Bratislava, 23.09.2022
TLAČOVÁ SPRÁVA

KONFERENCIA - 35 ROKOV ERASMUS: ÚSPEŠNÝ PRÍBEH
22. septembra 2022 sa v centre Bratislavy konala slávnostná konferencia pri príležitosti osláv
35. výročia od založenia programu Erasmus+ s názvom 35 rokov Erasmus: úspešný príbeh
organizovaná Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú
prípravu (SAAIC) a Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu
(NIVAM).
Úvodnú časť konferencie za prítomnosti 130 účastníkov v hoteli Carlton otvorili krátkymi
príhovormi viacerí čestní hostia, medzi nimi generálna riaditeľka sekcie medzinárodnej spolupráce
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Lucia Lehotayová, vedúca komunikačného
tímu Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Viera Uhlárová, výkonný riaditeľ organizácie
SAAIC Jozef Detko, v zastúpení generálneho riaditeľa NIVAM Tomáš Horváth a riaditelia
národných agentúr Erasmus+ na Slovensku, Alexandra Junášková a Peter Kupec.
Nasledujúca časť programu bola venovaná prioritám programu Erasmus+, menovite inklúzii a
rozmanitosti, digitálnej transformácii, environmentálnej udržateľnosti a participácii a
aktívnemu občianstvu, a to skrze predstavenie vybraných projektov zameraných na konkrétnu
prioritu programu. Moderátori v tejto časti na pódiu privítali hostí, ktorí viedli a realizovali dané
projekty a podelili sa s účastníkmi konferencie o ich skúsenosti z realizácie.
Inklúzia a rozmanitosť
-

Mgr. Renáta Kopčeková, Integrácia s gráciou – cieľom projektu sú prehliadky
dramatickej tvorivosti detí a mládeže s inovatívnymi prvkami.

-

Mgr. Barbora Mistríková, Divé maky – spoluzakladateľka o.z. Divé maky, ktoré
podporuje nadané rómske deti zo sociálne znevýhodneného prostredia v rozvoji vzdelania
a talentu.

Digitálna transformácia
-

Prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. - expertka Európskej komisie pre programy Horizont
2020/Horizont Europe, Comenius Leadership Fellows NWO-NRO The Netherlands
Initiative for Education Research

-

Andrea Cox, o.z. digiQ - zameriava sa na digitálne občianstvo a ochranu ľudských
práv v online priestore. Využíva participatívny prístup a zahŕňa cieľovú skupinu pri
hľadaní riešení spoločenských problémov.

Environmentálna udržateľnosť
-

Martin Gavalier, o.z. ART KRUH - rámci programu Mládež v akcii organizuje pán
Gavalier mládežnícke výmeny s umeleckým a divadelným zameraním. Venuje sa
projektovému manažmentu a neformálnemu vzdelávaniu mladých ľudí na medzinárodnej
úrovni, facilitovaniu skupín a metodológii projektového dizajnu Dragon Dreaming

-

V rámci tejto priority bol aj napriek neprítomnosti pozvaných rečníkov predstavený aj
projekt Základnej školy v Leviciach Think Globally, Act Locally!

Participácia a aktívne občianstvo
-

Ing. Silvia Štefániková, koordinátorka práce s mládežou Trenčianskeho samosprávneho
kraja

-

Hosťom konferencie bol premietnutý záznam z rozhovoru s Imrichom Milom, učiteľom
na Bilingválnom gymnáziu v Žiline, ktorý sa venuje v rámci Erasmus+ projektov temám
ako je líderstvo, výučba cudzích jazykov, alternatívne aktivizačné metódy, argumentácia,
debata, medzinárodné vzťahy a diplomacia, konkrétne ide o projekt ŽilinaMun, ktorého je
supervízorom.

Po prestávke program konferencie pokračoval dvomi paralelnými diskusiami na témy
viacjazyčnosti, multikultúry, odborného a neformálneho vzdelávania. Medzi pozvanými rečníkmi
boli zamestnávatelia a odborníci z oblasti vzdelávania, študenti, zástupcovia organizácií, ktorí
majú bohaté skúsenosti s Erasmus+ mobilitami a projektmi.
Erasmus+: zručnosti pre 21. storočie

-

MUDr. Petra Milko - Moja Erasmus+ skúsenosť na ceste k profesii lekárky

Panelová diskusia:
-

Mgr. Andrej Lasz (Asociácia priemyselných zväzov a dopravy)

-

Mgr. Ľubica Gállová (Štátny inštitút odborného vzdelávania)

-

PhDr. Peter Papšo, PhD. (MŠVVaŠ SR, odbor mládeže)

Erasmus+: viacjazyčnosť a multikultúra
-

Simona Malková - Bola Simona pred Fínskom iná ako je dnes?

Skúsenosti z Erasmus mobilít a diskusia:
-

Filip Fandel - študent UKBA

-

Mgr. Petra Papierníková - prezidentka EduEra

Okrem oficiálnej časti konferencie organizátori pre pozvaných hostí a širokú verejnosť pripravili
kultúrny program so začiatkom o 17:00 na Hviezdoslavovom námestí. Jeho súčasťou boli
hudobno-tanečné vystúpenia žiakov ZUŠ Šamorín, módna prehliadka ŠUP Svidník a na záver
koncert mladej speváčky Teri Čikoš. Počas celého kultúrneho programu boli hosťom a širokej
verejnosti k dispozícii info stánky, kde sa od pracovníkov viacerých partnerských organizácií ako
Euroguidance, Eurydice, eTwinning, Epale, Europass a Zastúpenie Európskej komisie na
Slovensku mohli dozvedieť viac o ich aktivitách.
Viac informácií o programe konferencie a jej priebehu nájdete spolu s vizuálnymi výstupmi už
čoskoro na webstránke www.erasmusplus.sk.

