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Erasmus+ Výzva na predkladanie návrhov projektov 2018 

Zoznam európskych priorít v národnom kontexte programu Erasmus+  

v Slovenskej republike na rok 2018 

 

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu informuje potenciálnych žiadateľov o finančnú podporu 

v decentralizovaných akciách programu Erasmus+ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, že v roku 2018 budú obzvlášť vítané projekty, ktoré riešia 

nasledujúce priority: 

 

Prorita Kľúčová akcia 

Sektor školského vzdelávania 

 

 Posilnenie profilu učiteľského povolania, vrátane učiteľov, riadiacich zamestnancov škôl a vzdelávateľov učiteľov, 

prostredníctvom akcií s týmito cieľmi: zatraktívniť túto kariéru, posilniť výber a nábor, zlepšiť odborný rozvoj učiteľov a 

prepojiť jeho rozličné etapy do jedného súvislého celku od počiatočného vzdelávania učiteľa a zaučenia po jeho ďalší 

odborný rozvoj; podporiť učiteľov pri práci s rôznorodými skupinami žiakov v triede (vrátane žiakov s prisťahovaleckým 

pôvodom), podporiť učiteľov pri prijímaní spolupráce a inovatívnych postupov, digitálnych aj nedigitálnych, ako aj 

nových metód hodnotenia; posilňovať vedúce úlohy v oblasti vzdelávania, vrátane úloh a profilu riadiacich zamestnancov 

škôl, rozdeleného riadenia v škole a riadenia učiteľov. 
 

KA1 a KA2 

Sektor odborného vzdelávania a prípravy 

 

 Rozvoj partnerstva zameraný na podporu vzdelávania prácou vo všetkých jeho formách, napr. tvorbu nového 

vzdelávacieho obsahu (vrátane „Spoločných kvalifikácií OVP“), integráciu období vzdelávania prácou, vrátane príležitostí 

využiť vedomosti v praktických projektoch/“skutočných“ situáciách na pracovisku, a včlenenie medzinárodnej (mobilitnej) 

skúsenosti všade tam, kde je to možné; 

 

 S ohľadom na zvyšovanie kvality poskytovania odborného vzdelávania a prípravy vytváranie spätnej väzby na 

prispôsobovanie opatrení OVP založených na výsledkoch, vrátane vytvárania alebo testovania systémov na sledovanie 

absolventov ako súčasti systémov zabezpečovania kvality v súlade s odporúčaním o Európskom referenčnom rámci 

zabezpečenia kvality v odbornom vzdelávaní a príprave (EQAVET).  
 

KA1 a KA2 

 

Európskymi prioritami v národnom kontexte sú priority programu Erasmus+, ktoré boli vybrané ako obzvlášť relevantné pre Slovenskú republiku v 

tomto roku. Sú uvedené v nariadení o programe Erasmus+ a v ročnom pracovnom pláne národnej agentúry na rok 2018, ktorý bol pripravený v súlade 
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s požiadavkami Európskej komisie a schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.Pri hodnotení návrhov projektov sa zameranie na 

tieto priority bude zohľadňovať v hodnotiacom kritériu „relevantnosť“. 

 

Priorita 

Sektor mládeže 

 

 Podpora pre pracovníkov s mládežou pri tvorbe a zdieľaní efektívnych metód zameraných na zapojenie mladých ľudí z marginalizovaného 

prostredia, predchádzanie rasizmu a netolerancie medzi mladými ľuďmi a riešenie rizík, príležitostí a dôsledkov digitalizácie; 

 

 Podpora silnejšieho zapojenia sa všetkých mladých ľudí do demokratického a občianskeho života v Európe, vrátane prepojenia na Európske 

voľby 2019; 

 

 Rozširovanie a prehlbovanie politického a spoločenského zapojenia sa mladých ľudí na miestnej, regionálnej, národnej, európskej alebo 

celosvetovej úrovni; 

 

 Posilnenie kritického myslenia a mediálnej gramotnosti mladých ľudí; 

 

 Podpora podnikateľského vzdelávania a sociálneho podnikania medzi mladými ľuďmi. Uprednostnené budú projekty vo forme nadnárodných 

mládežníckych iniciatív, ktoré umožňujú skupinám mladých ľudí zaviesť nápady do praxe, aj prostredníctvom sociálnych podnikov, s cieľom 

riešiť výzvy a problémy identifikované v každodennom živote. 

 
 


