
ÚVOD 

Projekt Eco-management, 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 

o vyvinutí metodiky, ktorej cieľom je vytvoriť formálny 

a udržateľný dialóg medzi subjektmi organizovanej  

občianskej spoločnosti a verejnou mocou v otázke 

prenosu tradičných zručností v územnom plánovaní 

a udržateľnom rozvoji  regiónov. 

 

Toto je tretí newsletter spracovaný v rámci 

proje ktu Eco-management, ktorý je určený 

širokej verejnosti. Nasledovať bude aj ďalší  

newsletter a prinesie informácie o napredovaní 

projektu a dôležitých okomihoch jeho  

realizácie. 

Eva at Alvaro si vyskúšali tradičné tkáčske povolanie  

počas vzdelávacieho seminára  organizovaného 

na Záhori (Zagori) na severe Grécka.

ECOMANAGEMENT 
Poznatky včerajška, zručnosti zajtrajška 

NEWSLETTER 3: NOVEMBER 2018 

Louise Smythová sa zúčastnila na tradičnej výrobe 
syra na farme  Rainton Farm v blízkosti Gatehouse 
of Fleet v Škótsku. 

www.ecomanagement.eu 



mladí ľudia robili rozhovory so staršími ľuďmi, ktorí majú cenné 

kompetencie využívané na vidieku. Cieľom nebolo len motivovať 

mladých prostredníctvom kontaktu s nositeľmi poznatkov, ale 

aj uviesť ich do problematiky kompetencií potrebných na vidieku, 

Mladí ľudia okrem iného nadobudli sebadôveru prostredníctvom 

zvládnutia techník vedenia rozhovoru s pomocou fotografického  

a video záznamu. Spoločnou témou rozhovorov boli tradičné  

stavbárske techniky a stavanie suchou metódou (bez použitia 

cementovej malty) a zručnosti týkajúce sa poľnohospodárstva 

ako štepenie stromčekov, včelárstvo, používanie byliniek pri  

príprave pokrmov alebo výroba syra. Schopnosť pripravovať 

tradičné regionálne jedlá bola tiež mnohými partnermi prezentovaná  

ako chýbajúca kompetencia. V niektorých prípadoch mladí ľudia 

nielen kládli otázky nositeľom zručností, ale sa aj podieľali na 

danej aktivite alebo pozorovali nositeľa zručnosti  počas jeho 

práce. 

Učenie sa tradičnej techniky 

štukovaného mramoru. 

Predvedenie tradičných receptov 

vo Vachères (FR)  paňou Claudette, 

ktorá má 88 rokov.

NAPREDOVANIE  PROJEKTU ETNOGRAFICKÝ PRIESKUM 
Počas prvého roka realizácie projektu                      Počas leta vstúpil projekt do viac praktickej časti realizácie, 

sa začali realizovať všetky aktivity, tak 
ako boli naplánované vo formulári  

žiadosti o financovanie projektu. 

V čase od októbra  2017 do júna 2018       ktoré by im mohli ponúknuť možnosť získať pracovné miesto. 

partneri:                                                         

zorganizovali dve nadnárodné 
stretnutia:  

v dňoch: 28. a 29. novembra 2017 

v Madride (Španielsko); 

v dňoch 5. a 6. júna 2018 v Gatehouse 
of Fleet (Spojené kráľovstvo); 

vzdelávací seminár, ktorý sa konal v  
čase od 24. do 28. septembra 2018 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

v  Ano Pedina, (Grécko); 

realizovali osem SKYPE stretnutí s cieľom 
pokračovania v odborných prácach medzi 
stretnutiami; 

vytvorili priestor na Google Drive, čo 
uľahčuje prenos a archivovanie   

pracovných dokumentov projektu pred 
uverejnením finálnych verzií na 
internetovej stránke projektu Eco-
management ; 

vytvorili komunikačné pomôcky určené pre 
projekt  Eco-management, a to konkrétne: 

 

internetovú stránku preloženú do všetkých 
jazykov partnerstva: www. 

ecomanagement.eu. Stránka uvádza 
informácie týkajúce sa projektu a jeho 
pôvodu, partnerov projektu, aktivít projektu, 
cieľových skupín projektu a výsledkov 
projektu. Konečné verzie písomných 
výstupov sú po ich spracovaní a preložení 
do jazykov partnerov zverejnené na 
internetovej stránke projektu a je možné si 
ich voľne stiahnuť; 

spracovali brožúrku prezentácie projektu   

Ecomanagement, ktorá je preložená do  

všetkých jazykov partnerstva; 

vytvorili spoločný európsky Facebookový  
profil: www.facebook.com/ 

ecomanagement.eu. 

Stránka obsahuje súbor obrázkov a správ o 
realizácii projektu. 

V prvej fáze realizácie projektu sa 
ukončili práce na zbere a vyhodnotení 
príkladov dobrej praxe v otázke transferu 
tradičných zručností. Spracovaná bola aj 
správa o modelovaní medzigeneračného 
vzdelávania ako aj správa o 
etnologických prieskumoch. 



Príklad č.  1: Ján Martišík (68 rokov), ktorého včely fascinujú  

od jeho troch rokov, je na Slovensku včelárom už 40 rokov. 

Mnoho rokov odovzdáva svoje vedomosti a zručnosti viacerým 

mladým ľuďom. Nielenže im radí, ale navštevuje aj ich včelstvá, 

aby overil ich zdravotný stav a predáva svoje produkty miestnym  

obyvateľom. Jeho med putuje do mnohých krajín sveta ako  

darček pre priateľov a príbuzných, ktorí žijú v zahraničí.  

 

Príklad č. 2: James Fiinlay (95 rokov), bol celý svoj život  

tradičným farmárom v Raintone. Jeho manželka bola jednou   

z posledných v Škótsku, čo vyrábala domáci farmársky syr.  

V posledných rokoch opäť narastá dopyt po domácom syre 

a tak sa rodina Finlay znova pustila do výroby širokého 

sortimentu farmárskeho syra v Raintone, pričom dôraz kladie 

na etické poľnohospodárske postupy. 

V Zagori (GR) skupina mladých ľudí pomáha pri 

reštaurovaní časti oporného múru v Ano Pedina,   

ktorý bol zničený silným vetrom dňa 27.9.2018.



VZDELÁVACÍ SEMINÁR V GRÉCKU 
Partneri sa zúčastnili intenzívneho týždňového  

vzdelávacieho seminára v obci  Ano Pedina, v okrese 

Zagori, ktorý zorganizoval náš grécky partner. 

Cieľom seminára bolo poskytnúť partnerom projektu 

kompetencie potrebné na realizáciu praktického  

vzdelávania v ich vlastných regiónoch počas  

nasledujúcich mesiacov. 

Spomedzi dôležitých aspektov vzdelávania spomeňme 

konferenciu o tom, ako čítať miestnu krajinu. Potom  

nasledovala návšteva obce Dilato, kde si partneri mohli 

vyskúšať naučené v praxi. Počas návštevy obce 

Elafatopos sme sa stretli s poľnohospodárkou, ktorá 

chová ovce a používa ich vlnu na výrobu krásnych 

tradičných výrobkov. Ukázala nám všetky kroky výroby, 

od česania vlny až po tkanie a výrobu tkaných a plstených výrobkov. Aj my sme 

si mohli vyskúšať tkanie v praxi. V pozoruhodnom kaňone Vikos sme videli 

viaceré kamenné mosty a navštívili sme vodný mlyn a obdivovali zrenovovaný 

kamenný chodník v horách. Počas tretie dňa vzdelávania sa ku nám pridali študenti 

architektúry z univerzity v Ioannine a spoločne sme si pozreli most v Plake  

a dozvedeli sa informácie o význame stavebnej štúdie a financovania reštaurovania 

mosta, ktorý sa zrútil v dôsledku povodní. 

Počas návštevy v priestoroch správy národného parku Severný Pindus, sme sa  

viac dozvedeli o hospodárstve regiónu ako aj o flóre a faune. Pracovníci parku  

taktiež hovorili o vzdelávacích aktivitách. Po tomto stretnutí nasledovala prehliadka 

múzea umiestneného v rodinnom  dome významného miestneho botanika. Návšteva 

ľudového múzea  Agapoisa Tolisa nám ponúkla príležitosť pozrieť si miestne  

tradičné odevy, kroje a tradičné artefakty.  

Naša hostiteľka, Eleni Pangratiou nám počas seminára ukázala, ako sa pripravujú 

niektoré miestne recepty, ktoré sme si mohli dokonca aj vychutnať na večeru. 

Počas posledného dňa seminára sa partneri stretli v Ioannine, kde sa konala  

tlačová konferencia a každý partner sa zúčastnil rozhovoru natáčaného miestnou 

televíziou. Grécky partner nakoniec predstavil nasledovné kroky a to realizáciu  

vzdelávania v praxi, ktorá sa uskutoční počas zimných mesiacov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 


