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ÚVOD 
Projekt Eco-management, poznatky včerajška, zručnosti zajtrajška bol projekt programu strategických 
partnerstiev Erasmus+  vzdelávania dospelých. Realizoval sa od jesene 2017 do septembra 2019. 
 
Šesť partnerov sa dohodlo na predložení projektu o vyvinutí metodiky, ktorej cieľom bolo vytvorenie 
formálneho a udržateľného dialógu medzi verejnou mocou a miestnymi subjektmi v problematike  
prenosu tradičných zručností v trvalo udržateľnom rozvoji. Počas celej doby realizácie tohto projektu sme 
sa zaoberali otázkou valorizácie miestneho kultúrneho dedičstva ako aj vytvorením európskej siete. 
 
Počas projektu boli vytvorené štyri newslettere obsahujúce informácie o napredovaní projektu. Predmetom 

        tohto  dodatočného čísla je informovať o poslednom stretnutí skupiny riadenia projektu, ktoré sa konalo  
vo Forcalquier, vo Francúzsku, 17. septembra 2019 a miestneho finálneho seminára, na druhý deň, kedy 
každý partner predstavil aktivity, ktoré v rámci projektu realizoval. 
 
 
 

Partneri si pozreli tradičnú stavbu prístrešku 
pastierov oviec v Prevensálsku  stavanú suchou 

           technikou, počas záverečného projektového 
           stretnutia. 
 



NAPREDOVANIE PROJEKTU 

Počas stretnutia skupiny riadenia projektu partneri overili, aký 
posun nastal v spracovaní  celkovej správy o realizácii 
vzdelávacích aktivít každého z partnerov. Partneri taktiež 
zvážili, čo všetko je potrebné uviesť do záverečnej správy 
o projekte. 

Stretnutie vo Forcalquier bolo príležitosťou na reflexiu o aktivitách 
francúzskeho partnera  Alpes de Lumière. Mali sme napríklad 
 
suchou technikou, bez použitia cemetovej malty.  
 
Prehliadka múzea Artemisia, kde sú vystavené voňavé a liečivé 
bylinky, dokonale zapadá do rámca vzdelávania o liečivých  
bylinkách, ktoré zorganizoval náš grécky partner. 

Počas posledného miestneho seminára, ktorý sa konal v múzeu 
Artemisia, Alpes de Lumière poskytlo prehľad  o projekte,  
pripomenutím všetkej práce, od prípravy a spracovania hárkov  
dobrej praxe, modelizácie, realizácie etnologických prieskumov 
až po realizáciu a vyhodnotenie vzdelávacích kurzov. 
 
Projekt bol určený pre seniorov, maldých ľudí a samosprávu   
v každom partnerskom regióne. Potom nasledovala prezentácia, 
ktorá ukázala, že niektoré témy mali partneri spoločné, predov- 
šetkým stavby stavané suchou technikou, ale aj aktivity učenia sa  
remeselnej produkcii a to od paličkovanej čipky v Španielsku, 
malosériovej výrobe syra v Škótsku, cez kováčstvo vo Francúzsku, 
štepenie ovocných stromčekov na Slovensku a gaštanov 
na Korzike, až po tkanie kobercov a látok v Grécku. Tradičná 
miestna kuchyňa bola tiež spoločnou témou. 
 

Potom každý partner predniesol správu o aktivitách, ktoré  
realizoval vo svojom regióne. Počas leta predstavil každý partner 
výsledku projektu aj na svojom miestnom seminári, ktorý  
organizoval vo svojom regióne. 

Počas projektu: 

• partneri zorganizovali štyri nadnárodné stretnutia 
a jedno vzdelávacie podujatie pre lektorov. 

• kontakt udržiavali pomocou 15 Skypových stretnutí. 

• vytvorili úložisko Google Drive a tým uľahčili transfer 
a archiváciu dokumentov predtým ako boli umiestnené na  
internetovú stránku projektu, ktorá je preložená do všetkých 
jazykov partnerstva: www.ecomanagement.eu. 

           Širokú škálu obrázkov a videí, ilustrujúcich rôznorodosť aktivít 
            projektu obsahuje spoločná európska Facebooková stránka 
            www.facebook.com/ ecomanagement.eu 

 
Po skončení miestneho seminára navštívili partneri múzeum  
a záhrady Salagon s viac než  2000 ročnou históriou  a stredoveké 
moderné a odrodové záhrady a dedinu. Prehliadka týchto záhrad 
pripomenula partnerom prvé fázy projektu, kedy náš španielsky 
partner pripravil ineraktívny hárok príkladov dobrej praxe o   
rastlinách a zvieratách, čo partnerom pripomenulo spoločne prežitú 
skúsenosť počas dvoch ostatných rokov.

 možnosť vidieť, kde všade realizoval  stavby zo suchého kameňa, 





Prehliadka múzea Artemisia vo Forcalquier. 

www.ecomanagement.eu 

 Záverečné stretnutie                                                                        Seminár vo Forcalquier a prezentácia práce na projekte. 

  Prehliadka botanickej záhrady priorstva Salagon. 

Členovia projektu  Ecomanagement počas 
záverečného stretnutia v Provensálsku. 

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. 


