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INFORMAČNÁ BROŽÚRA
TRANSFER Slovensko vytvoril z príspevkov
partnerov brožúru, ktorá obsahuje
prehľad o základných právnych predpisov

PROJEKT LLABS – CELOŽIVOTNÉ
VZDELÁVANIE DOSPELÝCH PRE

a politikách v EÚ a v krajinách partnerov.
Brožúra poskytuje informácie, ktoré sa
týkajú vzdelávania dospelých vo vzťahu

UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

k udržateľnému rozvoju , tak ako boli

Newsletter č.1

schválené v krajinách partnerov - CZ, IT,
SK.

PROJECT LLABS – LIFELONG LEARNING FOR
ADULTS TO BECOME SUSTAINABLE

Partneri schválili konečnú verziu obsahu a
grafického dizajnu brožúry v angličtine a v
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Webová stránka:

jazykoch partnerov.



LETÁK PROJEKTU

http://www.fondazionementore.com/

Obsahom druhého materiálu Newsletter
č.2 sú informácie o procese riešenia úloh
v projekte, ktorý je zameraný na
vzdelávanie dospelých v oblasti
udržateľného rozvoja. Partneri

Predstavitelia TRANSFER Slovensko s.r.o.

jednotlivými výstupmi napĺňajú postupne

pripravili leták projektu a všetci partneri

ciele projektu LLABS. Newsletter zostavili

schválili jeho obsah a dizajn, aby bola

partneri z TRANSFER Slovensko s.r.o. na

zabezpečená korporátna identita projektu

základe podkladov, ktoré poskytli partneri

LLABS.

a tak Newsletter č.2 predstavuje výsledky

Všetci partneri preložili letáky do svojich

práce všetkých zúčastnených organizácií.

jazykov a využívajú ich na propagovanie
projektu.
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TRETIE STRETNUTIE PARTNEROV V
OSTRAVE 30.-31. mája 2014
Účastníci tretieho stretnutia v projekte sa
zúčastnili skúsenostného workshopu
v komplexe priemyselného dedičstva
UNESCO „Dolní Vítkovíce". Pripravili ho
partneri z METER Silesia s.r.o.
Partneri vyhodnotili stretnutie a súhlasili,
že zážitkový workshop bol vynikajúcim
príkladom,
udržateľného

ako

začleniť

rozvoja

do

koncept
vzdelávania

dospelých. Analyzovali túto skúsenosť a
diskutovali o nej ako jednej z efektívnych
foriem

vzdelávania

dospelých.

Opis

vzdelávacej skúsenosti v navštívenom
Všetci účastníci a účastníčky workshopu

komplexe bude súčasťou príručky Príklady

mohli nielen pozorovať, ale aj vyskúšať, ako

dobrej praxe.

fungujú niektoré metódy využiteľné vo
vzdelávaní dospelých. Zistili, ktoré postup
alebo ich prvky by mohli byť využiteľné v
neformálnom vzdelávaní dospelých pre
udržateľný rozvoj. Dôraz bol kladený na
skúsenostné učenie a zdieľanie predstavy o
ochrane prírody a priemyselného dedičstva
a to vhodnou a zaujímavou kombináciu
prezentácie a vlastnej skúsenosti, ktorá
priťahuje dospelé osoby.



NEWSLETTER č.1

Partneri sa dohodli na obsahu a grafickom
dizajne Newsletter č.1, tak ako ho
vypracovali partneri z METER Silesia s.r.o.
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agentúrami, semináre, výstavy, stretnutia


WEBOVÁ STRÁNKA a LOGO

a podobne.

Predstavitelia Fondazione Mentore
prezentovali návrh novej verzie webovej
stránky projektu LLABS. Partneri
diskutovali o spoločnom prístupe k
syntéze priebežných výsledkov a ich
prezentácii na webovej stránke.
Odsúhlasili nové logo projektu. Tým sa
posilnila korporátna identita v prezentácii
výstupov projektu LLABS (v jednotnej
podobe).



PRACTICAL GUIDE – PRÍRUČKA

Partneri diskutovali o obsahu a štruktúre,
schválili jej výslednú podobu. „Praktická
príručka“ o systéme vzdelávania v oblasti



DISEMINÁCIA

udržateľného rozvoja a ochrany životného

Partneri diskutovali o spôsoboch šírenia

prostredia bude preložená aj v jazykoch

informácií o projekte a súhlasili, aby všetci

partnerov a určená je pre učiteľov a

partneri pridali linku webovej stránky

trénerov dospelých ľudí. Príručka má 4

projektu LLABS, na svoje webové stránky:

časti a je vytvorená tak, že boli vytypované

http://www.fondazionementore.com

dôležité otázky, ktoré si kladú tí, ktorí

Leták projektu tiež využijú k distribúcii

vzdelávajú dospelých. Forma materiálu -

informácií o projekte aj cez e-maily, keď

otázky a odpovede, poskytuje podnety pre

budú prezentovať projekt na miestnej,

jeho používateľov.

regionálnej a národnej úrovni, alebo
v kontakte s medzinárodnými partnermi.
Rovnakým spôsobom budú používať


EVALUATION- VYHODNOTENIE

Newsletter číslo 1. Projekt LLABS budú
prezentovať na podujatiach, ako sú

Na vyhodnotenie stretnutia v Ostrave, aj

semináre organizované národnými

pri ďalších podujatiach využívajú on-line
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dotazník, tak ako ho na začiatku projektu
pripravili partneri z METER Silesia s.r.o.
Dotazník obsahuje položky, ktoré mapujú,
ako účastníci stretnutí vnímajú a hodnotia
prípravu a realizáciu aktivít v projekte.

