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AC Hotel Marriott

Skúsenosti a odporúčania zo zapojenia sa do programu Erasmus+



• Inovovať metódy a techniky v oblasti vzdelávania dospelých (v oblasti profesijného, záujmového umeleckého a 

občianskeho vzdelávania)

• Rozvíjať osobnostné zručnosti zamestnancov NOC 

• Podporovať výmeny skúseností, príklady dobrej praxe 

• Získať nových partnerov pre európsku i cezhraničnú spoluprácu

• Získať podnety pre prácu s novými cieľovými skupinami 

Cieľ projektu: Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov NOC



Motivácie pre realizáciu projektu Erasmus+ KA1

• Iniciatíva zo strany zamestnancov

• Podpora vedenia

• Špecifickosť organizácie (výber tém a ich uplatnenie na regionálnej úrovni)

• Rozmanitosť tém vo vzdelávaní dospelých

• Zameranie na cieľové skupiny, súvisiace s predmetom činnosti NOC



Mobility zamestnancov

Téma Lokalita Termín pozícia Meno

Profesná seniorita Brno, ČR 2. – 4. 9. 2020 Vedúca oddelenie vzdelávania, 

výskumu a štatistiky

V. Vasilová

Utečenci a imigranti: sociálne začlenenie do EÚ 

prostredníctvom neformálneho vzdelávania

Limassol, Cyprus 21. - 25. 3. 2022 Odborná pracovníčka pre 

vzdelávanie

S. Chomová, 

V. Vasilvoá

Efektívny projektový manažment projektov 

financovaných z EU zdrojov

Palermo Sicília 28. 03. - 01. 04. 2022 Projektová manažérka I. Tomanová Čergeťová

Tréning trénera Palermo, Sicília 4. – 8. 7. 2022 Kurátorka Slovakiana L. Bistárová,

Tímová práca ako prostriedok zvyšovania 

produktivity

Barcelóna Španielsko 4. – 8. 7. 2022 Personálna manažérka T. Antalová.

Dráma a divadelné techniky vo výučbe Florencia, Taliansko 9. – 14. 5. 2022 Odborná pracovníčka pre 

divadlo

A. Štefková

Pracovné stáže pre divadlo Ľubľana, Slovinsko 19. 9. – 2. 10. 2022 Odborná pracovníčka pre 

divadlo

A. Štefková



Výstupy z projektu KA1 | Rozvoj zamestnancov

• Zdieľanie a prenos dobrej praxe 

• Konkrétne formy, metódy a techniky využívané vo vzdelávaní

• Reprezentácia kultúrnej inštitúcie a Slovenska na európskej úrovni 

• Odkaz pre ďalšie inštitúcie v oblasti kultúry na Slovensku

• Potvrdenie kvality, sebavedomie a odvaha pre ďalšiu projektovú činnosť

• Noví partneri, sieťovanie sa a výzva pre strategické partnerstvá



• Účastníčky: PhDr. Veronika Vasilová, PhD. a PhDr. Svetlana Chomová, PhD.

• Mesto a krajina: Limassol, CYPRUS

• Organizátor: DOREA EDUCATIONAL INSTITUTE, Ltd. 

• Tréning: Utečenci a migranti: Sociálne začlenenie do EÚ prostredníctvom neformálneho vzdelávania

• Termín: 21. – 25. marca 2022/ 5 vzdelávacích dní

• Zastúpenie: Slovensko/2, Poľsko - občianske združenie/4, Španielsko – vysoká škola/2

• Lektorka:  Anneta Benzar

Konkrétna skúsenosť z mobility | Limassol, Cyprus





Limassol, Cyprus



• Účastníčka: Mgr.  Lucia Bistárová, PhD. 

• Mesto a krajina: Palermo, SICÍLIA

• Organizátor: ShipCon - kurz

• Tréning: Train the Trainer / Trénuj trénera

• Termín: 4. – 8. júna 2022 / 5 vzdelávacích dní

• Zastúpenie: Slovensko, Maďarsko, Litva, Fínsko, Estónsko

Konkrétna skúsenosť z mobility | Palermo, Sicília



Palermo - ŠKOLÍM, ŠKOLÍŠ, ŠKOLÍME
Vitajte! 

Ja som X a na našich 

spoločných stretnutiach sa 

naučíme ... 

Mne je teplo a som smädný!

Nemám si čím písať poznámky!

Ako si pripraviť pracovný 

priestor a čo všetko nesmie 

chýbať?

Nepočujem! Nevidím!

Ako si pripraviť 

podmienky a hlavne seba 

na prezentovanie?

Kedy už skončíme?! 

Time management a 

príprava materiálu.



Palermo, Sicília



Odhodlať sa!

Investovať 
energiu –
hľadať a 

dohadovať sa

Vybrať si to 
správne!

Zúčastniť sa 
a načerpať 

nové 
inšpirácie

Užiť si to!

Návod na úspešnú mobilitu?



Sprievodný program a zážitky



• Rozvoj komunikačných schopností v cudzom jazyku 

• Rozvoj argumentačných zručností a schopnosť počúvať 

• Hranie rolí, práca v tíme – rozvoj sociálnych zručností   

• Nové informácie – interkultúrny rozmer 

• Využitie metód práce a prístupu vo vzdelávaní dospelých na zmiešanom národnostnom území 

• Odporúčania, odkazy, zdroje (apps, linky, videá, projekty) 

• Nadviazanie spolupráce 

Erasmus + je príležitosť



Ďakujeme za pozornosť!

Národné osvetové centrum 

Nám. SNP 12

812 34

Bratislava

Mgr. Lucia Bistárová, PhD.
lucia.bistarova@nocka.sk

PhDr. Svetlana Chomová, PhD.
svetlana.chomova@nocka.sk


