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Piatok 6. júl 2012

Chceli by ste získať skúsenosti zo vzdelávacieho alebo pracovného pobytu v zahraničí? Cestovať po Európe, 
zdokonaliť si jazykové schopnosti, ochutnávať zahraničné kuchyne, nadviazať priateľstvá s ľuďmi z celého sveta, 
spoznávať odlišné kultúrne zvyklosti a získať spomienky, na ktoré nikdy nezabudnete? Vyskúšajte 
najvyhľadávanejší výmenný program na svete Erasmus! Okoreňte si svoj životopis zahraničnou skúsenosťou, 
ktorá Vám odštartuje pracovné príležitosti po celom svete! Vymeňte domáci stereotyp, príďte sa motivovať 
študentmi, ktorí to zažili na vlastnej koži vo Fínsku, Španielsku či v Nemecku a vykročte za adrenalínovou cestou 
plnou zážitkov! Erasmus otvára dvere aj Vám!

Ako udržiavať tradície zdedené po našich predkoch a transformovať ich do modernej podoby? Neformálne 
vzdelávanie v oblasti kultúry, umenia, remesiel a ekológie ako efektívny nástroj osobného rozvoja a harmonického 
spolužitia. Európska dobrovoľnícka služba v podaní mladých umelcov z Poľska, Bulharska, Francúzska a Slovenska.

Európska značka pre jazyky predstavuje ocenenie, ktoré povzbudzuje nové projekty v oblasti vyučovania 
a štúdia cudzích jazykov. Vypočujte si, čo toto ocenenie znamenalo pre Spojenú školu v Detve. 

„Rozvíjam sa, teda som...“ Dozviete sa: Na čo je dobré kariérové poradenstvo a kariérny rozvoj? Ako rozvíjať 
zručností pre riadenie vlastnej vzdelávacej a profesijnej dráhy? Čo je portfólio a na čo sa využíva? Euroguidance.

10.00 -10.30

10.45 -11.15

11.30 -12.00

12.15 -12.45

PROGRAM

Ráno

Nenechajte si ujsť vystúpenie medzinárodnej divadelnej skupiny Prenčov60, ktorá bude sprevádzať náš program 
iniciatívy Mládež v pohybe.
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Všetky predložené projekty boli �nancované programami Európskej únie pre 
vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a zamestnanosť - Erasmus, Leonardo 
da Vinci, Comenius, Mládež v akcii; prezentovať sa bude aj portál EURES.
Všetky udalosti, prezentácie, diskusie a workshopy sú otvorené všetkým. 
Rezervácia nie je potrebná.



13.45 -14.15

13.00 -13.30

PROGRAM

Aj vás zaujíma, čo sa skrýva pod názvom Erasmus Mundus? Je to najmä štúdium v zahraničí, motivujúce akademické 
prostredie, štipendiá, skúsení pedagógovia, jazyky, nové zážitky a príležitosti, priatelia z celého sveta a ešte omnoho viac. 
Ak máte chuť zasadnúť do školských lavíc a stať sa absolventom kvalitného magisterského alebo doktorandského 
programu, možno je Erasmus Mundus vašou šancou spraviť „dieru do sveta“. Okrem praktických rád ako na to, 
kontaktujeme cez Skype aj aktuálnu študentku jedného programu Erasmus Mundus v Španielsku, aby ste mali tie 
najčerstvejšie informácie z prvej ruky. 

Radi by ste svoj čas a energiu venovali ekologickým projektom v Európe či inde na svete? Chcete robiť niečo zmysluplné 
a užitočné? Príďte sa pozrieť ako to robíme my v OZ Alter Nativa. Úžasná šanca pre mladých lˇudí zažiť niekoľko mesiacov 
v obľúbenej krajine na projekte, ktorý si sami vyberiete. Prezentácia projektov Európskej dobrovoľníckej služby 
v programe Mládež v akcii.

Piatok 6. júl 2012
Popoludní

Príďte si pozrieť dokument Erasmus tour de Slovensko!  5 dní v 5 mestách, prejdených 1500 km, pripravených 5000 
materiálov, letáčikov či cien, rozosmiatych viac ako 5000 tvárí a nespočetné množstvo pocitov, ktoré v nás veľkolepý 
Erasmus week 2012 zanechal, hovorí za všetko. Dozviete sa ako Erasmus mení naše životy, posúva nás dopredu 
a dáva možnosti, ktoré študenti na domácej univerzite nezažijú. 

17.15 -18.00

                       „Je európska integrácia iba o eurofondoch?“ Diskusia s Vladimírom Šuchom, riaditeľom pre kultúru 
v Európskej komisii.
14.30 -15.30

                        Čo znamená Mládež v pohybe? Rozprávanie so slovenskou ambasádorkou iniciatívy a paralympijskou 
šampiónkou Alenou Kánovou a Karlom Bartákom z Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru 
Európskej komisie.

16.30 -17.00

15.45 -16.15 Usporiadať hudobný, či fotogra�cký workshop, zorganizovať castingy pre mladých tanečníkov, hudobníkov, skúšať 
v profesionálnej skúšobni, príležitosť nahrať svoje skladby v štúdiu, aj to a ešte mnoho, mnoho ďalších aktivít je možné 
realizovať v rámci európskeho projektu K&F Project. Príďte sa inšpirovať! Mládež v akcii.
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Sobota 7. júl 2012

Otvorte nové možnosti, spoznajte zahraničných učiteľov, zistite odlišnosti školského systému doma a v zahraničí, 
spoznajte kamarátov z celého sveta, precestujte krajiny od „A“ po „Z“ a prežite najlepšie chvíle svojho života! Erasmus 
otvára mysle a osviežuje lepšie ako studená sprcha po horúcom dni! Kto to nezažije, nepochopí! A tí, ktorí to zažili, nám 
porozprávajú svoje zážitky z Erasmus z Talianska, Španielska, či Francúzska. Príďte sa inšpirovať horúcim opojením 
exotiky! Erasmus je aj pre vás! 

„Ženy v rozhodovacích pozíciách“ je názov tvorivého workshopu, ktorý sa konal vo Fínsku v rámci europského programu 
Grundtvig. Poďte  sa porozprávať s priamou účastníčkou tejto tvorivej dielne a zapojte sa do debaty! 

Čo všetko vás môže stretnúť, keď sa rozhodnete stráviť školský rok ako asistent učiteľa anglického jazyka na strednej 
škole v belgickom Charleroi? Je možné zasvätiť študentov angličtiny do slovenskej kultúry a učiť ich slovenčinu? Príďte 
si vypočuť zážitky zo zahraničného pobytu v rámci programu Comenius.

Počiatkom projektu „Hip-Hop na pravú mieru“ bolo vytvorenie tanečnej miestnosti, v ktorej môže mládež rozvíjať svoj 
talent. Táto tanečná miestnosť má tiež za úlohu spájať ľudí rôznych kultúr a rás, pretože tanec spája ľudí. Hip-Hop nie je 
zlý, neznamená piť alkohol, fajčiť a brať drogy. Má úplne iné hodnoty. Cieľom projektu je to ukázať mládeži a širšej 
verejnosti a dať mladým možnosť prezentovať sa a rozvíjať svoju osobnosť.

10.45 -11.15

12.15 -12.45

11.30 -12.00

10.00 -10.30

PROGRAM

Ráno

Nenechajte si ujsť vystúpenie medzinárodnej divadelnej skupiny Prenčov60, ktorá bude sprevádzať náš 
program iniciatívy Mládež v pohybe.
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Všetky predložené projekty boli �nancované programami Európskej únie pre 
vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a zamestnanosť - Erasmus, Leonardo 
da Vinci, Comenius, Mládež v akcii; prezentovať sa bude aj portál EURES.
Všetky udalosti, prezentácie, diskusie a workshopy sú otvorené všetkým. 
Rezervácia nie je potrebná.



Sobota 7. júl 2012

Aj vás zaujíma, čo sa skrýva pod názvom Erasmus Mundus? Je to najmä štúdium v zahraničí, motivujúce akademické 
prostredie, štipendiá, skúsení pedagógovia, jazyky, nové zážitky a príležitosti, priatelia z celého sveta a ešte omnoho 
viac ... Erasmus Mundus otvára dvere do sveta jednotlivcom i celým inštitúciám! Chcete vedieť, ako na to? Príďte 
sa poradiť, získajte prehľad a začnite plánovať! 

Nie ste spokojní s nudnými petíciami a o�ciálnymi procedúrami, akými sa bojuje proti rasizmu? Medzinárodná rómska 
mládežnícka sieť ternYpe pracuje inak - so zábavou, entuziazmom, spoločným úsilím Rómov a Nerómov z 9 krajín 
Európy, s využitím kreatívnych a umeleckých nástrojov na šírenie našich myšlienok a videnia sveta Všetkých v Jednej 
spoločnosti. Príďte a  „užite si nás“. TernYpe Európska mládežnícka kampaň pre Všetkých v Jednej spoločnosti. 

PROGRAM

14.45 -15.15

Ako udržiavať tradície zdedené po našich predkoch a transformovať ich do modernej podoby? Neformálne 
vzdelávanie v oblasti kultúry, umenia, remesiel a ekológie ako efektívny nástroj osobného rozvoja a harmonického 
spolužitia. Európska dobrovoľnícka služba v podaní mladých umelcov z Poľska, Bulharska, Francúzska a Slovenska.

16.45 -17.15

14.00 -14.30

Príďte si pozrieť dokument Erasmus tour de Slovensko!  5 dní v 5 mestách, prejdených 1500 km, pripravených 5000 
materiálov, letáčikov či cien, rozosmiatych viac ako 5000 tvárí a nespočetné množstvo pocitov, ktoré v nás Erasmus 
week 2012, tento veľkolepý projekt, zanechal, hovorí za všetko. Dozviete sa ako Erasmus mení naše životy, posúva nás 
dopredu a dáva možnosti, ktoré študenti na domácej univerzite nezažijú. 

15.30 -16.30

Popoludní

                       „Spojí nás kultúra? Pomáha umenie integrácii Rómov?“ Debatujú: Vladimír Šucha, Matúš Vallo. 
EUrópa stage.

13.00 -13.50
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Zmena programu vyhradená.
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Špeciálne akcie  
Piatok 6. júl 2012 Sobota 7. júl 2012

14.30 -15.30

16.30 -17.00

13.00 -13.50

Bažant Pohoda |PROGRAM

Čo znamená Mládež 
v pohybe? Rozprávanie so 
slovenskou ambasádorkou 
iniciatívy a paralympijskou 
šampiónkou Alenou Kánovou
a Karlom Bartákom 
z Generálneho riaditeľstva 
pre vzdelávanie a kultúru 
Európskej komisie.

„Je európska integrácia iba 
o eurofondoch?“ Diskusia 
s Vladimírom Šuchom, 
riaditeľom pre kultúru 
v Európskej komisii. 

„Vytvorenie medzinárodnej mobility 
študentov (Erasmus) pred 25 rokmi bolo 
vynikajúcou inováciou, ktorú navrhla 
Európska únia a výrazne 
tak prispela k myšlienke európskej 
spolupráce. V súčasnosti, kedy sme 
svedkami silného rozruchu, ktorý 
spochybňuje základné výsledky európskej 
integrácie, musíme posilniť kontakty 
a interakciu medzi európskymi národmi. 
Mládež v pohybe je v tomto ohľade tým 
správnym nástrojom.“

Vladimír Šucha

„Spojí nás kultúra? Pomáha 
umenie integrácii Rómov?“
Debatujú: Vladimír Šucha, 
Matúš Vallo. EUrópa stage. 


