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Oficiálne uvedenie a perspektívy hlavného výstupu z projektu – 
inovatívnej e-learningovej platformy. 

3. Výročná konferencia organizovaná Nemeckou  
spoločnosťou pre medzinárodnú spoluprácu (GIZ) 
17. novembra 2016 



Informácie o projekte:  

eSchool4S – medzinárodná e-learningová  platforma pre spoločné učenie  

Sieťový projekt Vzdelávanie k udržateľnosti v Dunajskom regióne (eSchool4S) zjednocuje 10 partnerov z 
Nemecka, Rakúska, Slovenska, Maďarska, Chorvátska, Srbska, Bulharska a Rumunska. Každý partner sa 
zameral na vypracovanie jednej relevantnej oblasti udržateľného rozvoja. Všetky spolu naplnili spoločný 
cieľ – priniesť tému udržateľného rozvoja a európskej integrácie do škôl. 

Projekt eSchool4S vytvoril  operatívnu e-learningovú platformu ako základ pre spoluprácu, výmenu 
informácií a skúseností v oblasti vzdelávania k udržateľnému rozvoju. Rozvíja koncepty interaktívneho on-
line vzdelávania a učenia sa, s cieľom hovoriť o cezhraničných súvislostiach udržateľného rozvoja a 
európskej integrácie. Tento prístup priviedol k spolupráci riadiacich pracovníkov, inštitúcie kontinuálneho 
vzdelávania učiteľov, školy a študentov z Dunajského regiónu s cieľom zvýšiť ich ekologické povedomie a 
propagovať zavedenie týchto tém  do školských kurikúl na druhom stupni vzdelávania. Študenti a učitelia 
sa naučili do akej miery existuje prepojenie medzi sociálnym, ekonomickým, environmentálnym a 
politickým rozvojom krajiny. Ďalej sa dozvedia aj prečo je súhra týchto dimenzií podmienkou pre 
udržateľný rozvoj na národnej, regionálnej aj európskej úrovni. Posilnia si svoje počítačové zručnosti, 
vedomostné kompetencie, komunikáciu aj mäkké zručnosti. 

Projekt eSchool4S je implementovaný v rámci európskeho Programu celoživotného vzdelávania  Comenius 
- Multilaterálne siete. Bol oficiálne uznaný ako projekt podporujúci Prioritu 9 "Investovanie do ľudí a 
zručností" v rámci Európskej stratégie pre Dunajský región (EUSDR).  

 
Údaje o projekte: 
 
Trvanie: 1. január 2014 – 31. december 2016  

Cieľová skupina: študenti medzi  15 a 18 rokom 

Vedúci partner:  Nemecká spoločnosť pre 
medzinárodnú spoluprácu (GIZ), Štutgart 

Internet: http://eschool4s.eu 

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

  



Oficiálne uvedenie a ďalšie perspektívy inovatívnej  e-learningovej 
platformy eSchool4S  uvedenej do praxe. 
  
1. Úvod a privítanie 
Na základe získaných skúseností projektoví partneri a hostia prediskutovali počas 3. Výročnej konferencie 
výzvy vo vzdelávaní k udržateľnému rozvoju a európskej integrácii v Dunajskom regióne a zároveň  
predložili aj konkrétne riešenia. V tejto súvislosti bolo oficiálne spustenie inovatívnej e-learningovej 
platformy o Vzdelávaní k udržateľnému rozvoju (ESD) v Dunajskom regióne nanajvýš relevantné. V rámci 
konferencie bol projekt uvedený do širších súvislostí podčiarknutím jeho prínosu pre napĺňanie Agendy 
2030 a Trvalo udržateľných cieľov (SDGs) čo sa týka učenia v globalizovanom svete. Navyše bola 
vyzdvihnutá relevantnosť siete pre riešenie súčasných globálnych výziev. Na záver, s cieľom pohľadu do 
budúcnosti, boli prezentované konkrétne iniciatívy na podporu využívania a šírenia e-learningovej 
platformy aj po skončení projektu. 

 “S hrdosťou vám oznamujeme, že využívanie a aktualizácia vzdelávacích modulov v budúcnosti je 
garantovaná.” 

Suzan Bacher, vedúca oddelenia Ministerstva školstva, mládeže a športu v  Baden-Württembergu/DE  a 
Sabine Trommershaeuser, riaditeľka GIZ v Baden-Württembergu otvorili konferenciu. Zablahoželali 

všetkým partnerom k úspešnej implementácii tohto 
výnimočného projektu a podčiarkli jeho význam z pohľadu 
Dunajskej stratégie. Obidve s hrdosťou oznámili, že 
diseminácia e-learningových kurzov je do budúcnosti 
zabezpečená. Po ukončení projektu eSchool4S v decembri 
2016 sa hostiteľom anglickej verzie kurzu stane Štátne 
centrum pre občianske vzdelávanie v Baden-Württembergu 
(Landeszentrale für politische Bildung (LpB)) 
(http://www.elearning-
politik.de/internetangebote_schulklassen.html)  a 

projektový partner AINova bude hosťovať slovenskú verziu kurzu (www.ainova-moodle.sk). 

2. Prezentácia a uvedenie e-learningovej platformy eSchool4S do života. 
E-learningová platforma eSchool4S bola dokončená, otestovaná a zrevidovaná sieťou partnerov.  Na 
záverečnej konferencii projektoví partneri predstavili prítomným inovatívne črty e-learningovej 
platformy. 

Video obsahujúce vyjadrenia učiteľov a študentov z Dunajského regiónu, ktorí odskúšali e-learningovú 
platformu ukázalo ich dojmy a hodnotenia projektu a jeho prístupu. Učitelia aj študenti podčiarkli  
vhodnosť kurzov eSchool4S na získanie či posilnenie interkultúrnych, sociálnych a digitálnych zručností. 
Potvrdili, že si upevnili pocit zodpovednosti a začali propagovať udržateľný rozvoj a európsku integráciu. 

Gabriela Pico (GIZ - Nemecko), Danka Puric (Univerzita v Belehrade - Srbsko) a Lavinia Andrei (TERRA 
Mileniul III - Rumunsko) predstavili inovatívne črty e-learningovej platformy eSchool4S. Platforma je 
inovatívna lebo integruje 3 dimenzie: e-vzdelávanie, ambiciózny didaktický koncept, a s cieľom prispieť k 
regionálnej integrácii ľudí a krajín, zameranie sa na špecifickú tému - udržateľnosť. 

Ďalej Christiane Spies (Krajinská akadémia pre vzdelávanie na školách - Nemecko), Dr. Christine Lechner 
(Vysoká škola pedagogická v Tirolsku - Rakúsko) a Danijela Petrovic (Univerzita v Belehrade - Srbsko) 



predstavili zvolený prístup na hodnotenie kvality počas prípravy e-learningových kurzov. Konkrétne 
prezentovali dva dôležité kroky pre hodnotenie kvality: 1)  metodológia použitá počas testovacích fáz e-
learningovej platformy, ktorá zahŕňala hodnotenie aj spätnú väzbu cieľových skupín a následné vhodné 
zapracovanie ich návrhov autormi kurzov; 2) analýza súvislostí, v ktorých sa projekt implementoval. Tento 
krok zahŕňal vypracovanie východiskovej štúdie, ktorá sa zaoberala možnosťami aj prekážkami pre e-
learningový kurz a vzdelávanie k udržateľnému rozvoju v krajinách Dunajského regiónu. 

Konečne prišiel ten úžasný okamih: 10 predsta- 
viteľov partnerských organizácií prestrihlo červenú 
stužku  ako symbolický akt  oficiálneho spustenia e-
learningovej platformy. Účastníci konferencie boli 
pozvaní na odskúšanie platformy eSchool4S, či už 
samostatne, alebo za asistencie autorov kurzov, 
ktorí poskytovali doprovod platformou. 

 

3. Kontextulizácia prístupu  eSchool4S: Vzdelávanie v globalizovanom svete 
Všetky krajiny súhlasili s implementáciou  Agendy 2030 pre udržateľnú budúcnosť v rámci napĺňania  
Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs). Vzdelávanie k udržateľnému rozvoju (ESD), ako aj ku globálnemu 
občianstvu  sú dôležité kroky v rámci Cieľa 4 “Kvalitné vzdelávanie”. V ucelených regionálnych 
ekosystémoch je možné dosiahnuť ciele SDGs iba vtedy, ak sa občania dokážu správať s ohľadom na 
širšie súvislosti. Počas konferencie bolo poukázané na to, ako projekt eSchool4S prispieva k riešeniu 
týchto problémov.  

Popoludní, v rámci diskusného panela predstavitelia zo sektora vzdelávania 
zasadili projekt eSchool4S do širších súvislostí pre lepšie pochopenie významu 
projektu  a pridanej hodnoty vytvorenej e-learningovej platformy  pre učenie sa 
v globalizovanom svete. Julia Viehöfer (Nemecká komisia UNESCO - Nemecko),  
Beatrix Melchinger (LpB - Nemecko) a Dr. 
Darina Výbohová (Metodologicko-
pedagogické centrum - Slovensko) sa 

podelili so svojim pohľadom na tému vzdelávania v globalizovanom 
svete. Účastníci prediskutovali tieto témy v menších skupinách a 

prezentovali spätnú väzbu ostatným 
účastníkom konferencie. Julia Viehöfer 
ilustrovala významný prínos stredných škôl ku globálnemu občianstvu a 
udržateľnému rozvoju zavádzaním vzdelávacieho prístupu postaveného na 
kompetenciách. Beatrix Melchinger hovorila o význame vnímania regionálnej 
integrácie mladými ľudmi. Predstavila konkrétne projekty a školy, ktoré 
propagujú integráciu v Dunajskom regióne  a podčiarkla prínosy politického 

vzdelávania pre propagáciu integrácie. Dr. Darina Výbohová sa podelila so svojimi skúsenosťami a 
zisteniami z praxe vzdelávania učiteľov  v slovenskom kontexte. Zdôraznila výzvy a tiež potenciál, ktorý má 
vzdelávanie učiteľov v meniacom sa svete najmä pre základnú úlohu učiteľa – pripraviť mladých ľudí pre 
život v komplexne prepojenom svete. 

 

 



4. Zisťovanie vhodnosti vytvorenej siete pre riešenie súčasných globálnych problémov. 
Projekt eSchool4S bol sieťový projekt. Jeden z jeho cieľov bol a stále je propagovať sieť regionálnych 
partnerov.  Konferencia poskytla pohľad na vhodnosť sieťovania partnerov pre implementáciu 
vzdelávania k udržateľnému rozvoju na európskej aj medzinárodnej úrovni. 
 

Prof. Dr. Armin Lude (Vysoká škola pedagogická/koordinátor škôl ESD - 
Nemecko) a Dr. Christine Lechner (Vysoká škola pedagogická v Tirolsku a 
členka siete EKOLÓG - Rakúsko) sa špeciálne venovali pridanej hodnote, 
ktorú prinášajú siete pri riešení spoločných globálnych problémov a 
dosahovaní stanovených cieľov. Tieto dva praktické príklady,  aktivity ESD 
siete v Baden-Würrtembergu a siete EKOLOG v Rakúsku boli prezentované a 
prediskutované účastníkmi konferencie. Prezentujúci sa podelili s účastníkmi konferencie 

eSchool4S aj so svojimi zisteniami a odporúčaniami. 

Na záver každý partner projektu eSchool4S poskytol vyhlásenie o význame a pridanej hodnote partnerskej 
spolupráce v rámci trojročného projektu pre riešenie globálnych a regionálnych problémov. 

5. Predstavenie konkrétnych iniciatív partnerov projektu na podporu využívania a šírenia  
e-learningovej platformy v budúcnosti. 

E-learningová platforma projektu a vyvinutý prístup by mal pokračovať pomocou šírenia týchto 
informácií po skončení projektu v rôznych súvislostiach. Zvyšovanie povedomia o problémoch 
udržateľného rozvoja a európskej integrácii sa musí zvyšovať. Preto boli na záver konferencie 
predstavené konkrétne opatrenia, ktoré tomu napomôžu. 

Konzorcium projektu eSchool4S v spolupráci so zvlášť aktívnymi partnermi, ako je 
AINova a LpB zabezpečia udržateľnosť projektu. Spoločnosť GIZ uviedla dve 
konkrétne iniciatívy, ktoré potom bližšie predstavili pracovníčky AINova a LpB.   
AINova bude hosťovať slovenskú verziu e-learningového kurzu eSchool4S na linke 
www.ainova-moodle.sk a LpB bude vo svojom prostredí hosťovať anglickú verziu 
na linke http://www.elearning-politik.de/internetangebote_schulklassen.html. 

AINova aj LpB podčiarkli pridanú hodnotu e-learningovej platformy pre ich organizácie a vyjadrili svoju 
hlbokú motiváciu pre oslovenia ďalších cieľových skupín a šírenie informácií o udržateľnosti a európskej 
integrácii. Na záver predstavili kurz na svojej platforme  a vyzvali prítomných, aby ich využívali podľa 
vlastných potrieb.  

 



Zábery z podujatia 

3. Výročná konferencia projektu eSchool4S 
Dátum: štvrtok, 17. novembra 2016, 9:30 – 17:00  

Miesto: Hotel Steinberger, Arnulf-Klett-Platz 7, 70173 Štutgart 

 

  

  
 
 
 

  
  

 
BACK TO THE TOP 

 

 

 

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. 


