčším problémom nedostatočná znalosť anglického jazyka. 
 



Ďalšia prezentácia ponúkla prehľad tém školenia - Voda: Mimi VIDENOVA, (73. škola “Vladislava 
Gramatika”), Klimatické zmeny: Mihai ENESCU (Nadácia TERRA Mileniul III), Sociálna inklúzia: Danka PURIC 
(Univerzita v Belehrade), Udržateľná spotreba: Christiane SPIES (LAK). Prezentácie ukázali na úroveň 
vypracovania jednotlivých hodín a poskytli pohľad na spracovanie týchto tém. 
  

Prezentácia “Ako posilniť kompetencie/How to create competencies? Didaktický prístup projektu 
eSchool4S” nadväzovala na prvú prezentáciu konferencie. Obidvaja prednášatelia zdôrazňovali nielen 
potrebu vedomostí, ale aj zručností a hodnôt.  Príspevok Ingrid JUNG a Gabriely PICO podčiarkol význam 
propagácie kompetencií pre ďalšie výzvy v globalizovanom svete, ktorý si musí nájsť cestu k udržateľnosti. 
Potrebné spoločenské zmeny sa dajú zrealizovať iba vtedy, keď ľudia budú rozumieť základným globálnym 
problémom a budú mať kompetencie na ich riešenie v rôznych súsvislostiach. Zmysel vzdelávania k 
udržateľnému rozvoju projektu eSchool4S je jasný: rozvíjať kompetencie pre analýzu problémov, 
hodnotenie a činnosť vo vzťahu ku každej téme a s jasným cieľom podporiť regionálnu integráciu v 
Dunajskom regióne.  
 

Pred ukončením konferencie mal Attila VARGA zo siete ENSI tretí 
kľúčový príspevok. Najprv vysvetlil štruktúru siete a jej ciele, a potom 
informoval o sieti eko-škôl v Maďarsku a jej medzinárodných 
kontaktoch.  Odporučil vzdelávaciu platformu Danube box, ktorá už bola 
vytvorená pre regionálnu integráciu a pre šírenie informácií o 
environmentálnom vzdelávaní a Green pack vytvorený pre strednú a 
východnú Európu. 

 
Na záver Ingrid JUNG, facilitátorka konferencie, zosumarizovala predstavené témy  a  
Judit VALLNER ukončila konferenciu poďakovaním všetkým zúčastneným. 
 
Projekt eSchool4S môže s hrdosťou konštatovať, že ciele projektu a jeho aktivity sú v 
súlade so súčasnými trendmi v európskych vzdelávacích politikách, s témami 
udržateľnosti, využívania IKT a anglického jazyka. Navyše didaktický koncept 
projektu  eSchool4S je v súlade s hodnotovým prístupom, ktorý je základom pre 
dosiahnutie zmien v postojoch a pre motivovanie mladých ľudí prevziať 
zodpovednosť a konať.  
 
 
 
 
 Budúce podujatia 

Hodnotenie & revízia online hodín projektu eSchool4S (workshop)  

Dátum: 1. - 2 . marec 2016 

Miesto konania: 73. škola “Vladislava Gramatika”, SOFIA, BULHARSKO 

 
Nasledujúce stretnutie sa bude konať začiatkom marca v Sofii. Hlavným cieľom workshopu je oboznámiť 
účastníkov s implementáciou pripravených vzdelávacích tém a s výsledkami prvej testovacej fázy 
platformy eSchool4S o vzdelávaní k udržateľnému rozvoju.  Počas workshopu bude odprezentová 
hodnotiaca správa , závery a odporúčania pre ďalšiu optimalizáciu on-line materiálov.  



 
 
Dojmy z podujatia 
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Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. 
Táto publikácia  reprezentuje výlučne názor autora a Komisia 
nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii. 
 
 


