
Vydáva Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Číslo 2/2017

Rok 2017 sa niesol v znamení osláv 30. výročia programu Erasmus+. Cieľom slávnostných podujatí, ktoré sa organi-
zovali v celej Európe, bolo predstaviť úspechy programu a možnosti jeho využitia. Národná agentúra programu Era-
smus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu tento rok zároveň oslávila svoje 20. výročie, keďže sme začali s činnosťou 
na Slovensku  v roku 1997.

„Uplynulých  20  rokov  je  príkladom úspechov  nielen slovenských škôl a inštitúcií v európskych programoch, ale 
neskromne si dovolím povedať, že je aj naším úspechom – SAAMS, ktorá tu vyše 20 rokov pôsobí ako národná 
agentúra európskych vzdelávacích programov bez straty „hviezdičky“, dobrého mena a dôvery verejnosti“. 

Irena Fonodová, riaditeľka SAAMS

Pre nás to boli roky, počas ktorých sme sa učili aj my s vami, keďže v začiatkoch bolo skutočne potrebné absorbovať 
kvantum informácií, pravidiel, postupov, ktoré sme sa následne snažili sprostredkovať vám. Boli to roky, keď sme 
okrem všetkej tej administratívy mali možnosť vidieť buď osobne, alebo sprostredkovane, cez vaše správy, zmeny 
na školách, inštitúciách, zmeny v určitých postojoch, ako aj kreovanie nových produktov, ktoré boli a sú výsledkom 
spolupráce tohto typu projektov.
Boli to tiež roky veľmi zaujímavých stretnutí, dôležitých rozhodnutí a hlavne práce, ktorá baví, pretože dáva zmysel. 
Chceli by sme vám všetkým aj týmto spôsobom poďakovať, že vaša motivácia, snaha, skúsenosti, výsledky, spolu 
vytvárajú krásnu a rôznorodú mozaiku, ktorá je príkladom toho, že prekonávať a zdolávať výzvy tohto druhu prináša 
hlavne benefity, ktoré sa nedajú zrátať jednoducho v číslach, ale dajú sa hlavne vidieť v zmenách, ktoré sa vám darí 
realizovať na školách, inštitúciách, ako aj v každodennom živote. 
Pozývame vás prečítať si náš ebulletin, v ktorom predstavujeme súhrn aktivít, ktorými sme aj my prispeli k oslavám 
30. výročia programu Erasmus+.

 
Tím NA
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KONFERENCIA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA PROGRAMU ERASMUS+
„OD PROGRAMU ERASMUS K ERASMUS+“, 26. septembra 2017

Cieľom konferencie bolo prezentovať úspechy programu Erasmus, ktoré sme spoločne dosiahli, či už v  oblasti 
mobilít alebo projektov od roku 1997.
Konferencia dopadla úspešne – súdiac podľa reakcií zúčastnených – vytvorila priestor na zaujímavé panelové dis-
kusie, stretnutia, plánovania.Počas konferencie sme sa rozhodli aj oceniť najaktívnejšie školy/inštitúcie, pričom sme 
do úvahy brali rôzne kritériá:

Vysoké školy:
Univerzita Komenského v Bratislave –  najvyšší počet realizovaných projektov 
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave - najvyššie percento vyslaných študentov v pomere k celkovému počtu študen-
tov študujúcich na VŠVU
Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici - najviac  prijatých  zahraničných učiteľov  a  zamestnancov VŠ 

Základné a stredné školy:
Základné kritérium - v uplynulých 20 rokoch realizovali aspoň 20 projektov 
Základná škola na Hrnčiarskej 1 vo Zvolene (23)
Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Komenského 44 v Košiciach (21)
Spojená škola / SOU a OA na Štúrovej ulici v Detve (26)
Obchodná akadémia,  Dudova 4 v Bratislave (29)
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu na Jabloňovej ulici vo Zvolene (30)

Vzdelávanie dospelých
Základné kritérium - v uplynulých 20 rokoch realizovali aspoň 20 projektov
HARMONY ACADEMY s.r.o. na Kapitulskej 26 v Trnave.

Gratulujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!
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INFORMAČNÁ KAMPAŇ

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie 
a odbornú prípravu v spolupráci s Národnou agentúrou 
programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu spustili 
v  októbri 2017 spoločnú informačnú kampaň programu 
Erasmus+ v  troch slovenských mestách: v  Košiciach, 
vo Zvolene a  v  Bratislave, ktorých sa zúčastnilo takmer 
600 účastníkov. SAAIC - Národná agentúra programu 
Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu následne 
organizovala inštruktážne semináre v decembri 2017 v 
mestách Košice, Žilina a Bratislava, k podávaniu prihlášok 
v Kľúčovej akcii 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. 
Semináre boli určené pre organizácie, ktoré plánujú podať 
prihlášku na mobilitné projekty k termínu 1. februára 2018 v sektore školského vzdelávania, odborného vzdelávania 
a prípravy a vzdelávania dospelých. Seminár sa uskutočnil v Bratislave. 
Upozornenie: SAAIC bude 23. januára 2018 v Košiciach a  31. januára v Bratislave organizovať inštruktážne 
semináre k podávaniu prihlášok na Kľúčovú akciu 2 – Strategické partnerstvá v rámci programu Erasmus+. Všetky 
informácie spolu s pozvánkou sú zverejnené na oficiálnej stránke národnej agentúry www.erasmusplus.sk.

V rámci informačnej kampane k Výzve 2018 sa na jeseň 
konalo viacero seminárov a školení na tému spolupráca 
s  partnerskými krajinami. Okrem národných podujatí 
v Košiciach a Bratislave mali slovenské vysoké školy mož-
nosť zúčastniť sa medzinárodných workshopov vo Vied-
ni a v Brne, ktoré organizoval SAAIC spolu s národnými 
agentúrami v Rakúsku, Maďarsku a Česku. Slovensko 
malo zastúpenie aj na kontaktnom seminári v Ríme, ktorý 
organizovala Európska komisia s cieľom posilniť spoluprá-
cu s južným Stredomorím. Výstupy zo všetkých podujatí 
nájdete na našej stránke v časti Prezentácie.

KA 2
Kľúčová akcia 2 - Spolupráca v oblasti inovácií a 

výmena osvedčených postupov

Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy - 21. marec 2018

Strategické partnerstvá v oblasti mládeže - 1. február 2018, 26. apríl 2018, 
4. október 2018

KA 3
Kľúčová akcia 3 - Podpora reformy politík

OZNAM O VÝZVE ERASMUS+

NA PREDKLADANIE NÁVRHOV PROJEKTOV 2018

Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za rozhodnutia v oblasti mládeže - 
- 1. február 2018, 26. apríl 2018, 4. október 2018Návrhy projektov sa budú podávať on-line.

Všetky termíny na predkladanie návrhov sa 
končia o 12:00 h (poludnie) bruselského času.

Podrobné podmienky tejto výzvy na predkladanie návrhov, vrátane priorít sú uvedené v príručke k programu Erasmus+ na tejto 
internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_sk

Príručka k programu Erasmus+ je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na predkladanie návrhov a podmienky účasti a  financovania 
v nej uvedené platia v plnej miere. Príručka je uverejnená na národnej stránke programu Erasmus+: www.erasmusplus.sk.

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu     Križkova 9, 811 04 Bratislava
IUVENTA - Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu     Karloveská 64, 842 58 Bratislava 4

Európska komisia zverejnila 25. 10. 2017 aktuálnu Výzvu 
na predkladanie návrhov na rok 2018 EAC/A05/2018 pre nové 
projekty a mobility v rámci programu Erasmus+. Program 
poskytuje nančné granty na projekty nadnárodnej spolupráce 
na všetkých stupňoch vzdelávania a na aktivity mládeže a 
športu.

O nančné prostriedky z programu Erasmus+ môže požiadať 
akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt aktívne pôsobiaci 
v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Okrem toho môžu skupiny mladých ľudí pôsobiace v oblasti práce 
s mládežou, hoci nie nevyhnutne v kontexte mládežníckej 
organizácie, požiadať o nančné prostriedky na mobilitu mladých 
ľudí a pracovníkov s mládežou v oblasti vzdelávania, ako aj 
strategické partnerstvá v oblasti mládeže. 

V tejto výzve uvádzame  decentralizované akcie programu, 
ktorých prihlášky podávajú žiadatelia o nančné prostriedky 
do národných agentúr:

         Kľúčová akcia 1 (KA1)  -  Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

 Kľúčová akcia 2 (KA2) - Spolupráca  v  oblasti  inovácií  a
         výmena osvedčených postupov

         Kľúčová akcia 3(KA3) - Podpora reformy politík 

Kľúčová akcia 1 - Mobilita jednotlivcov

Mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania a odbornej príparvy - 1. február 2018

Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže - 1. február 2018

Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže - 26. apríl 2018

Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže - 4. október 2018

KA 1

http://www.erasmusplus.sk/
http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=26
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šKOLSKé VZDELáVANIE

školské výmenné partnerstvá

V  rámci Výzvy 2018 zaviedla Európska komisia nový 
zjednodušený typ Strategických partnerstiev zameraný 
na výmenu skúseností medzi školami a  na mobilitu 
žiakov a  učiteľov, ktorý nahrádza doterajší formát 
partnerstiev zložených výlučne zo škôl.

Hlavným cieľom Školských výmenných partnerstiev 
je posilnenie európskej dimenzie v zapojených 
školách, budovanie kapacít medzinárodnej spolupráce 
a schopnosti zvládať nové výzvy. Organizovaním 
mobilitných aktivít pre žiakov budú tieto partnerstvá 
podporovať aj hodnoty začlenenia a tolerancie, ako sú 
stanovené v Parížskej deklarácii.

V Školských výmenných partnerstvách sa môžu realizovať 
rôzne aktivity zamerané na mobilitu žiakov a učiteľov:

•	 krátkodobé výmeny skupín žiakov (od 3 dní do 2 mesiacov),

•	 dlhodobé študijné mobility žiakov (od 2 do 12 mesiacov),

•	 krátkodobé spoločné podujatia odbornej prípravy zamestnancov (od 3 dní do 2 mesiacov),

•	 dlhodobé výučbové pobyty alebo pobyty v rámci odbornej prípravy zamestnancov (od 2 do 12 mesiacov).

špecifiká vzťahujúce sa na školské výmenné partnerstvá

V porovnaní s ostatnými Strategickými partnerstvami sa na tento formát vzťahujú tieto osobitné pravidlá:

•	 Počet partnerov je stanovený na minimálne dve a maximálne šesť škôl. Typy oprávnených škôl pre SR na rok 
2018 sú zverejnené na webovej stránke národnej agentúry a jedná sa o školy zaradené do Siete škôl a školských 
zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:

•	 materské	školy,

•	 základné	školy,

•	 stredné	školy	(gymnázium,	stredná	odborná	škola,	konzervatórium),

•	 jazykové	školy	(s	cieľovou	skupinou	žiakov	základných	a	stredných	škôl),

•	 základné	umelecké	školy.

•	 Školských výmenných partnerstiev sa môžu zúčastniť len školy z krajín zapojených do programu Erasmus+.

•	 Vo	všeobecnosti	budú	tieto	projekty	trvať	12	až	24	mesiacov.	Ak	to	bude	riadne	odôvodnené	v	pracovnom	pláne,	
projekty organizujúce dlhodobú mobilitu žiakov môžu trvať až 36 mesiacov.

•	 Osobitný	formulár	prihlášky:	KA229

http://www.erasmusplus.sk/ako_ziskat_grant/prirucky/2018/Typy_opravnenych_institucii_KA1_KA2_vyzva_2018_1.pdf
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•	 Rozpočet	 je	 zostavený	 len	 z	 položiek	 na:	 Manažment	 a	 implementáciu	 projektu,	 Mobility	 žiakov	 a	 učiteľov	
a prípadne Podpory špeciálnych potrieb a Mimoriadnych nákladov. Na Intelektuálne výstupy, Multiplikačné 
podujatia ani Nadnárodné projektové stretnutia nie je možné žiadať o grant v tomto type projektu.

•	 Prihlášku	za	celé	partnerstvo	podáva	 len	koordinátor	do	svojej	národnej	agentúry,	avšak	v prípade	schválenia	
každá škola zapojená do partnerstva dostane grant od svojej príslušnej národnej agentúry.

V rámci plánovaného navýšeného rozpočtu na KA2 – Strategické partnerstvá v sektore školského vzdelávania oproti 
roku 2017 je alokovaných až 70% prostriedkov na Školské výmenné partnerstvá.

Ako hľadať partnerov na medzinárodnú spoluprácu?

Platforma School Education Gateway

School Education Gateway je on-line platforma pre školské vzdelávanie, ktorú nájdete na stránke www.
schooleducationgateway.eu a ktorá poskytuje záujemcom možnosti nájsť zahraničných partnerov pre spoluprácu 
v rámci projektov KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (katalóg vzdelávacích kurzov a možnosti pre mobility do 
škôl v zahraničí) a aj  v rámci projektov KA2 - Strategické partnerstvá.

Platforma eTwinning

Partnerov do projektov Erasmus+ môžete nájsť aj na najväčšej a bezpečnej platforme pre školy v Európe – eTwinning, 
www.etwinning.sk.

Možnosti pre školy zapojiť sa do programu Erasmus+

Na stránke School Education Gateway je možnosť zaregistrovať sa a  pozrieť si online kurz, tzv. MOOC „Erasmus+  
funding opportunities for schools“/ „Možnosti pre školy zapojiť sa do programu Erasmus+“ . V rámci kurzu sú na výber štyri 
moduly:

Úvod

KA1: Vzdelávacie kurzy

KA1: Mobilitné aktivity

KA2: Strategické partnerstvá

Kontaktný seminár na zvýšenie kvality prihlášok KA2 – Strategické partnerstvá zložené výlučne zo škôl

Päť národných agentúr programu Erasmus+ (slovenská, poľská, španielska, talianska a švédska) vytvorilo pracovnú 
skupinu a  pripravilo kontaktný seminár „How to plan an excellent project“ pre učiteľov stredných škôl z piatich 
zapojených krajín, ktorý sa uskutočnil v dňoch 11. - 15. októbra  2017 vo Varšave. Seminár bol profesionálne vedený 
dvoma poľskými lektorkami projektového manažmentu. Zástupcovia zapojených národných agentúr projektový 

manažment priamo aplikovali do kontextu programu Erasmus+.
Slovenský tím tvorili účastníčky z piatich stredných odborných škôl (Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany, 
Obchodná akadémia Lučenec, Gymnázium Poprad, Stredná umelecká škola Prešov, Pedagogická a sociálna 
akadémia Lučenec), ktorým národná agentúra schválila prihlášku TCA na účasť na tomto kontaktnom seminári. 
Na seminári sa vytvorilo 5 projektových tímov, budúcich školských partnerstiev. Počas troch pracovných dňoch 
prešlo každé partnerstvo dôkladnou analýzou a prípravou projektových blokov, ktoré organizátori pripravili na 
predchádzajúcich dvoch stretnutiach pracovnej skupiny.

http://www.schooleducationgateway.eu/
http://www.schooleducationgateway.eu/
http://www.etwinning.sk/
http://academy.schooleducationgateway.eu/en/web/erasmus-funding-opportunities-for-schools/
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Európsky týždeň odborných  

zručností 2017 

2. ročník Európskeho týždňa odborných 
zručností sa konal v  termíne 20. – 24. no-
vembra 2017. Od 1. septembra do 31. decembra 
2017 sa organizujú v rámci tejto iniciatívy v celej 
Európe rôzne aktivity podporujúce atraktívnosť 
odborného vzdelávania a  prípravy. Bližšie 
informácie o  týchto podujatiach nájdete na 
stránke EK https://ec.europa.eu/social/vocational-
skills-week.

Európska komisia organizovala priamo počas Európskeho týždňa odborných zručností v dňoch 22. – 24. novembra 
2017 v  Bruseli slávnostnú konferenciu s  názvom „Discover Your Talent“ s  veľmi bohatým a  rôznorodým 
programom, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 1000 osôb. Viac informácií, vrátane videozáznamov z  plenárneho 
zasadania, nájdete na  https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/over-1000-attendees-gather-brussels-european-
vocational-skills-week-2017_en.

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ 
pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizovala 
v rámci 2. ročníka Európskeho týždňa odborných 
zručností národnú súťaž o  najzaujímavejšie/
najatraktívnejšie podujatia organizované na 
Slovensku. Zoznam organizácií, ktoré sa zapojili 
do súťaže svojimi aktivitami, sú uverejnené 
na národnej stránke iniciatívy  http://www.
erasmusplus.sk/vsw/index.php?sw=4. Výsledky sú-
ťaže budú zverejnené koncom januára 2018.

ECVET Peer Learning Seminár 

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizovala v dňoch 9. – 10. 
októbra 2017 v Bratislave medzinárodný ECVET Peer Learning seminár na tému „Using ECVET Principles in 
Work Based Learning with Special Focus on Involvement of all relevant Stakeholders”. Účastníci seminára boli 
z 10 stredoeurópskych krajín (AT, BG, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, SI, SK). Program seminára, jednotlivé prezentácie 
a stručnú správu zo seminára nájdete na http://www.erasmusplus.sk/ecvet/index.php?sw=3&log=0. 

ODBORNé VZDELáVANIA A PRÍPRAVA

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/over-1000-attendees-gather-brussels-european-vocational-skills-week-2017_en
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/over-1000-attendees-gather-brussels-european-vocational-skills-week-2017_en
http://www.erasmusplus.sk/vsw/index.php?sw=4
http://www.erasmusplus.sk/vsw/index.php?sw=4
http://www.erasmusplus.sk/ecvet/index.php?sw=3&log=0
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Dňa 16. 11. 2017 sa vo Zvolene uskutočnil tematický monitoring pre držiteľov charty v OVP. Seminára sa zúčastnilo 
32 účastníkov z 20 škôl, čo predstavuje 71,4 % z  celkového počtu 28 držiteľov charty. Seminár bol zameraný na 
aplikáciu prvkov ECVET v  rámci mobilitných projektov týchto škôl. Pre dlhoročných užívateľov prvkov ECVET 
seminár predstavoval možnosť ukázať nováčikom príklady dobrej praxe a povzbudiť ich k jeho využívaniu. Účastníci 
pracovali v troch skupinách tak, aby mali možnosť vymeniť si vzájomne skúsenosti v tejto oblasti. Prezentácie zo 
seminára sú zverejnené na webovej stránke www.erasmusplus.sk v sekcii Prezentácie.  

Charta pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave (VET Mobility Charter) 
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu udelila 5 úspešným žiadateľom Chartu 
pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave na obdobie rokov 2017 - 2020. Úspešní žiadatelia budú môcť žiadať 
v nasledujúcich rokoch o finančný príspevok na mobility realizované v rámci programu Erasmus+ , Kľúčovej akcie1  
v OVP zjednodušeným spôsobom. Zoznam držiteľov je zverejnený na našej webovej stránke.
Výzva pre ďalších uchádzačov o Chartu v roku 2018 je zverejnená na stránke www.erasmusplus.sk   

 SAAIC  – Národná agentúra programu Erasmus+ 
pre vzdelávanie a odbornú prípravu vyhlasuje 

výzvu
na výber externých hodnotiteľ ov

na odborné hodnotenie projektov
v rámci európskeho programu Erasmus+.

Záujemcovia musia spĺňať požiadavky, ktoré sú bližšie špeci�kované v dokumente  
výzvy, ktorý nájdete na webovej stránke

www.erasmusplus.sk

http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=26
http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=320&vyzva=0
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Monitorovací seminár pre KA2 projekty  
(Strategické partnerstvá)
Dňa 21. novembra. 2017 organizovala národná 
agentúra monitorovací seminár na tému „Projektový 
manažment KA2 projektov (Strategické partnerstvá)“. 
Zo 45 bežiacich projektov z  výziev 2015 - 2017 sa ho 
zúčastnili  zástupcovia až 31 projektov (69%), čo svedčí 

o  veľkom záujme o  túto akciu. Počas seminára si 
realizátori projektov mali možnosť vypočuť zaujímavé 
prezentácie z  praxe, absolvovali zaujímavý workshop 
o dopade a v nadväznej diskusii si navzájom vymenili 
skúsenosti,  keďže účastníkmi boli nielen skúsení 
realizátori projektov v rôznych štádiách projektov, ale 
aj úplní nováčikovia. Prezentácie zo seminára tu.

Informačný seminár pre Erasmus  koordinátorov na vysokých školách 

V  rámci informačnej kampane sa 28. - 29. novembra 2017 uskutočnil seminár pre Erasmus koordinátorov na 
VŠ k  Výzve 2018 a  k  zhodnoteniu projektov z  predchádzajúcich výziev Kľúčovej akcie 1 - Vzdelávacia mobilita 
jednotlivcov medzi programovými krajinami (KA103) a    Vzdelávacia mobilita jednotlivcov medzi partnerskými 
krajinami a  krajinami programu (KA107). Program bol spestrený prácou v  skupinách a  kvízom, počas ktorých si 
koordinátori mohli otestovať svoje vedomosti a vymeniť svoje skúsenosti. Hosťujúcou vysokou školou bola Vysoká 
škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Prezentácie zo seminára tu.

VySOKOšKOLSKé VZDELáVANIE

http://erasmusplus.sk/index.php?sw=26
http://erasmusplus.sk/index.php?sw=26
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Obnovená agenda EÚ pre vysokoškolské vzdelávanie

Koncom mája 2017 predstavila Európska komisia obnovenú agendu EÚ pre vysokoškolské vzdelávanie   
(Renewed EU agenda for higher education), ktorá identifikuje 4 prioritné oblasti:

• zabezpečenie absolventov relevantnými zručnosťami prostredníctvom vysokoškolského vzdelávania,
• budovanie inkluzívnych vysokoškolských systémov,
• odstránenie inovačnej medzery medzi vysokoškolským vzdelávaním, výskumom a podnikateľským sektorom,
• zabezpečenie efektívnej spolupráce rôznych častí vysokoškolských systémov.
Tieto priority sa odzrkadľujú aj v prioritách programu Erasmus+ pre projekty z Výzvy 2018. 

Stáže zamerané na digitálne zručnosti

Európska komisia (DG Connect) spustila pilotný projekt na podporu získavania digitálnych zručností prostredníctvom 
Erasmus stáže (pre približne 6000 Erasmus stážistov v poslednom roku bakalárskeho stupňa alebo pre čerstvých 
absolventov do roku 2020). Stáže bude možné vyhľadať cez Erasmusintern alebo Drop´pin, kde budú špeciálne 
označené. Tento typ mobility vznikol na základe spolupráce Horizon 2020 a programu Erasmus+.
 Viac sa dozviete na stránke tu. 

Vysokoškolské vzdelávanie - spolupráca s partnerskými krajinami

V oblasti vysokoškolského vzdelávania podporuje program Erasmus+ spoluprácu s krajinami celého sveta. V roku 
2017 podalo žiadosť o grant viacero slovenských vysokých škôl, a to nielen do národnej agentúry, ale aj do výkonnej 
agentúry EACEA v Bruseli. V akcii Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní bolo schválených 9 projektov 
so slovenskou účasťou a v akcii Jean Monnet 1 projekt. V akcii Erasmus Mundus boli schválené 2 spoločné študijné 
programy so Slovenskom v úlohe pridruženého partnera. Najvyššia úspešnosť bola v akcii Mobilita vysokoškolských 
študentov a zamestnancov medzi krajinami programu a partnerskými krajinami, kde boli schválené projekty 19 
slovenských vysokých škôl na podporu 625 mobilít.

http://www.erasmusintern.org/
https://ec.europa.eu/eures/public/opportunities
http://www.schumanassociates.com/newsroom/363-digital-opportunity-eu-funding-for-new-pilot-project-providing-6000-digital-internships
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Poznáte program Erasmus+? Ak nie, zapojte sa do realizácie medzinárodných projektov:

a. KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov: projekt zameraný na modernizáciu a  internacionalizáciu 
vzdelávacej organizácie prostredníctvom rozvoja jej kapacít. Zaujímavé projektové aktivity predstavujú najmä 
zahraničné  mobility zamestnancov, ktoré prispievajú k  ich profesionálnemu aj osobnému rozvoju. Inštruktážne 
semináre k príprave prihlášok sa uskutočnili v dňoch 5. až 8. 12. 2017 v Košiciach, Žiline a v Bratislave. Prezentácie_zo_
seminárov_tu.

b. KA2 – Strategické partnerstvá: projekt, ktorého cieľom je budovanie nadnárodného partnerstva, a  to za 
účelom vzájomnej spolupráce, inšpirácie, zdieľania a odovzdávania know-how alebo tvorby inovatívnych výstupov. 
Rozlišujeme Strategické partnerstvá dvojakého typu: 

•	 Výmena	 osvedčených	 postupov	 -	 projekty	 menšieho	 rozsahu	 určené	 organizáciám,	 ktoré	 chcú	 odštartovať	
medzinárodnú spoluprácu;

•	 Inovácie	 -	 projekty	 väčšieho	 rozsahu	 zamerané	 na	 tvorbu	 inovatívnych	 výstupov,	 t.	 j.	 konkrétnych	 produktov	
v oblasti vzdelávania dospelých.

V roku 2018 rozdelí Národná agentúra rozpočet alokovaný pre KA2 – Strategické partnerstvá v sektore vzdelávania 
dospelých na dve časti tak, aby bolo 25% finančných zdrojov využitých na financovanie menších projektov 
zameraných na výmenu osvedčených postupov a 75% na financovanie veľkých projektov zameraných na inovácie 
a tvorbu výstupov. Týmto sa zvýšia šance menej skúsených organizácií presadiť sa v konkurencii tých „ostrieľaných“ 
a zapojiť sa do programu Erasmus+. Inštruktážne semináre k príprave prihlášok budú prebiehať koncom januára 
2018 – sledujte stránku programu www.erasmusplus.sk.

Vedeli ste, že rok 2018 bude rokom Európskeho kultúrneho dedičstva? Program Erasmus+ na to zareagoval tým, 
že medzi európske priority, na ktoré sa zameriavajú projekty typu KA2 -  Strategické partnerstvá, pribudla priorita 
s touto témou. Inšpirujte sa preto nasledujúcimi projektmi:

Museums Art & Alzheimer‘s, Erasmus+ projekt realizovaný v  rokoch 2015 až 2017 partnerstvom 6 organizácií. 
Informácie o projekte a jeho výstupoch nájdete na internetovej stránke projektu: http://www.maaproject.eu .

InHerit, Grundtvig projekt, ktorý v  rokoch 2013 až 2016 realizovalo rozsiahle partnerstvo 9 organizácií. Výstupy 
projektu vrátane webinárov a  elektronickej príručky sú dostupné na internetovej stránke projektu: http://www.
interpretingheritage.eu/en .       

Dňa 22. novembra 2017 sa v  Bratislave vo V-klube konalo podujatie Raňajky s Európou pre občanov, 
Erasmus+ a  Kreatívnou Európou určené neziskovým organizáciám a  občianskym združeniam. 
Cieľom podujatia bolo priblížiť možnosti, ktoré záujemcom z  neziskovej sféry ponúkajú všetky tri 
európske programy. Prezentácie z  uvedeného podujatia vrátane fotodokumentácie sú_zverejnené_tu. 

VZDELáVANIE DOSPELÝCH

http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=26
http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=26
http://www.erasmusplus.sk/
http://www.maaproject.eu/
http://www.interpretingheritage.eu/en
http://www.interpretingheritage.eu/en
http://mailchi.mp/949a9ec2fd7c/materily-z-raajok-s-eurpou-pre-obanov-erasmus-a-kreatvnou-eurpou-s-drazom-na-eurpsky-rok-kultrneho-dedistva-2018?e=9f42c5d04a
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Ak Vás zaujímajú výsledky centralizovaného projektu vo vzdelávaní dospelých, ktorý realizovalo konzorcium inštitúcií 
z 8 krajín (Island, Belgicko, Turecko, Holandsko, Slovinsko, Litva, Veľká Británia a Česká republika) v rámci Kľúčovej akcie 
3 programu Erasmus+ pod názvom GOAL – Guidance and Orientation for Adult Learners. Záverečná konferencia 
projektu, ktorá sa uskutoční 17. – 18. januára 2018 v  Bruseli, je prístupná aj verejnosti. Pozvánka a  registračný link sú 
zverejnené na stránke projektu. 

 - Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania zverejnilo publikáciu s  názvom 
Defining, writing and applying learning outcomes (Definovanie, písanie a uplatňovanie 

výsledkov vzdelávania), ktorá má charakter európskej príručky. Výsledky vzdelávania sa zvyčajne uplatňujú pri popise 
vzdelávacích programov či kurzov, alebo ako súbor kvalifikačných štandardov či na definovanie jednotlivých úrovní 
kvalifikačného rámca.

Európska komisia vypracovala zaujímavé kompendiá európskych projektov, ktoré sú zamerané na aktuálne témy v oblasti 
vzdelávania: digitálne kompetencie, jazykové vzdelávanie, aktívne občianstvo, základné zručnosti a predčasné 
ukončenie školskej dochádzky. Stianuť si ich môžete priamym kliknutím na jednotlivé obálky.

http://projectgoal.eu/index.php
http://www.cedefop.europa.eu/el/publications-and-resources/publications/4156
http://www.cedefop.europa.eu/el/publications-and-resources/publications/4156
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2d9d49f6-9f42-11e7-b92d-01aa75ed71a1/
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/253a1b4b-8c65-11e7-b5c6-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f540a7e3-297f-11e7-ab65-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/42c22f45-8c64-11e7-b5c6-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8b214b9c-8c65-11e7-b5c6-01aa75ed71a1/language-en
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MLáDEŽ A šPORT

ESC – European Solidarity Corps
Predstavujeme vám nový program  Európskej komisie – Európsky zbor solidarity. Táto iniciatíva má poskytnúť 
možnosti mladým ľuďom vyjadriť solidaritu, ochotu pomôcť, niečo nové naučiť sa a aktívne sa podieľať na verejnom 
živote v Európe. Na druhej strane získajú skúsenosti, nové kompetencie a  zlepšia svoju pozíciu na trhu práce. 
Program má priniesť svieži vietor európskeho rozmeru dobrovoľníctva celkovo. Do tohto programu majú možnosť 

zapojiť sa aj súkromné spoločnosti a sociálne podniky. 

„IUVENTA – neformálne k úspechu mladých“ 
V  rámci Týždňa celoživotného učenia (9. –15. 10. 2017), ktoré organizovala AIVD - Asociácia inštitúcií 
vzdelávania dospelých v Slovenskej republike aj v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút 
mládeže, kde sa od 10:00 do 18:00 hod. uskutočnilo podujatie pre študentov, pedagógov a  pracovníkov 
s mládežou „IUVENTA – neformálne k úspechu mladých“.
Podujatie „IUVENTA – neformálne k úspechu mladých“ bolo významnou udalosťou v živote IUVENTY, ktorej cieľom 
je podporovať mladých ľudí, aby poznali, vedeli a mohli využívať príležitosti pre kvalitnejší život. Vo foyer budovy 
formou prezentačných stolov informovali účastníkov podujatia jednotlivé odbory IUVENTY a rôzne organizácie 
pracujúce s  mládežou, napr. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), Slovenské 

národné stredisko pre ľudské práva (SNSPLP), Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) a iné organizácie.

OCENENIE PRE ĽUDÍ SO SRDCOM 
NA DLANI 2017 (7. 12. 2017)
Bratislavské dobrovoľnícke centrum 
v  decembri opäť oceňovalo tých, 
ktorí to najmenej čakajú. Ocenenie 
Srdce na dlani je jednou z  možností, 
ako upozorniť na výnimočnosť 
a  nepostrádateľnosť dobrovoľníkov 
a  dobrovoľníčok - ľudí, ktorí venujú 
svoj čas, schopnosti a vedomosti v 

prospech iných bez nároku na odmenu. 

Slávnostné udeľovanie regionálnych 
ocenení Srdce na dlani 2017 sa konalo 
7. decembra 2017 v  Koncertnej 
sieni Dvorana VŠMU pri príležitosti 
Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, 
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ktorý sa celosvetovo oslavuje 5. decembra, a  tiež Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov. Podujatie 
sa konalo pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy. Tohtoročné slávnostné udeľovanie ocenení bolo 
prepletené umením. Samotné ocenenia vytvoril jeden z najoriginálnejších slovenských súčasných výtvarníkov Erik 
Binder. 

youthlab Praha 2017
V  dňoch 4. – 7. decembra 2017 sa 
tým Národnej agentúry Erasmus+ 
pre oblasť mládeže a športu 
zúčastnil pravidelného stretnutia 
pracovníkov NA po názvom 
YouthLab. V  tomto smere sa 
zástupcovia národných agentúr 
stretli, aby diskutovali na aktuálne 
európske témy, ako sú hodnoty 
a identita a takisto aby spoznali nové 
trendy komunikácie medzi mladými 
ľuďmi. V neposlednom rade témou 
stretnutia bolo aj kritické myslenie 
mladých ľudí a  jeho nadobudnutie 
prostredníctvom metód neformál-

neho vzdelávania.
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Peer Learning - From Innovation to Strengthening Life Skills
Seminár Peer Learning - From Innovation to Strengthening Life Skills sa konal v  dňoch 29. 11. 2017 až 2. 12. 2017 
v Bratislave. Seminár sa zameral na propagáciu programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu. Cieľom bolo 
podporiť účasť pracovníkov s mládežou, ktorí používajú inovatívne prístupy na zapojenie mladých ľudí ako nástroj 
lepšieho prepojenia a zabezpečenia plynulejšieho prechodu mladých ľudí do dospelosti a ich následná využiteľnosť 

na pracovnom trhu.

Annual EVS event
V  dňoch 1. 12. 2017 až 3. 12. 2017 sa v  Liptovskom Jáne konalo školenie určené pre absolventov Európskej 
dobrovoľníckej služby. Dobrovoľníci, ktorí sa vrátili z dlhodobej mobility majú niekedy problém znova sa vrátiť 
do bežného pracovného prostredia vo svojej krajine, prípadne hľadajú spôsob, ako využiť viac možností, ktoré 
Európska únia mladým ľuďom poskytuje. Na školení sa preberali možnosti iných projektov realizovateľných v rámci 
programu Erasmus+  a ďalšie vzdelávacie programy, rozoberali sa získané kompetencie a možnosť ich využitia v 
budúcom zamestnaní. Na školení prebiehali diskusie ohľadom „soft skills“, projektov, štatistík, bývalí dobrovoľníci 
mali možnosť prezentovať svoje vlastné skúsenosti a možnosť usporiadať vlastný malý workshop. Školenie bolo tiež 

spojené s prezentáciou programu pre mladých ľudí z okolia.
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EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY
Dňa 3. októbra 2017 sa v hoteli Mercure Bratislava Centrum uskutočnila slávnostná ceremónia jubilejného 15. ročníka 
súťaže Európska značka pre jazyky, ktorá sa konala pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Martiny Lubyovej.
Vyvrcholením bohatého programu bolo vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení a značky kvality „Európska 
značka pre jazyky 2017“ nasledujúcim trom školám, ktorých projekty vybrala národná porota z  21 podaných 
súťažných návrhov:
•	 Obchodná	 akadémia,	 Trnava:	 „Ambasádorská	 škola	 európskeho	 parlamentu	 (EPAS)	 so	 zapojením	

metódy CLIL“

•	 Gymnázium	Jána	Adama	Raymana,	Prešov:	„Cudzie	jazyky	v popularizácii	vedy“

•	 ZŠ	národnej	umelkyne	Ľ.	Podjavorinskej	s MŠ,	Bzince	pod	Javorinou:	„4.	slovanský	audiozborník	–	balady	
a scénické čítanie“

V závere podujatia sa pod vedením doc. Mgr. Jozefa Tancera, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnil 
zaujímavý workshop na tému „Podoby viacjazyčnosti v  medzivojnovej Bratislave“. Bližšie informácie o  priebehu 
súťaže v roku 2017, víťazných projektoch ako aj prezentácie z ceremónie a zaujímavú fotodokumentáciu nájdete na 
národnej stránke súťaže: http://www.erasmusplus.sk/ELL/vyzva.php?sw=5 

TÝŽDEŇ CELOŽIVOTNéHO VZDELáVANIA
Program Erasmus+ ponúka príležitosti aj v oblasti vzdelávania dospelých. Najmä v podmienkach Slovenskej republiky, 
kde v  súčasnosti evidujeme iba 2,9%-nú účasť dospelej populácie na vzdelávaní, považujeme za nevyhnutné 
aktívne propagovať možnosti, ktoré tento program ponúka. V dňoch 9. – 15. 10. 2017 sa po celom Slovensku konalo 
množstvo akcií pod hlavičkou „Týždeň celoživotného učenia“ (TCU). Aktivitu organizovala Asociácia inštitúcií 
vzdelávania dospelých (AIVD) a jedným z hlavných partnerov podujatia sme medzi inými boli opäť aj my. Okrem 
finančnej podpory TCU vystúpili na podujatiach „Učiace sa mestá“ v Bardejove, Banskej Štiavnici a napokon aj na 
vyvrcholení TCU v Bratislave aj I. Fonodová, výkonná riaditeľka SAAIC, a A. Junášková, riaditeľka národnej agentúry 
programu Erasmus+ pre vzdelávanie a  odbornú prípravu, a to predstavením toho, čo program Erasmus+ ponúka aj 
v oblasti vzdelávania dospelých. Viac informácií nájdete tu: Učiace sa mestá a Týždeň celoživotného učenia.

http://www.erasmusplus.sk/ELL/vyzva.php?sw=5
https://www.tcu.sk/aktuality/uciace-sa-mesta-2017
https://www.tcu.sk/o-projekte
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EUROGUIDANCE

Euroguidance centrum dňa 20. 11. 2017 
uskutočnilo v  SATORI STAGE diskusiu pod 
názvom „Zmení ma pobyt v zahraničí? Ako z toho 
vyťažiť maximum.“ Podujatie sa uskutočnilo 
v  rámci Týždňa celoživotného poradenstva. 
Diskusie sa zúčastnili Zuzana Kičurová,  IBM 

Slovensko, Adam Laták,  IUVENTA - Slovenský 

inštitút mládeže, Mária Kapustová,  EURODESK 

Slovensko, Ivana Belianska, študentka  VŠVU / 

AFAD, Ján Paukovič, doktorand Fakulta masmédií 

PEVŠ. Diskusiu za Euroguidance centrum 
moderoval Ladislav Ostroha, tiež niekdajší 
„erazmák“. Diskutujúci sa s  mladým publikom 
podelili o svoje zážitky a skúsenosti s pobytom v zahraničí vďaka programu Erasmus. 
Ivana Belianska absolvovala študijný pobyt v Japonsku. Porozprávala, ako bolo niekedy náročné prispôsobiť sa úplne 
odlišnej japonskej kultúre, zároveň však tiež o  tom, ako ju semester v  zahraničí posilnil a  posunul po odbornej, 
ale i osobnej stránke. Svoje skúsenosti posúva ďalej a  aktívne podporuje ďalších študentov, ktorí majú o  pobyt 
v Japonsku záujem. 

Ján Paukovič, aktuálne doktorand v  odbore Masmediálne štúdiá, si vybral nemenej exotickú destináciu. Na 
Multimedia University v Malajzii sa venoval reklamnému dizajnu a získal cenné kontakty, ktoré využíva dodnes. Pri 
zvládaní nárokov štúdia v zahraničí mu pomáhali jeho osobné vlastnosti ako flexibilita, adaptabilita a otvorenosť voči 
všetkému novému. 
Zuzana Kičurová porozprávala nielen o  svojom štúdiu v zahraničí, ale ako manažérka v  IBM ponúkla nemenej 
zaujímavý pohľad zo sveta práce a  zamestnávania. Keďže sama sa podieľa na výbere zamestnancov do svojho 
tímu, vedela z  prvej ruky odpovedať na otázku, ako sa dá zahraničná skúsenosť zúročiť pri hľadaní pracovného 
uplatnenia. Jej odporúčaním pre pracovný pohovor bolo svoju skúsenosť s pobytom v zahraničí aktívne spomenúť 
a sformulovať dôležité benefity ako napr. zlepšenie schopnosti komunikovať a spolupracovať v medzinárodnom 
tíme, zdokonalenie sa v jazyku, vyššia tolerancia voči inakosti a pod. 
Adam Laták a  Mária Kapustová pôsobili v  zahraničí ako dobrovoľníci a  pre oboch táto skúsenosť predstavovala 
dôležitý zlomový bod v ich životoch. Jednak vďaka nej získali svoje aktuálne zamestnania, kde môžu podporovať 
ďalších mladých ľudí v ich ambíciách vycestovať a vďaka tomu rásť.  V neposlednom rade sa však ich samých hlboko 
dotkli stretnutia s  ľuďmi z  rôznych kultúr a prostredníctvom  nich sa dozvedeli niečo  o sebe – čo ich skutočne 
zaujíma a čomu sa chcú vo svojich životoch venovať. 
Diskutujúci sa zhodli v tom, že pobyt v zahraničí, či už študijný, dobrovoľnícky alebo pracovný, môže byť v živote 
mladého človeka skutočným míľnikom. Ako uviedol moderátor Ladislav Ostroha, účastníci mobilít často delia svoj 
život na život pred pobytom a po pobyte. Odborný a osobný rast, zmena v náhľade na iné kultúry, väčšia sebadôvera 
a istota, že si viem poradiť aj v zložitých situáciách – to všetko sú nepopierateľné prínosy zahraničnej skúsenosti.  
Partnermi podujatia boli Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a EURODESK Slovensko.

https://www.facebook.com/ibmslovakia/
https://www.facebook.com/ibmslovakia/
https://www.facebook.com/iuventa/
https://www.facebook.com/iuventa/
https://www.facebook.com/eurodesk.slovensko/
https://www.facebook.com/eurodesk.slovensko/
https://www.facebook.com/vsvu.afad/
https://www.facebook.com/vsvu.afad/
https://www.facebook.com/masmedia.pevs/
https://www.facebook.com/masmedia.pevs/
https://www.facebook.com/zekvsr/
https://www.facebook.com/eurodesk.slovensko/
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EURyDICE

V druhom polroku 2017 vydala sieť Eurydice tri komparatívne 
správy porovnávajúce prvky a  charakteristiky európskych 
vzdelávacích systémov a  popisujúce implementáciu 
reforiem na národnej a európskej úrovni. 

Citizenship Education at School in Europe – 2017
Správa poskytuje komplexný obraz o občianskej výchove v 
európskych školách. Zameriava sa na existujúce nariadenia 
a odporúčania týkajúce sa občianskej výchovy.  Správa je 
rozdelená do štyroch kapitol: organizácia a obsah učebných 
osnov; výučba, učenie a aktívna účasť; hodnotenie 
študentov a hodnotenie škôl; počiatočné vzdelávanie 
učiteľov, profesionálny rozvoj a podpora. Každá kapitola 
každá je doplnená prípadovou štúdiou o najnovších 
politických iniciatívach v Belgicku (Flámske spoločenstvo), 
Estónsku, Francúzsku a Rakúsku.

Modernisation of Higher Education in Europe: 
Academic Staff – 2017
Správa sa zameriava sa na kvalifikačné požiadavky 
na akademických zamestnancov, proces prijímania 
zamestnancov, pracovné podmienky, vplyv externého 
zabezpečenia kvality a národné stratégie pre 
internacionalizáciu. Správa obsahuje aj národné diagramy s kľúčovými charakteristikami jednotlivých kategórií 
akademických zamestnancov. Popisuje systémy vysokoškolského vzdelávania v 35 európskych krajinách.

Key Data on Teaching Languages at School in Europe – 2017 Edition
Správa popisuje vzdelávacie politiky týkajúce sa výučby a štúdia jazykov v 42 európskych vzdelávacích systémoch. 
Jednotlivé ukazovatele sú usporiadané do piatich kapitol: obsah vzdelávania, organizácia, účasť, učitelia a vyučovacie 
procesy. Primárne je správa zameraná na výučbu cudzích jazykov, avšak zahrnuté sú aj informácie o regionálnych, 
menšinových a klasických jazykoch v učebných osnovách. 
Všetky publikácie a  produkty Eurydice sú dostupné bezplatne v elektronickej podobe na web sídle Eurydice alebo 
v printovej podobe na vyžiadanie v národnej kancelárii.

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications
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RôZNE 

BROžúRA 30 PRíBEhOV ERASMUS+
Pri príležitosti osláv 30. výročia programu Erasmus+ sme pre 
vás pripravili  brožúru 30 príbehov od účastníkov mobilít a 
realizátorov projektov, ktorí v nich opísali svoje nadobudnuté 
skúsenosti, dojmy a hlavne dopad aktivít na ich profesijný 
a osobný život. Našou snahou bolo poskytnúť mozaiku 
príbehov, cez ktorú vynikne rozmanitosť možností v rámci 
programu Erasmus+. Príjemné čítanie!

NAšE PRÍBEHy
Okrem inšpirácií, ktoré môžete nájsť v  brožúre 30 
príbehov, ponúkame vám aj príbehy od účastníkov mobilít 
a  realizátorov projektov, ktoré ste nám tento rok začali 
zasielať: http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=1095 .  
Budúci rok by sme sa chceli hlavne zamerať na dopad projektových aktivít na rôznych úrovniach, vaše skúsenosti 
s uplatňovaním nadobudnutých skúseností, ktoré nám vyrozprávate vo svojich príbehoch.

SPOLUPRáCA S PARTNERMI
Back from abroad
Organizácia FG Europe, pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a s podporou Nadácie ESET prináša 
súťaž o  najlepšiu esej pre mladých ľudí, ktorí vycestovali do zahraničia a ktorí chcú priniesť svoje skúsenosti, 
nápady a know-how domov a zlepšiť nimi Slovensko. 
Detailné informácie o  súťaži nájdete na webovej stránke: http://futuregenerationeurope.eu/bfa/ Ešte stále je 
šanca sa zapojiť a vyhrať - termín na zaslanie esejí je 31. 12. 2017.
Národná agentúra Erasmus+ je partnerom v tejto súťaži.

InICIATívA	EuRóPSkEJ	kOMISIE	-	ROlE	MOdElS
Jedným z hlavných cieľov iniciatívy Európskej komisie je zabrániť vylúčeniu mladých ľudí zo spoločnosti, podporiť 
ich inklúziu a propagovať spoločné vlastníctvo EÚ hodnôt tým, že sa sprostredkujú priame kontakty s „role models“.
„Role model“: člen spoločnosti, ktorý je ochotný zdieľať svoj príbeh, skúsenosti alebo zručnosti s cieľovou skupinou 
a mal by dobrovoľne participovať v rámci tejto iniciatívy. 
Typy aktivít:
- jednorazové intervencie ako napr. besedy, predstavenia, tréningy, semináre a stretnutia s „role models“.

- dlhodobejšie aktivity ako série podujatí, mentoring, alebo aktivity v školách, počas ktorých by bolo možné si 
vybudovať dôveru, poznatky a skúsenosti od účastníkov.

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu plánuje v rámci tejto iniciatívy zrealizovať 
viacero aktivít v spolupráci s partnerskými organizáciami: Eduma, Divé maky, Future generation a Teach for Slovakia.
O všetkých aktivitách vás budeme od nového roka informovať na webovej stránke: www.erasmusplus.sk 

http://www.erasmusplus.sk/30_rokov/doc/Brozura_30_rokov.pdf
http://www.erasmusplus.sk/30_rokov/doc/Brozura_30_rokov.pdf
http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=1095
http://futuregenerationeurope.eu/bfa
http://www.erasmusplus.sk/
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BUDÚCNOSť PROGRAMU ERASMUS+
Dňa 30. novembra 2017 bola počas záverečnej konferencie k  30. výročiu programu Erasmus+ v  Bruseli oficiálne 
predstavená Deklarácia o budúcnosti programu.
V rámci celoročných osláv sa počas roka 2017 uskutočnilo v 44 krajinách viac ako 1 900 podujatí, na ktorých viac 
ako 750 000 ľudí diskutovalo o jeho vplyve a budúcnosti. Európska komisia vyzvala k zapojeniu do diskusie všetkých 
doterajších účastníkov programu, tzv.  generáciu Erasmus+, a na tento účel bola aj vytvorená online platforma 
(Erasmus+ Generation Online Meeting Point). Slovenskú republiku v  diskusiách a  odborných radách zastupoval 
Miroslav Hajnoš. Výsledkom diskusií na uvedenej platforme bolo 30 odporúčaní o  tom, ako rozšíriť program 
Erasmus+ a „zväčšiť jeho vplyv na budúcnosť Európy“. 

Medzi hlavné body deklarácie patria:
- Ľahký prístup ku vzdelaniu v akomkoľvek veku;

- Možnosť zapojenia sa všetkých jednotlivcov do programu;

- Podpora neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa;

- Posilnenie medzigeneračnej súdržnosti;

- Priestor všetkým organizáciám bez ohľadu na ich veľkosť a zameranie;

- Flexibilita programu, či už berieme do úvahy rozpočet alebo témy;

- Posilnenie chápanie jednotnej Európy.

VEĽTRH šTÚDIA A KARIéRy
V dňoch 10. - 12. októbra 2017 sa v Bratislave konal 21. ročník veľtrhu štúdia 
a kariéry AKADéMIA & VAPAC. Nad veľtrhom prevzali záštitu podpredseda 
Európskej komisie Maroš Šefčovič, ministerka školstva, vedy, výskumu a 
športu SR Martina Lubyová a prezident Slovenskej rektorskej konferencie 
Rudolf Kropil. Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a 
odbornú prípravu spoločne so Zastúpením EK na Slovensku a Euroguidace 
centrom sa zúčastnili veľtrhu a  návštevníkom prezentovali a  vysvetľovali 
možnosti vzdelávania sa a využitia programu Erasmus+ v spoločnom stánku.

ZAuJíMAvé	PuBlIkáCIE
Brožúrka Erasmus+ for Schools o možnostiach zapojenia sa škôl do Programu. Brožúra [EN, pdf, 
501 KB]

Publikácia  eTwinning  v  angličtine, ktorá predstavuje výber projektov a aktivít eTwinningu 
podporujúcich inkluzívne vzdelávanie a ukazuje, ako učitelia a žiaci zapojení do 
elektronického partnerstva škôl eTwinning prispievajú k riešeniu aktuálnych výziev v oblasti 
vzdelávania, akými sú geografické prekážky, interkultúrne porozumenie, inklúzia atď. 
[EN, pdf, 2 MB]

Európska komisia predstavila „Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2017”,ktorý mapuje vývoj v tejto 
oblasti v členských štátoch EÚ. Jedným z výsledkov analýzy je poukázanie na fakt, že vplyv prostredia, v ktorom 
študenti žijú, významne ovplyvňuje ich vzdelanie a pri ich vstupe na trh práce aj zamestnateľnosť. Monitor sa 
zameriava na význam inkluzívneho vzdelávania, efektívneho investovania do vzdelávania a ďalšie oblasti. 
Príloha I  [EN, pdf, 1MB ]  ---  Príloha II [EN, pdf, 1MB] --- Prevziať publikáciu [EN, pdf, 5 MB]

https://app.wetipp.com/erasmusplusgeneration/wall/
http://www.erasmusplus.sk/uploads/aktuality/erasmus__for_schools_aj_8628.pdf
http://www.erasmusplus.sk/uploads/aktuality/erasmus__for_schools_aj_8628.pdf
http://www.erasmusplus.sk/uploads/publikacie/etwinning_book_aj_8375.pdf
http://www.erasmusplus.sk/kniznica/publikacie/ET_Monitor_2017_1.pdf
http://www.erasmusplus.sk/kniznica/publikacie/ET_Monitor_2017_2.pdf
http://www.erasmusplus.sk/uploads/publikacie/monitor2017_en_1119.pdf
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