
Zoznam projektov podporených v Otvorenej grantovej výzve pre mimovládne organizácie v oblasti vzdelávania 2010

Číslo 

projektu
Predkladateľ Názov projektu

Podporená 

suma
Kraj realizácie

Časový 

harmonogram
Anotácia

21-vzdel

ADEVYK - Asociácia 

Debrujárov Východných 

Karpát

Letná filmová 

akadémia
2 000,00 € Košický 5.-16. júl 2010

Mediálnu výchovu, ktorá sa v súčasnosti začína rozbiehať na ZŠ, priblíţi 

ţiakom sčasti projekt " Letná filmová akadémia". Hravou formou sa ţiaci 

naučia rozpoznávať vplyvy médií na ich rozvoj. Na projekte bude 

spolupracovať Súkromná stredná umelecká škola filmová v Košiciach. 

Prednáškové aktivity určené ţiakom ZŠ budú zahŕňať analyzovanie a 

porovnávanie televíznych a rozhlasových programov pre deti a mládeţ a 

ţiaci ďalej získajú nové zručnosti a skúsenosti v oblasti práce s novými 

médiami, či reportáţi. V rámci workshopov si vyskúšajú prípravu krátkych 

šotov, scenára, prácu s kamerou a strih, fotenie a prácu s grafickou 

úpravou. 

31-vzdel EDAH o.z.

Kniţnica 

zachránených 

pamätí

1 745,00 € Bratislavský máj - júl 2010

Kniţnica zachránených pamätí je projekt, ktorý prostredníctvom internetu 

plánuje sprístupniť dostupný a stiahnuteľný učebný materiál o ţidovskej 

kultúre a histórii pre ţiakov a  študentov ZŠ a SŠ. Dlhodobejší projekt je 

rozbehnutý uţ od roku 2008, pričom v jeho prvej časti prebiehalo 

študovanie a selektovanie dostupného materiálu a následne 

spracovávanie kratších filmov s autentickými ţivotnými osudmi ich 

rozprávačov, starších ľudí ţidovského pôvodu. V tejto záverečnej fáze sa 

plánuje príprava obsahu internetovej stránky, jej realizácia, propagácia a 

nakontaktovanie jednotlivých škôl, ktoré sú v podstate cieľovou skupinou 

celého projektu.

39-vzdel
Člověk v tísni, o. p. s. - 

pobočka Slovensko
Krok za krokom 2 000,00 € Prešovský

1. máj - 30. 

október 2010

Pripravovaný program DoT - individuálne doučovanie a tútoring detí,  

funguje na princípe dobrovoľníckej práce študentov VŠ pedagogického 

zamerania, ktorý sa budú jednotlivo venovať problematickým deťom 

rómskeho pôvodu. Metodológia programu je tak zaloţená na vytváraní 

partnerských dvojíc dieťa a tútor. Pre mladšie deti a mládeţ, pre ktoré sa 

nepodarí zabezpečiť tútora je naplánované náhradné skupinové 

doučovanie. Sprievodná intenzívna práca so školami a tieţ s rodičmi detí 

má za cieľ zjednotiť ich pôsobenie na ďalšiu výchovu a zabezpečiť 

vzájomnú spoluprácu a komunikáciu. Na program doučovania ďalej 

nadväzuje tieţ kariérne poradenstvo pre mládeţ prebiehajúce formou 

workshopov, exkurzií a besied s cieľom motivácie k ďalšiemu odbornému 

vzdelávaniu rómskej mládeţe. 
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projektu
Predkladateľ Názov projektu

Podporená 
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Kraj realizácie

Časový 
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Anotácia

41-vzdel Nadácia POLIS

Európsky duchovný 

fond - otváranie škôl 

novým myšlienkam

2 000,00 € Ţilinský
máj - október 

2010

Projekt určený študentom minimálne dvoch SŠ v Ţiline im bliţšie 

predstaví kultúrno-spoločenskú problematiku na 4 aktuálne témy: 

solidarita-umenie; filozofia a jej význam v súčastnosti; kultúra a literatúra; 

komunikačné zručnosti. Stretnutia so zaujímavými osobnosťami, ktoré sa 

aktívne zapájajú do humanitárnych akcií s podporou kultúry a vzdelanosti, 

umoţnia mládeţi viesť ţivé dialógy a diskusie na dané témy. Diskusie 

majú za cieľ rozvíjať morálno-estetické cítenie a konanie mládeţe, svoje 

postrehy potom študenti ďalej spracujú formou článkov, prípadne 

výtvarného vyjadrenia sa. Pedagógovia sa môţu zapojiť do európskeho 

projektu elektronických partnestiev škôl a získať mnoţstvo skúseností pri 

zapojení sa do spoločného projektu so zahraničnými školami. 

45-vzdel

Zväz maďarských 

pedagógov na 

Slovensku, Regionálne 

pedagogické centrum v 

Galante

Kincskeresok - 

výskum a 

prezentácia 

regionálnych hodnôt

1 750,00 €
Trnavský, 

Košický
júl - október 2010

V tomto školskom roku je vyhlásený 6. ročník pre výskum a prezentáciu 

regionálnych hodnôt v ľubovoľnej téme pre ţiakov 2. stupňa ZŠ a 

študentov SŠ. V prípravnej fáze sú riešiteľské skupiny ţiakov spolu s 

dospelými, rodičmi, či učiteľmi usmernený pri vlastnom výskume. Ţiaci sa 

učia samostatnej práci ako získavať informácie od starších skúsenejších 

ľudí, pracovať v kniţnici, či archíve, ďalej nasleduje triedenie materiálu a 

vyhodnocovanie výskumov. Výstupy výskumov sa primárne predstavia na 

regionálnych konferenciách a vybrané príspevky na celoštátnej 

konferencii v Kincskeresoku. Tu bude zorganizovaný uţ v poradí 3. letný 

tábor s metodickým seminárom, ktorého sa môţu zúčastniť ţiaci so 

svojimi učiteľmi, alebo rodičmi.   

47-vzdel
Ideálna mládeţnícka 

aktivita

Školenie záţitkovej 

pedagogiky
2 000,00 € ešte vyberieme

máj - október 

2010

Projekt sa zameriava konkrétne na pedagógov zaoberajúcich sa krátkymi, 

zato však intenzívnymi záţitkovými programovými aktivitami a pobytmi pre 

deti a mládeţ, u ktorých je podobne ako v iných náročných povolaniach 

riziko syndrómu "vyhorenie". Pre túto cieľovú skupinu je v rámci realizácie 

projektu pripravené školenie, na ktorom sa účastníci oboznámia s teóriou 

záţitkovej pedagogiky. V druhej časti im budú nápomocné modelové 

situácie, pri jednotlivých preberaných témach, ktoré budú mať charakter 

menších workshopov. V tretej časti školenia si vytvoria "scenár" 

záţitkového pobytu, ktorý potom odprezentujú a vymenia si získané 

skúsenosti a budú riešiť moţné problémy. Prelínajúcou časťou školenia 

budú hry a súťaţe.   



Číslo 

projektu
Predkladateľ Názov projektu
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Kraj realizácie
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58-vzdel ĽUDOV n.o.
Učením k umeniu, 

umením k učeniu
1 500,00 € Banskobystrický

apríl - október 

2010

Cyklus kurzov výtvarnej a umeleckej tvorby pod vedením kvalifikovaných 

lektorov z radov výtvarníkov a remeselníkov plánuje v rámci predloţeného 

projektu poskytovať organizácia ĽUDOV, ktorá sa vo svojej pôsobnosti 

orientuje na oblasť vzdelávania a tvorby kultúrnych hodnôt. Svoj projekt 

venuje primárne cieľovej skupine učiteľov a študentov pedagogického 

zamerania ako aj samotným ţiakom. Sekundárne širšej komunite ich 

rodinným príslušníkom. V rámci prebiehajúcich kurzov budú vytvorené 4 

podskupiny, pričom kaţdý účastník bude mať moţnosť navštíviť celkom 9 

3hod. lekcií. Kurzy budú prebiehať v priestoroch ART ATELIEROV v sídle 

organizácie v Banskej Bystrici.   

61-vzdel
Krajské osvetové 

stredisko v Nitre

EKO - 

VZDELÁVANIE
769,00 € Nitriansky

apríl - október 

2010

Hlavnou myšlienkou predloţeného projektu je naučiť pedagógov ako 

motivovať ich ţiakov a populárnou formou zvýšiť ich vedomosti o 

problematike ochrany ţivotného prostredia a viesť ich k zodpovednosti a 

ochrane krajiny. Aktivity projektu budú zahŕňať: edukáciu o metodike a 

technike spracovávania enviro projektov - určenú pedagógom a eko-

organizáciám; seminár o novej populárnej forme metódy "ekologická 

stopa", do ktorej pedagógovia následne zapoja tieţ ţiakov; workshop pre 

učiteľov zameraný na poznávanie chránených biotopov s exkurziami do 

blízkej chránenej oblasti a na záver sa v októbri bude konať projekcia 

filmov festivalu Envirofilm s výstavným sprievodným podujatím 

ponúkajúcim prehľad prác ţiakov. 

66-vzdel
Nadácia pre deti 

Slovenska

Ako naplniť svoje 

sny
1 500,00 € celé Slovensko máj - august 2010

Na rozvoj sociálno-finančnej gramotnosti na základných školách, najmä v 

ekonomicky znevýhodnených oblastiach Slovenska, sa zameriava projekt 

"Ako naplniť svoje sny". Projekt je v podstate pilotným krokom na tému 

vzdelávania v oblasti národného štandardu finančnej gramotnosti, ktoré 

má byť v budúcnosti povinné pre základné školy. Realizácia tohto 

pilotného modelu bude prebiehať na konkrétnych vybraných 10 ZŠ v 

rámci vzdelávacích blokov, následne budú v ďalších mesiacoch 

vyhodnocované spätné väzby. Počas celej realizácie si budú môcť  

pedagógovia vymieňať nápady a rady cez webstránku a prejdú e-

learningovým vzdelávaním na zlepšenie ich vedomostí v téme finančnej 

gramotnosti.   
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77-vzdel
Slovenské centrum 

pomoci

Kľúč k duši alebo 

rozvoj empatie
1 614,00 € Ţilinský

20. apríl - 30. 

september 2010

Tento inovatívny projekt je zacielený na záţitkové a interaktívne 

vzdelávanie v oblasti medziľudských vzťahov. Hlavná myšlienka spočíva 

vo výchove a vedeniu detí k empatii formou rozvíjania najprv 

sebapoznania a moţnosti spoznávania blízkych rúcaním bariér v 

komunikácii, podporovaním kooperácie, vyvarovaním sa, či riešeniu chýb 

v medziľudských vzťahoch. Tieto metódy vzdelávania sú určené ţiakom 

ZŠ, deťom v Detskom domove a deťom z ulice a budú prebiehať podľa 

naplánovania primárne na školách, následne priamo v DD a tieţ priamo v 

teréne. Počas týchto aktivít sa deti budú môcť vyskúšať arteterapiu. 

Výstupom bude vypracovaný program empatie, ktorý bude dostupný na 

webe.   

80-vzdel
DRUHÝ DOMOV 

MLADÝCH

Inštitút ďalšieho 

vzdelávania 

vychovávateľov

1 770,00 € Košický
máj - október 

2010

OZ Druhý Domov mladých plánuje realizáciou predloţeného projektu 

prispieť k zaloţeniu profesijného zdruţenia vychovávateľov školských 

internátov, ktoré bude zamerané na prácu vychovávateľov a ich ďalšie 

vzdelávanie. Vytvoriť  informačné centrum ako internetový informačný a 

vzdelávací portál za účelom poskytovania aktuálnych informácii týkajúcich 

sa vychovávateľskej práce v internátov. Tento projekt bude v podstate 

overením pilotného vzdelávacieho modelu pre ďalšie vzdelávanie 

vychovávateľov. V rámci aktivít programu je naplánovaný tieţ seminár za 

účelom podpory a výmeny informácií a cyklus vzdelávacích kurzov na 

témy asertivita, psychodiagnostická kresba  vo výchovnom procese, či 

adolescenti a internet. 

86-vzdel

Zdruţenie na pomoc 

ľuďom s mentálnym 

postihnutím

Vzdelávanie ako 

cesta vpred
1 220,00 € Nitriansky jún - október 2010

Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne špeciálnych 

pedagógov ako aj rodičov a záujemcov zo strany širokej verejnosti v 

problematike porúch učenia, ktorých výskyt u detí a ţiakov základných 

škôl v poslednej dobe narastá.  Projekt by sa mal realizovať formou 

semináru pozostávajúceho z teoretickej časti a workshopu. Tento seminár 

má výrazne prispieť k lepšej spolupráci pedagógov škôl a rodičov a tým 

dáva najmä predpoklad na zvýšenie kvality ţivota detí s poruchami 

učenia. 
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88-vzdel
Detská organizácia Fénix 

Zemplínska Teplica

COMPASITO - 

Otvorme dvere 

detským právam 

500,00 € Košický
máj - október 

2010

Priblíţiť deťom ich práva čo najzrozumiteľnejšie a najbliţšie je cieľom 

projektu organizácie Fénix, ktorá plánuje svoj zámer zrealizovať 

prostredníctvom neformálnych vzdelávacích aktivít a záţitkových metód, 

konkrétne s určením pre cieľovú skupinou ţiakov 1. stupňa ZŠ. 

Prostredníctvom workshopou deti zaţijú na "vlastnej koţi" porušovanie 

práv a prostredníctvom hravej aktivity budú konfrontovaný so 

skutočnosťou, takto budú deti pripravené lepšie znášať reálne situácie v 

beţnom ţivote a naučia sa ich riešiť. Súčasťou je vytvorenie CD s 

podrobným popisom metód a postupov pre hravé aktivity, vhodné pre 

vyuţitie aj do edukačného procesu či uţ pedagógov, rodičov, alebo 

vychovávateľov. Realizácia projektu by mala napomôcť aj skvalitneniu 

medziľudských vzťahov v spoluţití rómskych detí.   

94-vzdel
Občianske zdruţenie 

Prevencia AD
O sexe v škole? 580,00 € Bratislavský

apríl - október 

2010

V dôsledku problematiky výučby sexuálnej výchovy na školách predkladá 

OZ Prevencia AD svoj projekt, ktorým chce prispieť k vzdelaniu 

pedagógov, a tieţ výmene ich skúseností v tejto oblasti. K danej výchove 

doteraz nebola vytvorená učebnica, o ktorú by sa mohli pedagógovia pri 

výučbe oprieť. Existujú totiţ len predpísané osnovy. Projekt im poskytne 8 

hodinový kurz v rámci 4 ponúkaných seminárov. Seminár bude vedený 

záţitkovou formou, s pripravenými hrami, cvičeniami a aktivitami, ktoré 

budú môcť pedagógovia aplikovať tieţ pri priamo na vyučovaní sexuálnej 

výchove. V októbri bude nasledovať vyhodnotenie spätnej väzby.

98-vzdel TANDEM n.o.

ŢIVOT JE HRA - 

Ţivot je hra, hraj ju. 

(Matka Tereza z 

Kalkaty)

2 367,00 € Bratislavský
máj - október 

2010

Vypracovanie metodológie zameranej na zjednodušenie priebehu   

triednických hodín pomocou hravých postupov by mal priniesť práve tento 

projekt. Výsledný interaktívny vzdelávací postup má spočívať na báze 

výučby sebapoznania prostredníctvom preberania základných tém ako sú 

medziľudské vzťahy, voľba povolania, plánovanie rodičovstva, ochrana 

ţivotného prostredia, atď. V rámci aktivít projektu sú plánované testovacie 

workshopy, ktoré sa vyhodnotia na následných stretnutiach. Výhodou 

projektu je aj to, ţe do tvorby tejto metodológie aktívne zapája tieţ cieľovú 

skupinu, čiţe stredoškolákov. Vypracovaná metodológia, ktorá bude 

výstupom projektu, by sa mala ďalej v budúcnosti testovať a  rozširovať.  



Číslo 

projektu
Predkladateľ Názov projektu
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103-vzdel
Ponitrianske múzeum v 

Nitre
Ţivot Slovanov 2 000,00 € Nitriansky

apríl - október 

2010

Študenti muzeológie uţ tradične v tomto roku pripravujú v dlhodobej 

spolupráci s Ponitrianskym múzeom výstavu, pri ktorej si overia svoje 

vedomosti v praxi a budú rozvíjať svoje zručnosti v odbore. V tomto roku 

by študenti chceli vyuţiť poznatky nadobudnuté pri realizácii 

minuloročného sociologického výskumu a výstavu pripravia na tému 

"Ţivot Slovanov". Ich ambíciou je sprostredkovanie historických vedomostí 

prostredníctvom autentickej rekonštrukcie kaţdodenného ţivota našich 

predkov, pričom budú prihliadať na špecifické potreby cieľovej skupiny - 

ţiakov základných škôl. V expozícii budú pracovať s metódou "hands - 

on", ktorá spočíva vo voľnej manipulácii s exponátmi.  Inštaláciu výstavy v 

priestoroch Ponitrianskeho múzea pripravujú na mesiac september- 

október a slávnostné otvorenie sa plánuje uţ 7. októbra.  

111-vzdel
KVAPKA, nezisková 

organizácia

Modrá stuţka - 

mesto, obec bez 

odpadkov

2 110,00 € Ţilinský
16. apríl - 31. 

október 2010

Reagujúc na znečistenie ţivotného prostredia je projekt zacielený na 

výchovu detí a mládeţe vo vzťahu k prírode. V rámci projektu bude v prvej 

fáze prebiehať propagácia a testovanie pracovných materiálov pre deti 

MŠ, ZŠ a SŠ na túto problematiku, metodických príručiek pre  učiteľov a 

sprievodných letákov. Ďalej plánuje workshop pre učiteľov a vytvorenie 

ekohliadok. Na Deň Zeme vyhlásia organizátori verejnú výzvu pre školy 

rôzneho stupňa a neskôr vyhlásenie celoslovenskej Verejnej výzvy. V 

závere bude hodnotiť úspešnosť sprievodných akcií.  

115-vzdel
Slovenský výbor pre 

UNICEF

Dve tváre jedného 

sveta na školách
2 495,00 € Bratislavský

máj - október 

2010

V rámci dlhodobých cieľov organizácie UNICEF je podpora rozvojového 

vzdelávania a zvyšovanie povedomia o detských právach na slovenských 

školách, čo realizuje tieţ prostredníctvom celoslovenského programu 

"Škola priateľská k deťom". Aktuálne predloţený projekt sa zameriava na 

školenia mobilných dobrovoľných pracovníkov z radov študentov 

vysokých škôl, ktorý sa zapájajú práve v týchto aktivitách UNICEFU. Pre 

túto skupinu je pripravené školiaci seminár v rozsahu 2 x 3 dni, ktorý ráta 

s účasťou pedagogicky fundovaných lektorov. V teoretickej a praktickej 

časti sa dobrovoľníci oboznámia s témou rozvojového vzdelávania, 

právom detí a tieţ s aktivitami a projektmi Unicef. Prostredníctvom 

simulácie modelových situácií si precvičia nové poznatky a nadobudnú 

potrebné skúsenosti.  
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121-vzdel OZ Jablonka
Záţitkom ku 

vzdelaniu
1 300,00 € Bratislavský

máj - september 

2010

OZ Jablonka zameralo svoj projekt na podporu inovatívnych riešení v 

oblasti vyučovacieho procesu, konkrétne v súčasnosti populárne učenie 

zážitkovou formou. Projekt bude realizovaný formou seminárových kurzov 

pod vedením odborného lektora. Seminár je určený konkrétne pre 20 

učiteľov, vychovávateľov a pedagogických pracovníkov a pozostáva z 2 

tréningov a jedného víkendového pobytu v Ekocentre v obci Kuchyňa. 

Účastníci si prirodzene osvoja nové metódy nie len teoreticky ale aj 

prakticky zážitkovou metódou. Na záver si nové skúsenosti môžu 

otestovať priamo v praxi v ZŠ Jablonové, kde tiež vyhodnotia spätnú 

väzbu tejto metódy.

123-vzdel Zdruţenie Slatinka
Kaţdý deň je dňom 

pre Zem! 
2 000,00 € Banskobystrický

19. apríl - 31. 

október 2010

Združenie Slatinka svoj projekt orientuje na rozvoj environmentálnej 

výchovy. S pomocou študentov predmetu "Metódy environmentálnej 

výchovy" z Fakulty ekológie a environmentalistiky STU Zvolen odskúšajú 

menej tradičné formy tejto výchovy ako napríklad land-art, či interpretácia 

miestneho dedičstva u žiakov ZŠ. Pred samotnou realizáciou projektu 

plánujú rozbehnúť informačnú kampaň, ďalej zorganizujú 3 dňový festival 

aktív o ochrane prírody a životného prostredia a v spolupráci ZŠ vo 

Zvolene budú v rámci školského klubu realizovať systematickú 

environmentálnu výchovu. Nové formy výučby potom spracujú formou 

príručky praktickej environmentálnej výchovy, ktorá bude dostupná aj 

iným komunitám. Počas prázdnin by chceli ešte zorganizovať letnú školu 

so sprievodnými workshopmi, určenú pre pedagógov. 

124-vzdel OZ Človek v ohrození
Dokumentárny film v 

škole, triede, lavici
1 900,00 € celé Slovensko

máj - október 

2010

Hlavnou myšlienkou projektu OZ Človek v ohrození je prispieť k 

efektívnemu využívaniu dokumentárneho filmu vo vyučovaní na stredných 

školách. Svoj zámer plánujú zrealizovať prostredníctvom vyškolenia 

pedagógov v zručnosti s dokumentárnym filmom v tvorivom procese vo 

vyučovaní. Táto forma výučby je vhodná predovšetkým na hodinách 

mediálnej výchovy, pričom u žiakov je možné prostredníctvom následných 

diskusií rozvíjať kritické a analytické myslenie, občiansku angažovanosť a 

schopnosť samostatnej ako aj skupinovej práce. Samotnému školeniu 

bude predchádzať vyhodnocovanie predošlého záujmu a skúseností s 

využitím dokumentárnych filmov vo vyučovacom procese. Školenie je 

plánované na september a jeho výstupom bude vypracovanie 

sprievodného manuálu ako pomôcky pri vyučovaní mediálnej výchovy.  



Číslo 

projektu
Predkladateľ Názov projektu

Podporená 

suma
Kraj realizácie

Časový 

harmonogram
Anotácia

129-vzdel OZ Umenie pre všetkých
Škola hrou - pre deti 

sociálne vylúčené
2 000,00 €

Prešovský, 

Košický

september - 

október 2010

"Škola hrou pre deti sociálne vylúčené" je projekt, ktorý plánuje sériu 

vzdelávacích workshopov pod vedením profesionálnych umelcov a 

pedagógov pre deti z rómskych osád prešovského a košického kraja. V 

prvej fáze organizátori doručia do vybraných zapojených škôl metodické 

materiály, podľa ktorých si žiaci vyrobia s pomocou učiteľov jednoduché 

hudobné nástroje. Následne bude zrealizovaná séria 5 interaktívnych 

vzdelávacích aktivít, počas ktorých členovia súboru JAZZR zasvätia deti 

do tajomstiev hudby a nacvičia s nimi vystúpenie. Projekt vyvrcholí 

spoločnou prezentáciou formou koncertu 150-tich detí s profesionálnym 

jazzovým zoskupením na námestí v Prešove. 

151-vzdel
Občianske zdruţenie 

Prales

Interaktívna výstava 

tradičného spôsobu 

ţivota na Slovensku

880,00 € Ţilinský jún - október 2010

Tento vzdelávací projekt predstaví zážitkovou formou interaktívnej výstavy 

tradičný spôsob života na Slovensku. Realizácia bude prebiehať v 2 

nadväzných častiach. Na začiatku bude vyhlásená bádateľská 

fotografická súťaž pre deti s pomocou pedagógov a rodičov o najkrajšie 

stromy Rosiny a okolia. Nadväzná časť predstaví interaktívno-edukačnú 

výstavu "Od stromu po lyžičku", ktorá potrvá 2 týždne. Slávnostné 

otvorenie s hudobným sprievodom predstaví tradičné ľudové nástroje, 

ktoré si návštevníci budú môcť vyskúšať pod vedením lektorov. Pre deti 

sú pripravené tvorivé dielne s drevom, ovčou vlnou, drotárska dielnička, či 

literárna dielňa. 

152-vzdel
Občianske zdruţenie 

Sargasová zem

Cesty k spoznaniu 

ţarnovického 

regiónu

2 000,00 € Banskobystrický
máj - október 

2010

Vytvorenie priestoru pre aktívnu vzájomnú spoluprácu pedagógov ako aj 

študentov s pedagogickým zameraním je okrem iného prínosom projektu 

OZ Sargasová Zem. Projekt je zameraný na inovatívne vzdelávanie, 

konkrétnejšie vzdelávanie v oblasti regionálnej výchovy. Prostredníctvom 

workshopov účastníci projektu získajú nové zručnosti a skúsenosti, ktoré 

potom využijú pri zostavovaní plánovanej učebnice pre regionálnu 

výchovu.   

40 000,00 €


