
ÚVOD 

Projekt Ecomanagement, poznatky včerajška, 

zručnosti zajtrajška, je súčasťou európskeho 

programu Erasmus +, strategické partnerstvá vo 

vzdelávaní dospelých. Realizuje sa od októbra 2017 

do septembra 2019.  

Šesť partnerov sa dohodlo na predložení projektu 

zameraného na vyvinutie metodiky, ktorej cieľom 

je vytvoriť formálny a udržateľný dialóg medzi 

verejnou mocou a miestnymi subjektmi, v otázke 

prenosu tradičných  zručností v trvalo udržateľnom 

rozvoji. Prostredníctvom tohto projektu  chcú 

partneri valorizovať miestne kultúrne dedičstvo ako 

aj vytvoriť európsku sieť partnerov. 

Toto je štvrtý a posledný newsletter spracovaný 

v rámci projektu spravovania životného prostredia, 

ktorý je určený na šírenie informácií o napredovaní 

projektu pre širokú verejnosť. 

Cieľom tohto vydania je upriamiť pozornosť 

predovšetkým na vzdelávacie aktivity, ktoré sa 

realizovali v regiónoch partnerov v druhej fáze 

implementácie projektu. 

 

Skupina deviatich ľudí strávila jeden deň pri výučbe tvorby tradičných 

sadrových foriem. Nositeľ poznatkov, starší majster vysvetľuje mladým 

ľuďom starú techniku. 

www.ecomanagement.eu
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Jedna medzigeneračná 
skupina dokončuje práce na 
renovácii múrika zo suchého 
kameňa v  lokalite 
Carstramon Wood, v obci 

Gatehouse of Fleet, Škótsko 



                                                                                             vzdelávania na stavenisku. Uskutočnili sa aj Dni zvýšenia povedomia  

o zachovaní lesa a historických záhrad a jeden deň tradičnej kuchyne. 

Aj vo Francúzsku bola téma stavania suchou technikou, tvorba sadrových 

foriem a kováčske práce. 

V Grécku sa uskutočnil Deň zvýšenia povedomia o všetkých postupoch 

spracovania vlny, od strihania oviec až po tkanie látok, ďalší Deň o 

stavaní suchou technikou  a kurz tkania v dĺžke sedemkrát poldňa, ako 

aj workshop o liečivých bylinkách.  

Na Korzike zorganizovali Dni zvýšenia povedomia o stavaní múrikov  

suchou a štepenie ovocných stromčekov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štepenie ovocných stromov na  

Slovensku (hore) a v Škótsku 

(vľavo)  a výsledok (dole).

NAPREDOVANIE PROJEKTU   VZDELÁVACIE AKTIVITY 
                                                                                   Vzdelávacie aktivity boli organizované vo všetkých regiónov partnerov        

Počas leta a jesene roku 2018, každý   a bolo tak zabezpečené pokračovanie predchádzajúcich krokov. 

z partnerov  úspešne zorganizoval          Vzdelávacie aktivity mali formu workshopov, Dní zvýšenia povedomia,  

svoj miestny seminár. Každého podujatia          vzdelávania počas víkendov a dlhodobejších vzdelávacích aktivít 
formations sa zúčastnili účastníci projektu, členovia 

miestnych sietí partnerov ako aj miestni 
občania, pričom bolo prezentované 
napredovanie projektu v každom regióne 
partnerov. 

 

príkladov dobrej praxe, modelizovania 
medzigeneračného vzdelávania 
a etnografického prieskumu, ako aj 
vzdelávania lektorov v Grécku  a príprava 
vzdelávacej príručky  boli  podkladom pre 
vzdelávacie aktivity organizované 
v každom regióne. 

na stavenisku. Niektoré kompetencie, ako stavanie stavieb suchou 
technikou, štepenie ovocných stromčekov a tradičná kuchyňa boli 

uprednostnené partnermi vo viacerých regiónoch. 

V Španielsku zorganizovali dva gastronomické workshopy ako aj Deň 
zvýšenia povedomia o paličkovanej čipke, workshop o využití konope a 
modelovaní postavičiek z keramiky.  

Aj na Slovensku bol dôraz kladený na aktivity týkajúce sa stravovania, 
konkrétne víkend venovaný výrobe tradičných údenín, deň zvýšenia 
povedomia o včelárstve a workshopy zamerané na štepenie stromčekov 
a výrobu jablkového muštu. Zorganizované bolo aj vzdelávanie na 
stavenisku pri renovácii hradu. 

Skúsenosti nadobudnuté v  otázke  

                                                    V Spojenom kráľovstve bol kladený dôraz na stavanie suchou technikou,  

 V čase od októbra 2017 do mája 2019                 včítane Dní zvýšenia povedomia, víkendov aktívnych občanov a  
parneri: 

• zorganizovali tri nadnárodné 

      stretnutia, 

záverečné stretnutie sa uskutoční   

vo Francúzsku, v polovici septembra  

2019. 

• zorganizovali stáž vzdelávania  

      v Grécku. 

• zorganizovali  12 Skype hovorov 

• vytvorili úložisko Google Drive kvôli 

zjednodušeniu prenosu a archivácie 

dokumentov predtým ako budú  

zverejnené na internetovej stránke  

projektu. 

• spracovali nástroje komunikácie   

        projektu Ecomanagement, a to  

konkrétne: 

• internetovú stránku projektu preloženú 

      do všetkých jazykov partnerstva: www. 

ecomanagement.eu. Stránka  

obsahuje informácie o projekte: jeho  

pôvod, partneri, aktivity, cieľové  

skupiny a výsledky . 

• prezentačnú brožúru, ktorá je   

       preložená do všetkých jazykov   

      partnerstva 

• Európsku Facebookovú stránku  www  

      facebook.com/ecomanagement.eu 

     

commune : www.facebook.com/ 

 
 

Na tejto stránke je teraz veľa 
obrázkov a videí ilustrujúcich širokú 

škálu projektových aktivít. 



Workshop na Slovensku na tému tradičnej zabíjačky – príprava mäsa na tlačenku a spracovanie mäsa a výroba                                               

domácich klobás. 

WORKSHOPY V ŠPANIELSKU 

Zorganizovaný bol praktický  

workshop o využití konope. 

Mladí účastníci sa učili 

o konope a o spôsoboch 

jej využitia. Naučili sa a mohli 

si v praxi vyskúšať  okrem  

iné ako sa spletajú nite, z ktorých 

sa neskôr vyrábajú predmety. 

 

 

  Praktický workshop 

                                                                                 výroby figuriek a predmetov 

      z keramiky. Nositeľka 

         týchto poznatkov 

                                                                                  naučila mladých účastníkov  

             hlavné charakteristiky 

         keramickej hliny, spôsoby 

a nástroje na jej spracovanie. 

         Uskutočnil sa aj  

     Deň zvýšenia povedomia 

    o paličkovanej čipke, 

     počas ktorého dve 

    nositeľky poznatkov 

      odovzdali mladým 

             účastníkom 

poznatky o tejto starej 

     technike a o možnostiach 

           jej využitia.

Dva gastronomické workshopy boli organizované súbežne s cieľom 

naučiť mladých účastníkov  prípravu tradičných lokálnych pokrmov:  
migas manchegas a nuégados. 



ZÁVER PROJEKTU 

V súčasnej  dobe  partneri  spracúvajú  správy o overovaní  vzdelávania v  praxi.  Počas  leta predstavia   celkové  

výsledky projektu na miestnych  seminároch, na ktorých sa stretnú  mladí aj menej mladí ľudia, ktorí  participovali 

v   projekte,  partneri  projektu,  miestni poslanci  a   organizácie,  ktoré budú  môcť   využívať  ovocie  projektu  v  

budúcnosti. Počas záverečného stretnutia vo Forcalquier, vo Francúzsku, v septembri tohto roka, predstaví každý  

partner svoj príspevok do tohto projektu. 

 

 

Mladí ľudia v Grécku sa spoločne učili  o procese 

tkania, od ostrihania vlny z ovce až po utkanie  

finálneho produktu, cez prípravu vlny a jej pradenie. 

Po prípravnom stretnutí s odborníčkou na spracovanie  

vlny s ňou mladí ľudia urobili rozhovor a tento aj  

nafilmovali, aby ho mohli využiť v budúcnosti. 

Zástupcovia partnerov projektu mali možnosť stretnúť  

sa s nositeľkou poznatkov počas návštevy organizovanej 

pri príležitosti vzdelávania lektorov v septembri 2018 

v Grécku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Spojenom kráľovstve, medzigeneračná skupina                      Osem ľudí sa zúčastnilo vo Francúzsku workshopu 

štyroch starších a troch mladých dobrovoľníkov                          kováčskej práce v obci Dauphin, pričom sa učili 

sa učila, ako zachovať staré lesy. Tu sa učia ako                        ako pracovať spoločne. Účastníci chceli viac  

chrániť mladé pôvodné stromčeky proti útokom                           práce s nákovou.  

jeleňov. Na inom mieste v les, počas Dňa zvýšenia                    Deväť ľudí sa zúčastnilo na konci týždňa, počas  

povedomia sa skupina účastníkov naučila spoznávať                víkend, workshopu murovania suchou technikou 

a odstraňovať stromčeky, ktoré nie sú pôvodné a                       a počas iných Dní zvýšenia povedomia sa učili 

ktoré zabraňujú regenerácii starého, pôvodného                        starému umeniu výroby sadrových foriem a tiež 

lesa.                                                                                             pochopeniu miestnej krajiny. 

Tento projekt bol financovaný s podporou  

Európskej Komisie. Táto publikácia reprezentuje 

výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá 

za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých 

v tejto publikácii. www.ecomanagement.eu 


