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Vo finálnej faze projektu LLABS (od 

septembra 2014 do júla 2015) sa partneri 

koncentrovali na finalizáciu všetkých 

výstupov a ich prezentácie pre lokálnych   

partnerov a organizácií. Diseminácia  

výstupov a  informácií o projekte LLABS 

bola dôležitou aktivitou partnerov. 

Organizovali sme semináre pre 

vzdelávačov dospelých na miestnej úrovni. 

Priniesli sme príklady dobrej praxe, ukážky,  

ako začleniť nové trendy vo vzdelávaní 

dospelých aj do vzdelávania pre udržateľný 

rozvoj a ochranu životného prostredia. 

Partneri sa stretli trikrát počas druhého 

roku trvania projektu: 

 

4. stretnutie partnerov v Ríme (5. - 6. 

septembra 2014) 

 

 

 

 

http://www.fondazionementore.com/
http://www.transfer.sk/blade/index.php?c=121&grundtvig
http://www.transfer.sk/blade/index.php?c=121&grundtvig
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5. stretnutie partnerov v Ostrave  (29. - 30. 

apríl 2015) 

Partneri si vymenili informácie o svojich 

aktivitách a stretnutiach a kontaktoch  s 

lokálnymi autoritami  a planovaných 

ďalších diseminačných aktivitách. Prebehla 

diskusia o realizovaných stretnutiach s 

trénermi a učiteľmi dospelých na  lokálnej 

a regionalnej úrovni. Partneri našli a   

analyzovali   niekoľko zaujímavých  

príspevkov a názorov  ako poznámky k 

výstupom projektu.  

 

 

6. stretnutie partnerov v  Bratislave (20. - 

22. mája 2015) 

Partneri sa dohodli na záverečnej verzii 

všetkých výstupov projektu, ako aj na 

úprave web stránky projektu, ktorú má na 

starosti taliansk Fondazione Mentore. 

Dohodli sa na výmene informácií z 

plánovaných seminárov pre verejnosť ako 

aj pre expertov v oblasti vzdelávania 

dospelých vo svojich krajinách. Rozdelili si 

úlohy a zodpovednosť za výstupy projektu 

na základe plánu práce. 
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  WEBSTÁNKA PROJEKTU 

Partner Fondazione Mentore prezentoval 

opravy na web stránke projektu LLABS. 

Partneri diskutovali a zdôraznili 

nevyhnutnosť aktívneho prístupu k práci na 

web stránke projektu tak by bola zrkadlom 

všetkých aktivít projektu a finalizáciu 

výstupov. Napriek tomu web stránka 

projektu je masívne podporovaná pri 

prezentácii projektu web stránkami 

partnerov projektu. 

 

DISEMINÁCIA 

Partneri diskutovali a vymieňali si názory o 

najefektívnejších spôsoboch diseminácie 

projektu a výstupoch a dohodli sa na  

hyperlinke zameranej na projekt LLABS z f 

webstránok partnerov: 

http://www.fondazionementore.com 

Leaflet a Newsletters č. 1, 2 a 3  projektu 

LLABS sa použijú pri distribúcii informácií  o 

projekte cez e-maily keď sa prezentujú 

výstupy  na národnej a lokálnej úrovni 

alebo ked ide o kontakty na 

medzinárodných partnerov. 

 

  PREZENTÁCIA PROJEKTU  

Partneri prezentovali  projekt LLABS na 

rôznych typoch podujatí organizovaných 

priamo partnermi alebo inými 

organizáciami ako sú národné agentúry, 

stretnutia vrámci týždňa vzelávania 

dospelých a pod. 

 

 

Bratislava 

 

Ostrava 

 

 PRACTICAL GUIDE – PRÍRUČKA 

Partneri sa dohodli na finálnej verzii veľmi 

dôležitého inovatívneho materialu pre 

učiteľov  a trénerov dospelých – príručku 

„Practical Guide“, ktorá obsahuje otázky a 

odpovede, ktoré kládli učitelia , tréneri ako 

aj účastníci vzdelávania dospelých, ktorí 

prípravovali tréningové kurzy , vzdelávacie 

lekcie ako aj ďaľšie aktivity, zamerané na 

udržateľný rozvoj a ochranu životného 

http://www.fondazionementore.com/
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prostredia. Táto príručka poskytuje 

informácie ako úspešne a efektívne 

pripraviť vzdelávanie a tréningy nielen v 

oblasti  ochrany životného prostredia a 

udržateľného rozvoja.  

Všetky výstupy projektu LLABS obsahujú 

skúsenosti partnerov projektu a môžete ich 

nájť na weboch partnerov v anglickom 

jazyku a v jazykoch partnerov.  

 EVALUÁCIA 

 

Český partner METER Silesia,  pripravil  

template na priebežnú evaláciu dotazník o 

priebehu projektu. Dotazník vyplnili 

partneri vždy na konci medzinárodného 

stretnutia. Na základe tejto aktivity 

partneri mohli monitorovať prebiehali 

jednotlivé medzinárodné stretnutia, ako 

boli pripravení partneri na plnenie úloh. 

Toto pomohlo partnerom korigovať 

niektoré activity  v priebehu projektu a 

pribežne riešiť niektoré problem a 

prekážky.     

Projekt sa úspešne skončil a partnri boli 

šťastní, že sa im podarilo prispieť k 

definovaní významu a role udržateľného 

rozvoja a ochrany životného prostredia vo 

vzdelávaní dospelých  a že môžu pomôcť 

zvýšiť kompetencie  rôznych aktérov 

vzdelávania dospelých  a obohatiť tak ich 

kompetenciu ako začleniť udržateľný 

rozvoj  a ochranu životného prostredia do 

svojich vzdelácích a tréningových aktivit 

Projekt LLABS pomohol zmeniť vnímanie 

hodnôt dospelých  pri posilnení dôležitosti 

udržateľného rozvoja a ochrany životného 

prostredia.  

 

 

 


