AKADÉMIA STREDOEURÓSKYCH ŠKÔL (aces)
www.aces.or.at
S trochou pomoci sa mladí ľudia môžu stať aktívnymi spoluobčanmi aj priateľmi. Akadémia
stredoeurópskych škôl (aces) poskytuje viac ako len trochu pomoci tisícom mladých ľudí zo strednej a
juhovýchodnej Európy sa stretávať a učiť sa od svojich rovesníkov z iných krajín. Otvorenosť mladých
ľudí novým myšlienkám može pomôcť odštartovať novú éru spoznávania a spolupráce v Európe.
Prínos programu
Počas niekoľkých rokov aces takmer zdvojnásobil počet partnerských krajín, ktoré sú do projektu
zapojené a stal sa tak najväčšou medzinárodnou sieťou s týmto zameraním. Medzinárodná sieť škôl z
pätnástich členských aj nečlenských krajín Európskej únie položila silné základy na vytváranie stimulov,
zdieľanie poznatkov a skúseností, výmenu metód učenia a rozvoj tímovej spolupráce v oblasti
vzdelávania v regióne strednej a juhovýchodnej Európy.
Sieť je od počiatku podporovaná ministerstvami všetkých zapojených krajín, a spája tak v sebe silu
organizácií realizujúcich projekty a verejnú správu. Existujú mnohé medzinárodné zoskupenia, ale žiadne
nie je ako aces. aces vypĺňa medzeru, ale navyše svojím inovatívnym prístupom, ktorý ruší rozdiely medzi
učiteľom a žiakom, pomáha tvarovať nový priestor pre učenie a zlepšovanie kvality vzdelávania v
regióne.
Fakty o projekte aces
aces je sieť stredoeurópskych škôl poskytujúcich podporu cezhraničným partnerstvám školských
projektov so zameraním na európske témy. Každý rok sa uskutočňuje súťaž školských partnerstiev na
tému, ktorá je relevantná pre región, ako aj pre životy mladých ľudí. Doteraz mohli šudenti objavovať
európske hodnoty, medzikultúrny dialóg, riešenie konfliktov a dobrovoľníctvo.
aces vznikol v roku 2006 z iniciatívy Nadácie ERSTE a stal sa jedným z jej najväčších projektov. Spolu s
Nadáciou ERSTE sú partnermi projektu Interkulturelles Zentrum (Rakúsko) a občianske združenie Včelí
dom (Slovenská republika).
Cieľom siete aces je podporovať medzinárodný dialóg medzi mladými ľuďmi vo veku 12 – 17 rokov.
V súčasnosti je do siete aces zapojených 15 európskych krajín, ktorými sú: Albánsko, Bosna a
Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna hora, Chorvátsko, Kosovo, Maďarsko, Macedónsko,
Moldavsko, Rakúsko, Rumunsko, Srbsko, Slovenská republika a Slovinsko.
Výnimočné projekty
•
•

570 učiteľov a 3 800 žiakov zo 103 škôl bolo zapojených do 43 ocenených projektov zameraných
na tému dobrovoľníctva v projektovom cykle 2011/2012
od začiatku programu sa uskutočnilo 5 projektových cyklov, do ktorých sa zapojilo 2 640 učiteľov
a 19 300 študentov z 340 škôl

BUDOVANIE MOSTOV V SPOLOČNOSTI – STAŇ SA
DOBROVOĽNÍKOM VO SVOJEJ KOMUNITE!
aces Akadémia
V rámci každoročnej súťaže školských partnerstiev vyberá medzinárodná komisia tie najlepšie projekty,
ktoré sú ocenené grantom, podporované počas realizácie a pozvané, aby sa zúčastnili aces Akadémie.
Cieľom je vytvoriť priestor na stretnutie učiteľov a študentov zo strednej a juhovýchodnej Európy.
„Najlepší zážitok z Európy máte ak sa porozprávate s ďalším Európanom, cestuje okolo a komunikujete
spolu. Čím skôr začnete toto robiť, tým lepšie. S projektom aces dávame mnohým mladým ľuďom
príležitosť spoznať rovesníkov iných európskych krajín po prvý raz“, vysvetľuje Boris Marte, člen Správnej
rady Nadácie ERSTE.
Dátum:

27. – 30. marec 2012

Miesto:

Senec, Slovensko

Účastníci:

350 študentov, učiteľov, zástupcov ministerstviev z 15 zúčastnených krajín

Špeciálni hostia:

30 veľvyslancov a zástupcov diplomatického zboru, predstavitelia ERSTE
Group, Slovenskej sporiteľne, Interkulturelles Zentrum a organizácie VČELÍ
DOM

“Žiaci sa naučili oceniť svoj život a prostredie v ktorom žijú a naučili sa spoločne pracovať
s ľuďmi, ktorí nie sú ich spolužiaci a možno za iných okolností by len prešli okolo seba na
školskej chodbe a nevenovali tomu druhému pozornosť. Tiež to mnohých žiakov motivovalo
viac sa učiť, a to najmä cudzie jazyky.”
Názov školy:

Gymnázium v Košiciach, Opatovská 7, Košice

Kontaktná osoba:

Mgr. Mária Kaduková

Názov projektu:

Youth volunteering through SRA: solidarity, responsibility and activism.

Partnerská škola:

Liceul Teoretic Magdacesti, Criuleni, Moldavsko

Stručný popis aktivít:

Študenti sa venovali najmä aktivitám vo svojom bezprostrednom okolí. Aktivity
organizovali spoločne študenti pod vedením svojich vyučujúcich.

V oboch krajinách sme robili podobné aktivity:
• práca s deťmi s poruchami učenia, resp. postihnutými deťmi (čítanie príbehov, športovné
popoludnie, ručné práce, vyrábanie vianočnách ozdôb, pečenie vianočných koláčov, krátke
divadelné predstavenie)
• práca na zveľadovaní okolia (úprava parku, zber papiera)
• práca s dôchodcami, beseda o potrebe dobrovoľníctva a aj s ľuďmi, ktorí už dlhšie pôsobia ako
dobrovoľníci
• informovanie verejnosti (komunity/školy) o cieľoch a výsledkoch (časopis, školský rozhlas,
facebook), vydanie brožúry s príbehmi ľudí, ktorí sa venovali /venujú dobrovoľníctvu,
rozširovanie myšlienky doborvoľníctva medzi spolužiakov
• výmenný pobyt v partnerskej krajine
Z hodnotenia Mgr. Márie Kadukovej vyberáme:
Myslíte si, že študenti si aj po desiatich rokoch spomenú na projekt, do ktorého sa zapojili? Zanechal
projekt v nich stopu?
Myslím si, že projekt v nich zanechal stopu. Pracovali sme s deťmi na škole, ktorú navštevujú aj telesné
a aj mentálne postihnuté deti. Naši študenti sa museli naučiť ako pristupovať k týmto žiakov, aké aktivity
si pre nich môžu pripraviť a čo tieto deti zvládnu. Zároveň sme mali možnosť prijať návštevu
z Moldavska ako aj my, študenti a učitelia, vycestovať do Moldavska a pozrieť si aspoň trochu krajinu,
ktorá je pre nás trochu neznáma a spoznať tamojších milých a pohostinných ľudí.
Čo ste si z realizácie projektu odniesli vy ako pedagóg?
Odniesla som si poznanie, že máme oveľa viac talentovaných žiakov ako sa tvrdí a sú veľmi šikovní, len je
potrebné dať im priestor, prostriedky a v začiatkoch práce aj usmernenie. Umožnilo mi to poznať žiakov
inak, mimo priestorov školy, kde sa správajú inak ako na vyučovacej hodine.

„Mám úplne rovnaké skúsenosti ako naši žiaci, spoznávanie krajín je v prvom rade ten
najpozitívnejší bod celého projektu. Používanie anglického jazyka v praxi je na druhom
mieste. Práca so žiakmi v mimoškolskom prostredí je vždy náročná, ale prináša aj mnoho
prekvapivých situácií, ktoré pomáhajú upevňovaniu vzťahu učiteľ – žiak.“

Názov školy:

Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava

Kontaktná osoba:

Mgr. Gabriel Kalna

Názov projektu:

Snow White and the 7 Volunteers

Partnerská škola:

Liceul Teoretic Gheorghe Asachi, Chisinau, Moldavsko

Stručný popis projektu: Zmyslom projektu bolo objavovať nové spôsoby dobrovoľníckych aktivít v
školskej komunite.
•
•
•
•
•

vytvorenie spoločnej web stránky projektu, ktorá umožní študentom vzájomne sa spoznať a
spolu komunikovať
návšteva detského domova a odohranie detského predstavenia
príprava fotovýstavy
úprava záhrady
príprava prezentácií a materiálov, workshop Magický hrdina

Z hodnotenia Mgr. Gabriela Kalnu vyberáme:
Ak by ste mali 30 sekúnd, ako by ste popísali prínos projektu pre vašich študentov?
Netradičná školská aktivita, ktorá v praxi využije poznatky aj v škole získané a núti žiakov nielen
premýšľať, ale aj spolupracovať so svojimi vrstovníkmi zo školy a zo zahraničia.
Ak je možné to zovšeobecniť, ako reagujú rodičia na takéto aktivity a zapojenie ich detí do podobných
projektov?
Sú naozaj nadšení, čo je vidieť aj v prihláškach na zahraničnú cestu, ktorú sme absolvovali. Počiatočné
obavy z cudzieho prostredia vystriedala naozaj úprimná snaha, aby sa ich deti cítili dobre v cudzej
rodine, ako aj zahraničné deti u nás a niektorí rodičia privítali zahraničného žiaka aj bez toho, aby svoje
dieťa poslali do zahraničia na výmenu.

“Osobná účasť v spoločnosti je pre deti a dospelých vzrušujúci pocit. Skrýva v sebe množstvo
prekvapení a radostí. Našim cieľom je, aby sme našim žiakom poskytli nové formy
vzdelávania a zaujímavé možnosti získavania skúseností a tým aj nových vedomostí. Filozofia
ACES je jeden z najlepších výchovných možností k výchove ľudskosti.”
Názov školy:

ZŠ s MŠ Sámuela Gáspára s VJM Číčov

Kontaktná osoba:

Mgr. Terézia Buglos Bödők

Názov projektu:

It's good to do good

Partnerská škola:

Karácsony Sándor Általános iskola, Debrecen, Maďarsko (koordinátor)
Gáspár András Secondary School, Biharia, Rumunsko

Stručný popis projektu:
Konkrétne podujatia, ktoré boli počas projektu pripravené:
• vysadenie stromčekov a kvetov v areáli školy
• pravidelné čistenie prírody a zber smetí v blízkom lese
• príprava balíčkov na pomoc sociálne slabším rodinám a ich posielanie pomocou cirkvy
• prefarbenie oplotenia a detského ihriska v partnerskej škole v Debrecíne
• príprava fotoalbumu, prezentácií a projektového denníka
• prezentovanie projektu na webovej stránky školy
• vzájomná návšteva partnerských škôl
• spoločná práca – príprava nástennej maľby na ozdobu školy.

Z hodnotenia Mgr. Terézie Buglos Bödők vyberáme:
Myslíte si, že študenti si aj po desiatich rokoch spomenú na projekt, do ktorého sa zapojili? Zanechal
projekt v nich stopu?
Som presvedčená, že áno. Najmä tí, ktorí sa zúčastnili medzinárodných stretnutí. Niektoré deti hovoria,
v dospelosti by radi organizovali podobné stretnutia. Myslím, že je to pozitívny znak. Dúfam, že sa to
stane.
Ak je možné to zovšeobecniť, ako reagujú rodičia na takéto aktivity a zapojenie ich detí do podobných
projektov?
Rodičia boli radi, že ich deti mohli takmer „bez peňazí“ cestovať do zahraničia a spoznávať krajinu
a kultúru iných národov. Tešili sa, že sa ich deti mohli zapojiť do dobrovoľnej činnosti, ako napr.: čistenie
okolia, príprava balíkov na pomoc sociálne slabším rodinám.

Nadácia ERSTE
Nadácia ERSTE vznikla v roku 2003 ako právny nástupca Erste Oesterreichische Spar-Casse, prvej
rakúskej sporiteľne. V súčasnosti je hlavným akcionárom Erste Group. Nadácia investuje časť svojich
dividend do rozvoja spoločností v Rakúsku a v strednej a juhovýchodnej Európe. Podporuje občiansku
participáciu a občiansku angažovanosť, jej cieľom je spájať ľudí a šíriť povedomie o nedávnej histórii
regiónu, ktorý po roku 1989 prešiel výraznými zmenami. Nadácia aktívne realizuje vlastné projekty v
rámci troch programov: Sociálny rozvoj, Kultúra a Európa.
Viac informácií nájdete na www.erstestiftung.org.
Kontakt pre médiá:

Andreea Gurău, ERSTE Foundation
Tel: + 43 (0) 50100 – 19614, E-mail: andreea.gurau@erstestiftung.org

Interkulturelles Zentrum
Interkulturelles Zentrum (IZ) je nezávislá nezisková organizácia so sídlom vo Viedni (Rakúsko). Od roku
1987 podporuje medzinárodné partnerstvá medzi školami, cezhraničnú spoluprácu v oblasti vzdelávania,
medzinárodnú mládežnícku prácu, ako aj medzikultúrne vzdelávanie a manažment rozmanitosti
v Rakúsku a v zahraničí. Úspešné projekty ako aces alebo YouthNET podporujú medzikultúrny dialóg
medzi členskými krajinami Európskej únie a krajinami východnej a juhovýchodnej Európy. V januári 2007
sa IZ stalo Národnou agentúrou pre program EÚ „Youth in Action“.
Viac informácií nájdete na www.iz.or.at.

VČELÍ DOM
VČELÍ DOM je občianske združenie, ktoré vzniklo v máji 2009 v Bratislave s cieľom podporovať
a rozvíjať programy a iniciatívy spojené so vznikom novej zjednotenej Európy. Združenie sa aktívne
podieľa na vyhľadávaní a tvorbe zdrojov, ktoré môžu pomôcť oživiť kultúrny a spoločenský život na
Slovensku a v ostatných krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Úsilie združenia VČELÍ DOM sa
sústreďuje na tvorbu stratégií, vytváranie platforiem, podporu a organizovanie verejnoprospešných
projektov na Slovensku a v zahraničí. Medzi dôležité ciele združenia patrí aj posilňovanie občianskej
spoločnosti a dialógu v Európe.
Viac informácií nájdete na www.vcelidom.sk.
Kontakt pre médiá:

Danica Lacová, VČELÍ DOM
Tel.: +421 (0)2 2086 2286, E-mail: danica.lacova@vcelidom.sk

