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Európsky vzdelávací priestor (1) je rozsiahlou 
iniciatívou Európskej komisie, ktorej cieľom je po-
máhať všetkým vzdelávajúcim sa osobám v Európe 
v priebehu celého života rozvíjať svoje schopnos-
ti, pomáhať pri štúdiu v zahraničí a uznávaní ich 
vzdelania.
Celý jeden rozmer európskeho vzdelávacieho 
priestoru je venovaný zlepšovaniu vzdelávania 
a profesijného rozvoja učiteľov a školiteľov. Nový 
program Erasmus+ (2021 – 2027) prispeje k do-
siahnutiu tohto cieľa tým, že bude podporovať 
projekty so širokou škálou príležitostí, vrátane spo-
lupráce s partnermi a študijných pobytov v zahraničí. 
Učiteľské akadémie programu Erasmus+ sú novou 
iniciatívou osobitne určenou na podporu učiteľov 
a školiteľov v ich profesionálnej kariére, a to po-
silnením užšej spolupráce v počiatočnom a ďalšom 
vzdelávaní učiteľov.

(1)  
Pozri aj: https://
ec.europa.eu/education/
resources-and-tools/
document-library/
eea-communication-
sept2020_en.
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Čo sú 
UČITEĽSKÉ AKADÉMIE 

PROGRAMU ERASMUS+?
Učiteľské akadémie programu Erasmus+ 
umožnia spoluprácu medzi inštitúciami, ktoré 
poskytujú počiatočné a ďalšie vzdelávanie. 
Tieto akadémie budú navzájom spolupracovať 
s cieľom zlepšiť kvalitu počiatočného vzdelá-
vania učiteľov, ako aj podporu poskytovanú 
učiteľom v prvých rokoch praxe. Takisto sa 
budú zaoberať opatreniami zameranými na 
rozvoj odborných spôsobilostí učiteľov počas 
ich kariéry. Zahŕňajú aj príležitosti na účasť 
na profesijných sieťach a komunitách a na 
vzdelávaní v zahraničí. Zapojiť sa budú môcť 
aj verejné a súkromné orgány zodpovedné za 
vzdelávanie učiteľov alebo združenia učiteľov.

Učiteľské akadémie programu Erasmus+ 
budú v rámci trojročných projektov spolupra-
covať v týchto oblastiach:

 ~rozvoj inovatívnych postupov v spoloč-
ných otázkach, ako je účinné využívanie 
digitálnych nástrojov a online vzdeláva-
nie, vzdelávanie pre udržateľné životné 
prostredie, rodovo citlivá výučba, výučba 

vo viacjazyčných triedach a vytváranie 
inkluzívnych škôl;

 ~vytváranie vzdelávacích príležitostí, ako sú 
spoločné kurzy alebo moduly pre učiteľov 
vo všetkých fázach kariéry;

 ~podpora príležitostí na vzdelávaciu mobili-
tu s cieľom nadviazať udržateľnú cezhra-
ničnú spoluprácu medzi učiteľmi a sub-
jektmi na vzdelávanie učiteľov a pomôcť 
presadzovať mobilitu ako neoddeliteľnú 
súčasť počiatočného a ďalšieho vzdelá-
vania učiteľov.

Tieto akadémie časom prispejú k vytvára-
niu politík v oblasti vzdelávania učiteľov na 
európskej aj vnútroštátnej úrovni a pove-
dú  k dlhodobým partnerstvám a spolupráci 
medzi európskymi poskytovateľmi vzdelá-
vania učiteľov.



Prečo sa zapojiť 
DO UČITEĽSKÝCH AKADÉMIÍ 

PROGRAMU ERASMUS+?

Prostredníctvom učiteľských akadémií 
programu Erasmus+ budú inštitúcie (vyso-
ké školy, inštitúcie na vzdelávanie učiteľov, 
poskytovatelia kurzov atď.) ďalej rozvíjať svoj 
európsky rozmer tým, že budú organizovať 
a zúčastňovať sa na cezhraničnej vzdeláva-
cej mobilite vrátane aktivít, ako sú spoločné 
letné kurzy, študijné návštevy pre študentov 
a učiteľov a ďalšie formy spolupráce medzi 
vzdelávacími inštitúciami.

Účastníci takýchto kurzov (budúci učitelia, 
učitelia a vedúci pracovníci škôl) budú môcť 
využívať príležitosti na odborné vzdelávanie, 
ktoré zaručia kvalitné a uznávané vzdelávanie 
prispôsobené ich potrebám. Takisto získajú 
pohľad na učiteľské povolanie z európskej 
perspektívy. Účastníci sa budú môcť zapojiť 
do profesijných sietí a komunít, a obohatiť tak 
svoju kariéru a zlepšiť svoje zručnosti.



Chcete 
SA DOZVEDIEŤ VIAC?

Učiteľské akadémie programu Erasmus+ sú 
súčasťou kľúčovej akcie 2 programu Erasmus+ 
týkajúcej sa partnerstiev pre excelentnosť, 
ktorú riadi Európska výkonná agentúra 
pre vzdelávanie a kultúru. 

Podrobnejšie informácie o cieľoch, kritériách 
oprávnenosti a kritériách udelenia grantu, ter-
mínoch na predkladanie návrhov a podmien-
kach financovania nájdete  v každoročnom 
vydaní sprievodcu programom Erasmus+ 
na internetových stránkach Europa ve-
novaných programu Erasmus+.

https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
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