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Prvé školy držiteľmi oficiálnej značky Angažovaná škola

Prvý ročník oceňovania materských, základných a stredných
škôl a ich service learningových projektov pozná svoje
výsledky. Odborná komisia už do prvého oceňovania prijala
prekvapivé množstvo kvalitných projektov, vďaka čomu určila
až šesť finalistov, ktorí získali oficiálnu značku Angažovaná
škola. Spomedzi nich vybrala rovno dvoch víťazov.

Značka Angažovaná škola sa postupom rokov stane jedným
z ďalších rozhodujúcich ukazovateľov pre žiakov či rodičov

pri výbere kvalitnej školy, keď naznačí prístup školy ku žiakom a jej záujmu pripraviť ich
čo najlepšie na život. Po úvodnom oceňovaní tak túto značku vlastní prvých šesť škôl
na Slovensku.

  

  

 

Kompletné výsledky, zloženie odbornej komisie a podrobný prehľad ocenených
projektov nájdete na oficiálnom webe www.angazovanaskola.sk.

Školy zo Zemianskej Olče a Popradu získali
medzinárodné ocenenie

Oceňovanie Angažovaná škola je súčasťou medzinárodnej ceny Regional Award for
Succesfull Service-Learning Practice, na ktorej prvý ročník Slovensko poslalo šesť

svojich zástupcov. Naše domáce školy a ich projekty potvrdili svoju kvalitu aj v
medzinárodnej konkurencii, keď celkové 2. miesto obsadila Základná škola zo

Zemianskej Olče a mimoriadnu cenu k tomu získal finalista slovenského národného

Základná škola Zemianska Olča Stredná odborná škola pedagogická v Bratislave

Základná škola Narnia 1. súkromné gymnázium v Bratislave

Súkromná stredná odborná škola Bukovecká z Košíc

Základná škola s materskou školou Komenského v Poprade

http://www.angazovanaskola.sk/
https://angazovanaskola.sk/ocenovanie/ocenene-skoly/2020/zakladna-skola-zemianska-olca
https://angazovanaskola.sk/ocenovanie/ocenene-skoly/2020/stredna-odborna-skola-pedagogicka-v-bratislave
https://angazovanaskola.sk/ocenovanie/ocenene-skoly/2020/zs-narnia
https://angazovanaskola.sk/ocenovanie/ocenene-skoly/2020/1-sukromne-gymnazium-v-bratislave
https://angazovanaskola.sk/ocenovanie/ocenene-skoly/2020/sukromna-stredna-odborna-skola-bukovecka-z-kosic
https://angazovanaskola.sk/ocenovanie/ocenene-skoly/2020/zakladna-skola-s-materskou-skolou-v-poprade


Zemianskej Olče a mimoriadnu cenu k tomu získal finalista slovenského národného
kola - Základná škola s materskou školou Komenského z Popradu.

 

Service learning - online tréning

Celkovo 5 online stretnutí prostredníctvom aplikácie Zoom
v čase od 14:00 do 16:30

Termíny: 17. február, 3. marec, 17. marec, 31. marec a 14. apríl 2021

Cena: 70 €
vďaka dotácii z Programov pre mládež Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu, ktoré administruje Iuventa - Slovenský inštitút

mládeže. 

Prihlasovanie prebieha prostredníctvom prihlasovacieho formulára do
10. februára 2021.

 

Podpora zavádzania service learningu na školách
Platforma sa v tomto roku púšťa do zintenzívnenia podpory stratégie service learning na
školách. Koncom decembra sa uskutočnilo školenie pre multiplikátorky, ktoré budú pripravené
poskytovať školám poradenstvo a konzultácie. PDCO touto cestou vytvára kvalifikovanú sieť
implementátoriek, ktorá má spoločne so spoluprácou s dobrovoľníckymi centrami a
samosprávami za cieľ posilňovať výchovu k dobrovoľníctvu na školách.

Viac o školení multiplikátoriek

Ako pandémia ovplyvnila dobrovoľníctvo
Prezidentka PDCO, Alžbeta Brozmanová Gregorová, sa za Slovensko stala súčasťou panela
štyroch expertov, ktorí začiatkom decembra debatovali na medzinárodnej diskusii o dopadoch
pandémie koronavírusu na oblasť dobrovoľníctva v jednotlivých krajinách. Online diskusiu
organizovalo EU-Russia Civil Society Forum, jednotlivé pozorovania a názory si môžete
pozrieť v zázname celej debaty.

Záznam diskusie v angličtine

Zapájanie dobrovoľníkov počas koronavírusu
Na Slovensku aj v novom roku pokračujú ďalšie kolá plošného testovania, ktoré so sebou

prinášajú nevyhnutnú potrebu spolupráce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Platforma opäť
sprehľadnila všetky dostupné pokyny, manuály a dokumenty, ktoré pre zapojenie

Viac o medzinárodnom úspechu

Prihláška do tréningu

https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/platforma/novinky/317-skolenie-pre-multiplikatorky-strategie-service-learning
https://www.youtube.com/watch?v=sujCj2PCebE
https://forms.gle/SKQkkrhfZxwFTz1C8
https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/platforma/novinky/316-slovensko-s-velkym-uspechom-skoly-zo-zemianskej-olce-a-popradu-ziskali-medzinarodne-ocenenie
https://forms.gle/SKQkkrhfZxwFTz1C8


dobrovoľníkov nevyhnutne potrebujú samosprávy či organizácie, a rovnako tak materiály pre
samotných dobrovoľníkov s prehľadom ich povinností aj práv.

Kompletné manuály a dokumenty

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Ružová 4038/13

974 11 Banská Bystrica
pr@dobrovolnickecentra.sk
www.dobrovolnickecentra.sk

FACEBOOK  |  LINKEDIN  |  YOUTUBE

Pokiaľ si neželáte dostávať naše novinky, môžete sa z odberu odhlásiť

service_learning
___onli…pril.pdf

https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/platforma/novinky/313-dobrovolnici-pocas-pandemie-ako-ich-zapajat-a-ako-bezpecne-pomahat-kompletne-manualy
https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/platforma/novinky/313-dobrovolnici-pocas-pandemie-ako-ich-zapajat-a-ako-bezpecne-pomahat-kompletne-manualy
https://www.facebook.com/dobrovolnickecentra/
https://www.linkedin.com/company/platform-of-volunteer-centres-and-organizations-slovakia/
https://www.youtube.com/channel/UCAlO6MayHD2BHBEsYTF6pqA/
http://www.dobrovolnickecentra.sk/index.php?subid=103&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=48&key=iAyRj3YA7zbafs&lang=sk
https://www.acyba.com/?utm_source=acymailing&utm_medium=e-mail&utm_content=img&utm_campaign=powered-by

