Projekt „Cezhraničné vzdelávanie, odborne orientované vzdelávanie,
Hobby vzdelávanie ako doplnok ku všeobecnému vzdelaniu“ bol
financovaný s podporou Európskej únie v rámci programu "Európa
pre občanov"
Zahŕňa akciu 1, opatrenie 1.1
"Stretnutie občanov partnerských miest"
Účasť: Projektu sa zúčastnilo 68 občanov, konrétne 7 účastníkov z obce Östhammar (Švédsko),
4 účastníci z mesta Durbuy (Belgicko), 6 účastníkov z mesta Orimattila (Fínsko), 3 účastníci
z mesta Uusikaupunki (Fínsko), 10 účastníkov z mesta Valga (Estónsko), 6 účastníkov z mesta
Weissenburg - Gunzenhausen (Nemecko), 7 účastníkov z mesta Tvrdošín (Slovensko), 7
účastníkov z obce Kościelisko (Poľsko), 8 účastníkov z obce Kobylnica (Poľsko), 10 účastníkov
z obce Valka (Lotyšsko).
Lokalizácia/ Termín: Podujatie sa konalo vo Valke (Lotyšsko), od 05.6.2014 do 09.6.2014.
Stručný popis:
Deň 05.06.2014 bol venovaný stretnutiu delegácií v Rige a zoznámeniu sa s lotyšským hlavným
mestom Riga. Účastníci navštívili centrum Rigy, Starú Rigu, Lotyšskú univerzitu, Národnú
knižnicu, Pamätník slobody, atď. Bola to skvelá príležitosť pozrieť si unikátnu architektúru mesta a
zoznámiť sa lotyšskou históriou a kultúrou. Potom sa konalo oficiálne privítanie a ubytovanie
zástupcov partnerských obcí a miest - večer integrácie v meste Valka.
Deň 06.06.2014 bol venovaný návšteve miestnej vzdelávacej inštitúcie – Valga County Vocational
Training Centre, kde na základe primárneho a/alebo sekundárneho vzdelania mládež z Valky
(Lotyšsko) a Valgy (Estónsko) môže získať kvalifikáciu z rôznych odborných vzdelávacích smerov.
Potom sa delegácia zúčastnila vyhliadkového výletu do Tartu – estónskeho hlavného mesta
vzdelania vzdialeného iba 80 km od Valky. Počas výletu navštívili Tartskú Univerzitu, kde si
vypočuli prezentáciu "Dobré je študovať v Tartu", a Vedecké centrum AHHAA. Cieľom Vedeckého
centra AHHAA je predstaviť vedu každému a podporovať štúdium cez radosť z objavu. Po
návšteve Tartu sa predstavitelia delegácií zúčastnili slávnostného otvorenia Twin Town festivalu
vo Valge-Valke "Sound of Livonia" - formálna recepcia usporiadaná starostami miest Valga
a Valka. Mládež z delegácií mala možnosť sa zúčastniť vonkajšej orientačnej hry "Spoznajte Twin
Town Valgu-Valku".
Deň 07.06.2014 bol venovaný semináru, počas ktorého odzneli prezentácie mládeže. Pred
seminárom všetky delegácie navštívili odborne orientovanú vzdelávaciu školu vo Valke –
Umeleckú školu "Walk", kde deti a mládež z Valky (Lotyšsko) a Valgy (Estónsko) môžu študovať
umenie a umelecké predmety a získať akreditovaný Diplom umenia. Mládež vo svojich
prezentáciách vyjadrila svoj názor a skúsenosti o možnostiach cezhraničného vzdelávania, a jeho

kladoch a záporoch. Tiež opísali možnosti odborne orientovaného vzdelávania a hobby
vzdelávania a jeho úlohu pri výbere budúcej odbornej činnosti. Nasledujúca diskusia bola
o možnostiach získať viac študentských a učiteľských výmen financovaných z EÚ medzi obcami
a školami delegácií, aby sa naučili viac jeden od druhého a zaistili mnoho-stranné všeobecné
vzdelanie. Po seminároch a besedách mali účastníci možnosť navštíviť rôzne podujatia na Twin
Town festivale vo Valge-Valke "Sound of Livonia", ako Livonianský trh, koncert a trh "Rôzne
národy, rôzne kultúry", folklórny koncert, atď., a vidieť rôzne predstavenia miestnych hobby
vzdelávacích skupín. Záver dňa vyvrcholil rockovým koncertom "Rock Night", ktorý sa konal vo
Valka Open Air Stage a kde nevystupovali len študenti z hobby vzdelávacej skupiny "Rocková
škola", ale tiež profesionálne a slávne kapely z Lotyšska, Estónska, Švédska a Fínska.
Deň 08.06.2014 bol venovaný semináru, počas ktorého odzneli prezentácie dospelých. Dospelí
členovia delegácií vo svojich prezentáciách prezentovali získané znalosti a skúsenosti o faktoroch
úspechu všeobecného vzdelávania vo svojom regióne/krajine, uvádzali príklady a pedagogické
metódy, ktoré dobre fungujú. Tiež opísali aké druhy odborne orientovaného vzdelávania slúžia ako
doplnok ku všeobecnému vzdelávaniu v ich regióne/krajine a aké sú ich viditeľné výsledky
(pozitívne aj negatívne). Diskusia sa dotkla otázok o kľúčových faktoroch dobre fungujúceho
vzdelávacieho systému, o potrebách a požiadavkách na úroveň vzdelania obyvateľov EÚ, aby
mohli konkurovať na globalizovanom trhu, ktorý je založený na znalostiach, aby bol zabezpečený
budúci úspech ekonomiky EÚ. Posledný večer bol zakončený oficiálnou večerou v kultúrnom
dome vo Valke, kde odzneli oficiálne prejavy a hodnotenia Twin Town Meeting 2014.
Deň 09.06.2014 bol venovaný rozlúčke organizátorov s tohtoročnými účastníkmi stretnutia Twin
Town. Delegácie, ktoré cestovali lietadlom, boli prepravené na letisko v Rige.

