Dobrý deň,
Nadácie VELUX (THE VELUX FOUNDATIONS) Vás srdečne pozývajú na „Informačný
seminár o grantovej pomoci Nadácií VELUX na podporu odborného vzdelávania a prípravy“,
ktorého cieľom je poskytnúť informácie o novom grantovom programe zameranom na odborné
vzdelávanie a prípravu. Počas semináru bude účastníkom/čkam poskytnutý priestor na otázky
týkajúce sa spôsobu ako žiadať o granty a možnosti ich čerpania.
Seminár sa uskutoční dňa 20. júna 2018 (streda) medzi 13:00-16:00 v priestoroch Austria
Trend Hotel v Bratislave (Vysoká 2A) v konferenčnej miestnosti Morava.
Nadácie VELUX poskytujú granty najmä projektom vypracovaným školami, mimovládnymi
organizáciami, miestnymi inovátormi a verejnými inštitúciami. Podporujú predovšetkým
projekty, ktoré slúžia ako príklady na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy
mladých ľudí.
Oblasti podpory:
 Modelové projekty, ktoré majú z hľadiska zlepšenia systému odborného vzdelávania
zvláštny význam a ktoré sa týkajú okrem iného učenia sa priamo na pracovisku,
uznávania už získaného vzdelania, získavania tzv. mäkkých zručností (ang. soft skills)
a odbornej prípravy najvyššej úrovne.
 Projekty mobility pre študentov, učiteľov, riadiacich pracovníkov a ďalších aktérov,
ktorí významne ovplyvňujú obsah a rámec programov odborného vzdelávania a
smerovanie ich vývoja. Mobilitu je možné zlepšiť prostredníctvom partnerskej
spolupráce a štipendií, výmenných pobytov a zdieľania nových metód i obsahu
vyučovania.
 Projekty rozvíjajúce počiatočné odborné vzdelávanie a prípravu (i-VET), ktoré sú
zamerané na spoločensky vylúčené či inak zraniteľné skupiny mladých, pre ktorých je
odborné vzdelávanie prispôsobené ich individuálnym potrebám osobitne prínosné.
Program informačného semináru:
 Privítanie a prezentácia predstaviteľov Nadácií VELUX
 Prezentácia programu európskeho odborného vzdelávania a školení so zameraním na
Slovensko, Českú republiku, Maďarsko a Poľsko
 Diskusia
Prezentácie budú prebiehať v anglickom jazyku. Tlmočenie do slovenského jazyka bude
zabezpečené, pričom účastníci môžu klásť otázky v slovenskom jazyku.
Svoju účasť môžete potvrdiť vyplnením tohto registračného formulára do 8.6.2018. Účasť na
seminári je bezplatná.
Viac informácií o možnostiach čerpania grantov a pokynov ako postupovať v žiadosti o grant
môžete nájsť v prílohe pozvánky. Informácie je možné nájsť aj na www.veluxfoundations.dk
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na rigova@institutsgi.sk.
S pozdravom,
Tím Inštitútu SGI v mene Nadácií VELUX (THE VELUX FOUNDATIONS)

