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Vitajte v ReFace!
Veľmi nás teší, že Vám môžeme predstaviť Newsletter#1 projektu Erasmus+ project ReFace – Regióny

čeliace šokom: budovanie odolnej komunity. Cieľom projektu ReFace je zlepšenie regionálnej

prispôsobivosti a odolnosti tým, že sa tvorcom politík a zainteresovaným osobám, ktorí sa podieľajú na

vytváraní regionálnych politík a  opatrení, poskytnú inovatívne spôsoby vzdelávania a  vedenia. Partneri

ReFace (zo Slovenska, Talianska, Francúzska a  Španielska) podporia možnosť dosiahnuť relevantné

vedomosti a  kompetencie prostredníctvom vzdelávania a  školení študentov odborného vzdelávania

a prípravy, v perspektíve celoživotného vzdelávania.

 

Prvé kroky: Sylaby pre MOOC
 

Prvé o�ciálne stretnutie partnerov projektu sa kvôli pandemickej

situácii a  obmedzeniam spojenými s  Covid-19 konalo online,

v  novembri 2020. Partneri projektu sa dohodli na prvých krokoch,

ktoré zahŕňali aj rozsiahlu analýzu potrieb. Práve tá prispela

k vytvoreniu Európskej správy o odolných regiónoch.

Správa poskytla prehľad, nevyhnutný pre prvý výstup projektu: Sylaby pre MOOC „Regióny čeliace

šokom: budovanie odolnej komunity“. Sylaby obsahujú ciele výučby, architektúru projektu (4 moduly),

úlohy a  hodnotenia, metódy poskytnutia, založené na inovatívnom prístupe: spoločné časti, ktoré sa

môžu jednoducho a priamo aplikovať v 4 analyzovaných krajinách a špeci�cké časti, vytvorené na mieru

pre potreby jednotlivých regiónov. Sylaby taktiež obsahujú spoločný glosár so základnou terminológiou

používanou v MOOC. Glosár je vytvorený ako „živý dokument“, ktorý budú dopĺňať partneri projektu a

cieľové skupiny, počas celého trvania projektu.

 

Sylaby predstavujú metodologickú štruktúru pre vytvorenie MOOC projektu ReFace, ktorý je určený

predovšetkým pre:

zamestnancov verejnej správy a neziskové organizácie v oblasti regionálneho rozvoja

študentov končiacich ročníkov v odbore verejná správa a regionálny rozvoj

V  rámci MOOC ReFace budú mať účastníci kurzu možnosť zaoberať sa odolnosťou a  jej rozličnými

stupňami a typmi. Konkrétne, budú schopní preskúmať regionálnu odolnosť, komponenty jej životného

cyklu a  ich vzájomné prepojenie a  taktiež koncept rizík a  hrozieb. Účastníci nahliadnu do plánovania

regionálnej odolnosti, zistia viac o nevyhnutnosti zapojenia a spolupráce komunity a kľúčových hráčov v

regióne, naučia sa vytvoriť a  implementovať vhodné stratégie a  plány a taktiež zhodnotiť vplyv

plánovaných opatrení a �nancovania.

 

Kurz je vytvorený ako xMOOC (rozšírený masívny otvorený online kurz: masívny, otvorený, s viacerými

možnosťami zápisu sa do kurzu a témami zameranými na škálovateľnosť). Ciele výučby boli de�nované

na základe taxonómie Blooma.

 

Ďalšie kroky: Školenie o pripravenosti
odolného regiónu

Partneri projektu začali pracovať na MOOC o pripravenosti odolného regiónu, ktorý poskytne na mieru

šité školenie pre verejnú správu a  vysokoškolských študentov odborov verejná správa a  regionálny

rozvoj. Aby sa zaistila vysoká kvalita študijných materiálov, tak sa na september 2021 naplánovalo

školenie o budovaní regionálnej odolnosti, ktoré sa bude konať v Nice. 
 

Partneri projektu sa stretnú, aby si osvojili nevyhnutné schopnosti potrebné na to, aby bol MOOC v ich

krajine vhodne poskytnutý a aby si vylepšili praktické a teoretické vedomosti, ktoré MOOC zahrňuje.

Školenie bude obsahovať prednášky, stretnutia s odborníkmi a samostatnú prácu. Osobitná pozornosť sa

bude venovať socio-ekologickej odolnosti a integrovaným a udržateľným prístupom k regionálnemu a

komunitnému plánovaniu ako spôsobu predchádzania sociálnych, ekonomických a environmentálnych

rizík na regionálnej úrovni.  
 

Školenie bude základom pre vytvorenie MOOC a zároveň má zabezpečiť silnú podporu pre budúcich

účastníkov pilotného MOOC.

Sledujte aktuálne informácie o projekte

reface-project.eu

Partneri

 

 

MAS LEV

www.maslev.eu

hradiska@maslev.sk

 

 

ASTRA – Association for Innovation and Development

astra-ngo.sk

iveta.orbanova@gmail.com

CESIE

www.cesie.org

simona.sglavo@cesie.org

 

 

ENTRE

www.entre-sro.sk

entre.sro@gmail.com

 

 

Université Côte d’Azur (UCA)

www.univ-cotedazur.fr

srdjan.redzepagic@univ-cotedazur.fr

 

 

FONDO FORMACION EUSKADI (FFE) 

www.�euskadi.net

zaloa.mitxelena@�euskadi.net

 

 

Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý
odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií,
ktoré sú v nej obsiahnuté.
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