
/ Partneri

Rakúsko
Coordinator: 3s Research & Consulting

www.3s.co.at

ISOP - Innovative Sozialprojekte

www.isop.at

Taliansko
Il Mondo nella città 

www.ilmondonellacitta.it

Slovensko
e-code

www.e-code.sk

Švajčiarsko
SVEB - Schweizerischer Verband für 

Erwachsenenbildung

www.alice.ch

/ Kontakt

Prajete si viac informácií
o Bringing Barriers?

Navštívte našu webovú stránku 
www.bridgingbarriers.eu

Prípadne nám pošlite e-mail na adresu
info@bridgingbarriers.eu

/ Budovanie zručností 
vzdelávateľov v 

základnom vzdelávaní 
dospelých v Európe

www.bridgingbarriers.eu

Trvanie projektu: 
Septembra 2019 - August 2021



/ Základné informácie

Bridging Barrier je dvojročný vzdelávací projekt 

financovaný vrámci programu Erasmus+ Európskej 

únie, ktorý spája výskumných pracovníkov, učiteľov 

a poskytovateľov vzdelávania pre dospelých z 

Rakúska, Talianska, Slovenska a Švajčiarska. Projekt 

je zameraný na základné vzdelávanie dospelých, s 

cieľom zvýšiť profesionalitu pedagógov v danej 

oblasti.

/ Východiská projektu

Základné vzdelávanie dospelých je neoddeliteľnou 

súčasťou vzdelávania dospelých a umožňuje 

dospelým zlepšovať svoje základné zručnosti v 

/ Ciele

Cieľom projektu je zlepšiť profesionalitu učiteľov v 

základnom vzdelávaní dospelých v Európe vývojom 

nových prístupov na zviditeľnenie a systematizáciu 

špecifických zručností a kompetencií uplatňovaných 

v tejto oblasti a na podporu rozvoja európskeho 

profilu kompetencií týchto učiteľov. Zároveň sa 

projekt zameriava na posilnenie vytvárania sietí 

medzi učiteľmi v danej oblasti. Medzi hlavné výstupy 

projektu budú patriť:

• Matica kompetencií zameraná na zručnosti, 

používané učiteľmi pri poskytovaní základného 

vzdelávania   dospelých   a pri  uplatňovaní   osved-

čených prístupov (VQTS) v tejto oblasti

•  Učebný plán  pre učiteľov  zameraný na ich zruč-

nosti pri pomoci študentom v prekonávaní prekážok 

v učení

• Príručka podporujúca implementáciu kurzov 

odbornej prípravy podľa vzoru vypracovaných 

učebných osnov

/ Cieľové skupiny

Cieľové skupiny zahŕňajú:

• Školitelia v oblasti základného vzdelávania 

dospelých, ktorí sú podporovaní v ich 

profesionálnom rozvoji a medzinárodnej mobilite

• Inštitúcie vzdelávania dospelých a verejné 

orgány, ako napríklad ministerstvá, ktoré majú 

záujem o zvýšenie úrovne profesionality vo 

vzdelávaní dospelých.

• Jednotlivci, ktorí potrebujú získať základné 

zručnosti a ťažiť tak z kvalitnejších kompetencií 

školiteľov

čítaní, písaní, matematike, ako aj v používaní IT v 

profesionálnom a každodennom živote.  Základné 

vzdelávanie dospelých je organizované rôznymi 

spôsobmi v rozličných krajinách Európskej únie, 

odrážajúc rôzne historické cesty, inštitucionálne 

prostredia a politiky. Učitelia pôsobiaci  v rámci 

základného vzdelávania dospelých vstúpili do 

tejto oblasti na základe rôznorodého súboru vzde-

lania, skúseností a kompetencií. Zručnosti, ktoré 

sú rozhodujúce pre úspešnú pomoc dospelým pri 

získavaní základných zručností, sa zvyčajne 

nerozvíjajú systematicky a to je oblasť, do ktorej 

chce náš projekt priniesť nové vedomosti.


