
Projekt "Celoživotné vzdelávanie v oblasti udržateľ-
ného rozvoja a ochrany životného prostredia" reaguje 
na zistenia získané z identifikácie  potrieb vzdelávania 
dospelých v partnerských krajinách.
 
Udržateľný rozvoj – výzva pre európske vzdelávacie 
systémy 
 
Uvedomujeme si, že doterajší neregulovaný rozvoj sa 
odohráva v prostredí obmedzených zdrojov a je dlho-
dobo neudržateľný. Vnímame to ako znižovanie kvality 
životného prostredia – prírodného aj sociálneho. 
Navrhované riešenia majú tento vývoj nielen zmierniť 
ale ho majú nahradiť udržateľnejším rozvojom.

Vzdelávanie sa stalo účinným nástrojom implemen-
tácie konceptu udržateľného rozvoja. Formálne aj 
neformálne vzdelávanie nedostatočne začleňuje témy 
environmentálnej udržateľnosti  a starostlivosti o ve-
rejný priestor do vzdelávacích programov. Projekt 
LLABS reaguje na tieto problémy vo vzdelávaní do-
spelých.
Podporuje spoluprácu medzi organizáciami, lebo vý-
mena skúsenosti umožní prekročiť dosiahnutú úroveň 
riešenia problematiky a ponúkne možnosť uvažovať 
o nej v širšom, európskom kontexte.

Tento projekt je inovatívny, zameriava sa na mapova-
nie vzdelávacích postupov vo formálnom aj neformál-
nom vzdelávaní a prináša aj príklady najlepšej praxe, 
ukážky uplatnenia inovatívnych a kreatívnych postu-
pov v kurzoch, tréningoch zameraných na oblasť 
udržateľného rozvoja, ktoré využívajú partnerské 
organizácie v partnerských krajinách.
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PARTNERI PROJEKTU



CIELE

• Vytvoriť sieť  zloženú z inštitúcií pôsobia-
cich v oblasti podpory, tréningu a vzdelávania 
dospelých

• Zvýšiť kvalitu informovanosti o legisla-
tívnych otázkach v oblasti udržateľného rozvoja 
v Európskej Únii a  zvlášť v krajinách partnerov 

• Vytvoriť prehľad existujúcich vzdelávacích 
programov a iniciatív v oblasti trvalo udržateľ-
ného rozvoja a environmentálnej výchovy v ďal-
šom vzdelávaní

• Podporovať výmenu skúseností medzi 
partnermi o efektívnych formách vzdelávania 
dospelých v oblasti udržateľného rozvoja

VÝSTUPY

• Web stránka projektu - priestor pre pre-
zentáciu výstupov projektu

• Analýza vzdelávacích potrieb dospelých 
v oblasti udržateľného rozvoja a v ochrane ži-
votného prostredia vytvorená na základe vyhod-
notenia dotazníka pre dospelých v každej part-
nerskej krajine

• Brožúra  obsahujúca informácie o legis-
latíve Európskej Únie, a národných právnych 
predpisov v partnerských krajinách v oblasti 
udržateľného rozvoja a súvisiacich  predpisoch

• Príručka „Najlepšie skúsenosti“ o vzdelá-
vacích programoch pre dospelých, o kultúrnych 
aktivitách a sociálnych programoch s dôsledkami 
pre udržateľný rozvoj a ochranu životného pros-
tredia

• CD-ROM s najdôležitejšími výstupmi zo 
spolupráce partnerov v projekte

 „Koncept trvalo udržateľného rozvoja je výzvou     
pre celoživotné vzdelávanie  pre dospelých nielen vo 

formálnom, ale aj v neformálnom  vzdelávaní  
a odbornej príprave“.
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