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Projekt Kultúrne mosty bez hraníc je jedným z nástrojov uskutočňovania cieľov vzdelávacej politiky Európskej Únie. Prostredníctvom 

výmenných pobytov študentov a výmeny vzájomných skúsenosti medzi učiteľmi je okrem spoznávania dvoch odlišných kultúr a 

národných tradícií projekt nasmerovaný aj na zlepšovanie a skvalitňovanie systému vzdelávania. Prínos projektu však nebude 

reflektovaný len cez jeho priamych účastníkov, ale aj cez následnú spoluprácu po ukončení projektu pre celú organizáciu. Podpora 

študentských a učiteľských mobilít je jednou z kľúčových priorít v rámci Európskej Únie. Takéto projekty sú neoddeliteľnou súčasťou v 

procese skvalitňovania systémov vzdelávania či v budovaní odbornej prípravy študentov či pedagógov.  

 

Dlhodobejší vplyv projektu a mobility je predovšetkým v nadviazaní osobných kontaktov medzi študentmi a učiteľmi a v pokračovaní 

spolupráce aj po skončení projektu. Projekt podporujúci mobilitu je zároveň prirodzenou cestou k zlepšeniu prispôsobivosti a flexibility 

študentov a ich následnému samo vzdelávaniu. Ďalším významným prínosom projektu je zlepšenie cudzojazyčných kompetencií 

účastníkov. V priebehu mobility budú musieť účastníci používať cudzí jazyk aktívne pri komunikácií so zahraničnými študentmi a 

učiteľmi.  

 

Projekt už zo svojej podstaty kladie dôraz na vytváranie a posilňovanie bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov. Našim cieľom je 

posilniť sociálnu súdržnosť EÚ podporením kultúrnej spolupráce mladých ľudí v Euroregióne. Všetky aktivity sú podriadené základnej 

myšlienke súčasnosti - v spoločnej Európe už zmizli hranice, ktoré nás oddeľovali. Vytvorením spoločných väzieb medzi školami 

dvoch krajín, medzi mladými ľuďmi v regiónoch sa nám podarí spoznať a porovnať špecifiká a spoločné a odlišné črty kultúrnych a 

vzdelávacích tradícií.  

 

Publikácia z projektu Kultúrne mosty bez hraníc NIL-I-019 s názvom Dve tváre Európy - Slovensko a Island bude dostupná v 

mesiacoch júl až august 2010. Pre viac informácií nás kontaktujte.  
 

 



CIELE PROJEKTU 

A) Primárnym cieľom projektu je zvýšiť povedomie študentov, učiteľov, ale aj širšej verejnosti v rámci regiónu o jedinečnosti a 

dôležitosti menej používaných európskych kultúr a jazykov a podporiť záujem o ich učenie sa.  

 

B) Projekt sa tak pokúsi prispieť k efektívnejšej komunikácii medzi Slovenskou a Islandskou kultúrou s dôrazom na vnímanie Európy 

ako multinárodnej a multikultúrnej infraštruktúry.  

 

C) Chceme ukázať, že aj také malé krajiny akými sú Slovensko a Island dokážu byť cez svoju kultúru, históriu a tradície veľké a 

bohaté.  

 

D) Súčasťou projektu sú aj workshopy so zameraním na ekologickú tému a na výmenu vzájomných skúseností týkajúcich sa ochrany 

životného prostredia.  

 

E) Prostredníctvom výmenných pobytov študentov a výmeny vzájomných skúsenosti medzi učiteľmi je okrem spoznávania dvoch 

odlišných kultúr a národných tradícií projekt nasmerovaný aj na zlepšovanie a skvalitňovanie systému vzdelávania.  
 

F) Projekty podporujúce mobility študentov a učiteľov na stredných školách sú stále skôr výnimkou ako pravidlom. . Z tohto uhla 

pohľadu je projekt NIL jednou z mála vynikajúcich možností podporiť mobilitu stredných škôl medzi vybranými krajinami EU. 

Zvýšené nároky súvisiace s kvalitou prípravy stredoškolskej mládeže ,si prirodzene vyžadujú vzájomné mobility študentov v čo 

najširšom možnom priestore EÚ.  

 

G) Pre pedagógov, ktorí sa mobility zúčastnia, môže byť projekt neoceniteľným prínosom poznatkov z výukového procesu na 

islandských stredných školách, ktoré budú môcť pri návrate aplikovať v praxi.  

 

E) Dlhodobejší vplyv projektu a mobility vidíme predovšetkým v nadviazaní osobných kontaktov medzi študentmi a učiteľmi a v 

pokračovaní spolupráce aj po skončení projektu.  
 

 

 

 

 


