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Január
14. - 15.1 - Zážitkové vzdelávanie  LARP 8.ročník ZŠ

24.1 - Zážitkové vzdelávanie LARP  8.ročník ZŠ

Geografia hrou - každú stredu 15:00-16:00 vo Face clube

15.1 - Podporený projekt Škola budúcnosti, Karpatská nadácia

Február
Podaný projekt KOMUNITA (MŠVVaŠ)

Víkendová (zážitkovo-neformálna) akcia Teen akcelerátor pre 8.-9.

ročník ZŠ (22 žiakov z oboch základných škôl)

Podaný projekt VUB zamestanecký grant

17.február - workshop pre učiteľov - Inklúzia



Teen akcelátor



Teen akcelerátor



 
 

Marec
tvorba online dvojjazyčnej EduEscape room - Sadusapi.online

prázdninový program pre deti a mladých

30.3 - online webinár pre učiteľov - online nástroje na učenie

online komunikácia počas 1.vlny pandémie (výzvy, inšpirácia...)

Apríl, máj
kvôli pandémii aktivity pozastavené

roznos rúšok

Jún
Prieskum mladí cez karanténu (156 respondentov)

13.6. Poobedie v kaštieľnej záhrade

27.6. Rozhýbme námestie



EduEscape room



Jarné prázdniny



Roznos rúšok



 

Júl, august
13.-17.7 - anglický camp pre začiatočníkov (12 detí)

27.-31.7. - anglický camp pre pokročilých (10 mladých)

10.-14.8. - Workshop camp (30 detí a mladých)

letný program pre deti a mladých počas celého leta

September
4-6.9.DDovolenka  (dobrovoľnícka dovolenka na Liptove)

25.9 nastavovanie spoluprác - Nórske fondy (Kežmarská platforma

pre soc.začlenenie, Krížová Ves, kaplán Martin, Ľ. Pitoňáková CCVČ)

stretnutia, práca na žiadosti

Escape room - dokončovanie a propagácia



Anglické campy



Anglické campy



Anglické campy



Workshop camp



Workshop camp



  

Október

12.10.webinár pre učiteľov Pozitívna klíma v triede 

14.10.webinár pre učiteľov Ako učiť aby to bavilo

15.10.webinár pre učiteľov Mentálne zdravie v školskom prostredí

videá na podporu online vzdelávania

6.10.nastavovanie spoluprác - Nórske fondy (Kežmarská platforma

pre soc.začlenenie, Krížová Ves, kaplán Martin, Ľ. Pitoňáková CCVČ)

stretnutia, práca na žiadosti

20.10.nastavovanie spoluprác - Nórske fondy (Kežmarská platforma

pre soc.začlenenie, Krížová Ves, kaplán Martin, Ľ. Pitoňáková CCVČ)

stretnutia, práca na žiadosti



 

 

November, december
Giving tuesday (Čo dokáže jeden strávny lístok? - spoločne sa

vyzbieralo 27 strávnych lístkov v hodnote 3,90-105,30€,  z čoho sa

nakúpili trvanlivé potraviny a hygiena pre 5 rodín v núdzi)

Podaný projekt Together closer (nórsky grant)

kvôli pandémii aktivity pozastavené



Giving tuesday



 

“Kaučing ako efektívny nástroj v práci s mládežou”
(trojfázové akreditované vzdelávanie - november,
január, marec)
Webinár o trendoch v živote mladých ľudí (30.4.)
online
SAMO (Strategické plánovanie pre samosprávy)
(dvojfázové akreditované vzdelávanie - august,
september)
webinár Kariérne poradenstvo pre PsM a Práca snov
- aktivity a odporúčania pre PsM.
Konferencia YODEL- október (charakterové
vzdelávanie, Agilitia vo VUCA svete, nové trendy...)
Learning & Development Summit 2020 (koučing,
mentoring, digitálne zručnosti pre 21.storočie...)

Vzdelávanie koordinátora práce s

mládežou



Projektová činnosť
Škola budúcnosti, Karpatská nadácia - podporený
KOMUNITA, MŠVVaŠ - nepodporený z dôvodu zrušenia
celej grantovej výzvy kvôli pandémii
PRIOROTY, MŠVVaŠ - nepodporený z dôvodu zrušenia celej
grantvej výzvy kvôli pandémii
Nórsky grant (úvodný webinár, hľadanie partnerov,
nastavovanie projektu, vypĺňanie žiadosti v anglickom
jazyku, žiadaná suma  517 000€ ) - žiadosť podaná,
výsledky september 2021
Zelené oázy, Ekopolis - podporený
Bezpečne v komunite, Nadácie pre deti Slovenska -
žiadosť podaná
Follow up, European solidarity corps, zahraniční
dobrovoľníci - podporený
a iné


