
ÚVOD 
Projekt  Eko-manažment, 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 organizovanými subjektmi 

občianskej spoločnosti a verejnou mocou v otázke 

prenosu tradičných zručností v územnom plánovaní 

a udržateľnom rozvoji regiónov.  

 

Toto je druhý newsletter spracovaný v rámci projektu 

Eko-manažment,  ktorý je určený širokej verejnosti. 

Ďalšie budú nasledovať a prinesú informácie  

o napredovaní projektu a o dôležitých  okamihoch 

jeho realizácie. 

 

 

 

 

 

Vzdelávanie vo využívaní techniky stavania 

suchou metódou, ktoré sa konalo na Korzike
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Partneri z Korziky a zo Slovenska pri prehliadke 
pamätníka Rutherford Monument v Gatehouse, 
ktorý sa práve teraz renovuje 
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Slovenský partner EuroKoncept 21  zodpovedný za  

modelovanie medzigeneračného vzdelávania/činností  

spracoval podrobný dokument zameraný na identifikovanie  

potrieb každého regiónu, ale aj hlavné pedagogické metódy 

medzigeneračného prenosu zručností a činnosti, ktoré sú 

potrebné k úspešnej realizácii etnografického  prieskumu v 

teréne. 

 

Workshop modelovania 

aktivít s mladými ľuďmi,  

organizovaný v rámci 

projektu na Slovensku. 

Internetová stránka projektu, brožúrka a newsletter 

sú spracované v piatich jazykoch projektu.

Počas prvého roka realizácie projektu  sa 
začali realizovať všetky aktivity, tak 
ako boli naplánované vo formulári 
žiadosti o financovanie projektu. 

 

V čase od októbra 2017 do júna 2018 
partneri: 

 

u zorganizovali dve nadnárodné 
stretnutia: v dňoch 28. a  29. novembra 

2017 v Madride  (Španielsko); a v dňoch 
5. a 6. júna 2018 v Gatehouse of Fleet  
(Spojené kráľovstvo Veľkej Británie 
a severného Írska). 

 

u zorganizovali päť Skype stretnutí, s 
cieľom napredovania odbornej práce v 
čase medzi nadnárodnými stretnutiami 

 

u vytvorili úložisko Google Drive, kvôli 
zjednodušeniu prenosu a archivácie 

dokumentov, predtým ako budú 
zverejnené na internetovej stránke 

 

u spracovali nástroje komunikácie 
projektu  Eco-management, a to: 

• Internetovú stránku projektu, ktorá je  

      preložená do všetkých jazykov  

      partnerstva: 

www.ecomanagement.eu.    

Internetová stránka obsahuje  

informácie týkajúce sa projektu:       

pôvod projektu, partnerov, aktivity,  

cieľové skupiny, výsledky. Keď budú  

prvé intelektuálne produkcie  

dokončené a preložené, budú k  

dispozícii na stiahnutie na  

internetovej stránke projektu. 

• Prezentačnú brožúrku projektu, ktorá    

      je preložená do všetkých jazykov 

      partnerstva. 

• Spoločnú európsku Facebookovú  

      stránku:  www.facebook.com/ 

ecomanagement.eu 
 
   

NAPREDOVANIE PROJEKTU                   MODELOVANIE 
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PRÍKLADY DOBREJ PRAXE 
Každý partner spracoval hárky príkladov dobrej praxe, ktoré sa týkajú 

činností medzigeneračného prenosu tradičných zručností, pričom boli 

popísané nasledovné témy: inventúra, mobilizácia, zvýšenie povedomia, 

realizácia a komunikácia. Kvôli vytvoreniu inventúry tradičných zručností, 

identifikovaniu organizácií, ktoré pracujú s mladými znevýhodnenými 

ľuďmi a s nositeľmi zručností, vytvoril každý partner vo svojom regióne 

miestny výbor expertov. Potom partneri zorganizovali stretnutia  

brainstormingu, na ktorých sa zúčastnili seniori, mladí ľudia, pracovníci 

organizácii a miestni poslanci, aby si prehĺbili poznanie potrieb svojho 

regiónu.  

 

Korzický partner zodpovedný za túto činnosť -združenie obcí Celavu  

Prunelli-  potom vybral zo všetkých partneri zaslaných príkladov dobrej 

praxe tie, ktoré spĺňali najviac kritérií do súhrnného dokumentu,  

prezentujúceho «ideálne» príklady dobrej praxe.  

 

Tieto hárky odrážajú prácu rôznych organizácií zapojených do partnerstva. 

Napríklad španielsky partner mal možnosť popísať činnosti, realizované  

v celej krajine. A naopak, slovenský a škótsky partneri poukázali na  

činnosti svojho regiónu, v menšom rozmere. V niektorých prípadoch, 

keď to bolo možné, uviedli partneri v hárku príkladu dobrej praxe aj 

        internetový link, ako napríklad https://conecte.es/index.php/es/ 

Spoločnou témou pre väčšinu regiónov zastúpených v projekte  

Eko-manažment  je stavanie suchou technikou a použitie tradičnej malty.

Jedno jarné ráno v Škótsku, kedy sa skupina 
mladých ľudí z miestnej školy zúčastnila 
školenia ako postaviť múrik suchou metódou 
(bez použitia malty).  

Postavenie «krátkej metráže» sa objavilo na 
sociálnych sieťach a na  internetovej stránke 
mesta. 

VYUŽITIE ČASU V ZDRUŽENÍ ALPES DE LUMIÈRE VO 
FRANCÚZSKU 

Niekoľko záberov z animácie organizovanej v rámci medzigeneračných 
prenosov. Tieto akcie sú určené pre všetkých občanov, najmladší mal 
11 a najstarší takmer 70 rokov. 

Postavenie múrika tvoriaceho krajnicu cesty dalo príležitosť na 
naučenie sa niekoľko úkonov tvarovania kameňa, použitia vápennej 
malty ako spojiva. 

Finálna fáza sa bude týkať nanesenia omietky na prečnievajúce 
kamene. Takéto dni sú príležitosťou na výmenu skúseností medzi 
mladými a skôr narodenými, ktorých spája rovnaký záujem, podieľať 
sa na zlepšení a valorizácii ich životného priestoru. 

https://conecte.es/index.php/es/


Mladí ľudia sa stretli   

s odborníkmi 

a naučili sa špecifické,  

tradičné zručnosti 

                                                                                                                                          Pamätník Rutheford v meste 

Gatehouse bol miestom  

stretnutia mladých ľudí  

a murárov. 

Títo kvalifikovaní pracovníci 

v súčasnosti pracujú na obnove  

tohto historického pamätníka. 

Bola to príležitosť pre jedno  

mladé dievča urobiť s nimi  

rozhovor a zaznamenať slová  

týchto odborníkov, nafilmovať ich  

prácu. V projekte obnovy sa  

používa tradičná malta a to  

vyžaduje, aby bol pamätník  

zabalený do tkaniny, čo spomalí  

schnutie omietky. 

 

 

DRUHÉ NADNÁRODNÉ STRETNUTIE 
Projektoví partneri sa stretli v Gatehouse of Fleet  (Škótsko), v dňoch 5. a 6. júna 2018. Toto stretnutie bolo  

Príležitosťou prerokovať všetky fázy projektu. Prvé dve intelektuálne produkcie sú spracované (hárky dobrej  

praxe a Vzdelávacie techniky medzigeneračného prenosu). Španielsky partner (Red2Red Consultores, S.L.)   

predstavil návrh realizácie etnologického prieskumu v teréne (3 písomný dokument) 

Grécky partner (Ped Epirus) zasa prezentoval návrh organizácie vzdelávania lektorov, ktoré sa bude 

konať  v   septembri 2018. 

Počas nadnárodného stretnutia pripravili škótski partneri niekoľko animácii  s cieľom oboznámiť iných členov    

partnerstva s ich územím, včítane medzi-generačnej prezentácie škótskej hudby a tanca. Partneri sa stretli aj s  

aj s tímom dobrovoľníkov, ktorí udržiava kvetinovú záhradu pri mestskom úrade (Town hall Garden).  

A nakoniec tí, ktorí zostali až do konca nadnárodného stretnutia sa boli pozrieť na historický pamätník, ktorý sa  

v tom čase renovoval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
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