VÝZVA 2019................................................................ 1

MLÁDEŽ A ŠPORT..................................................... 12

ŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE....................................... 3

Európska značka pre jazyky................................ 15

ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA......... 5

EUROGUIDANCE....................................................... 16

VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE..................... 7

EURYDICE.................................................................... 17

VZDELÁVANIE DOSPELÝCH................................. 10

Rôzne............................................................................. 19

VÝZVA 2019
Európska komisia zverejnila 24. 10. 2018
aktuálnu Výzvu na predkladanie návrhov
na rok 2019 EAC/A03/2018 pre nové projekty
a mobility v rámci programu Erasmus+. Program
poskytuje finančnú podporu na projekty
nadnárodnej spolupráce na všetkých stupňoch
vzdelávania a na aktivity mládeže a športu.
Oznam o Výzve.
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v spolupráci
s Národnou agentúrou programu Erasmus+
pre oblasť mládeže a športu spustili v októbri
2018 spoločnú Informačnú kampaň programu
Erasmus+ v troch slovenských mestách, v Košiciach, vo Zvolene a v Bratislave, kde ponúkli
účastníkom základné informácie o programe
a možnostiach, ako sa doň zapojiť.
Následne, SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
organizovala inštruktážne semináre v decembri 2018 v mestách Košice, Žilina a Bratislava, k podávaniu prihlášok v Kľúčovej akcii 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Na seminári sa
prezentovali technické i obsahové inštrukcie k vypĺňaniu nových on-line prihlášok, základné
informácie o oprávnených žiadateľoch, účastníkoch a aktivitách, ako aj o Charte mobility v OVP
a ECVET – Európskom systéme kreditov v OVP, či o partnerstvách škôl eTwinning. Semináre boli
určené pre organizácie, ktoré plánujú podať prihlášku na mobilitné projekty k termínu 5.
februára 2019 v sektoroch školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy
a vzdelávania dospelých.

TIP: Tí z vás, ktorí ste skúsenejší, nezabudnite, že môžete podať pomocnú ruku menším alebo
neskúseným organizáciám a spoločne vytvoriť tzv. národné konzorcium zložené z minimálne 3
organizácií a uchádzať sa v rámci jedného projektu o grant.
Váš veľký záujem o semináre nás teší, v prípade akýchkoľvek otázok nás preto neváhajte
kontaktovať prostredníctvom e-mailu. Pre doplnenie informácií si môžete prečítať sekciu na našich webstránkach s názvom Ako získať grant, či prezrieť si prezentácie zo všetkých seminárov
vrátane prezentácií príkladov dobrej praxe, ktoré nájdete v sekcii Prezentácie.
Všetkým účastníkom seminárov ďakujeme za účasť a tešíme sa na vaše prihlášky!

ŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE
Škola už aj koordinátorom národného konzorcia KA1
Oprávnenými žiadateľmi o grant na projekty KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov sú školy a
koordinátori národného konzorcia zadefinovaní v dokumente Typy oprávnených inštitúcií pre
sektor školského vzdelávania v Slovenskej republike pre rok 2019. V prípade prihlášok
predkladaných národným konzorciom môžu od najbližšej výzvy byť okrem miestnych a
regionálnych zriaďovateľov škôl a školských koordinačných orgánov po prvýkrát už aj samotné
školy, konkrétne tieto typy škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:






materské školy;
základné školy;
stredné školy (gymnázium, stredná odborná škola, stredná športová škola,
konzervatórium);
jazykové školy (s cieľovou skupinou žiakov základných a stredných škôl);
základné umelecké školy.

Konzorcium sa musí skladať minimálne z 3 organizácií: koordinátor a minimálne dve ďalšie
školy. Všetky zapojené organizácie musia byť zriadené v rovnakej krajine zapojenej do programu a musia byť identifikované v čase podania prihlášky.
Ak je koordinátorom národného konzorcia zriaďovateľ alebo školský koordinačný orgán, školy
v konzorciu musia byť organizačne prepojené s koordinátorom konzorcia. Ak je koordinátorom
škola, do prihlášky je potrebné uviesť dôvody na vytvorenie konzorcia a schopnosti
koordinátora viesť projekt.
Účastníkmi mobilít môžu byť zamestnanci zodpovední za školské vzdelávanie (pedagogickí
a vedúci zamestnanci), odborní zamestnanci (napr. školskí a pedagogickí poradcovia,
psychológovia a pod.), ako aj ostatní pracovníci v školstve (napr. školskí inšpektori), ktorí sa
podieľajú na strategickom rozvoji vysielajúcej školy. Účastníkmi mobilít môžu byť aj
zamestnanci koordinátora konzorcia, ktorí sa podieľajú na školskej politike, rozvoji školy alebo
iných činnostiach so strategickým významom pre školský sektor.

Diseminačné podujatia bežiacich projektov Erasmus+ v sektore školského vzdelávania
Pracovníci národnej agentúry sa vždy potešia pozvánkam od realizátorov projektov na projektové stretnutia a rôzne diseminačné podujatia. Vždy, keď je možnosť zúčastniť sa, túto
príležitosť radi využijeme. Tento rok sa nám s infokampaňou podarilo spojiť niekoľko z takýchto
akcií:
Stredná umelecká škola Ladislava Bielika v Leviciach je už tradične úspešným realizátorom
projektov školských partnerstiev. Bežiace partnerstvo s názvom „Promoting Art“, do ktorého sú
zapojené školy z Poľska, Estónska, Bulharska, Portugalska, Lotyšska a Slovenska, organizovalo
16. novembra diseminačné podujatie v Leviciach, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia
Nitrianskeho samosprávneho kraja. Počas programu odzneli prezentácie všetkých partnerov
s umeleckými ukážkami, ktoré pripravili v rámci projektového stretnutia: výstava výtvarných
umení, baletné aj folklórne predstavenie či módna prehliadka.

Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM v Nových Zámkoch organizovalo v rámci svojho projektu
KA1 s názvom "Together in Europe" diseminačnú konferenciu pre učiteľov a riaditeľov
základných, stredných a základných umeleckých škôl, na ktorom odznela aj prezentácia
programu Erasmus+.

ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA
Európsky týždeň odborných zručností 2018
Európsky týždeň odborných zručností je
iniciatíva Európskej komisie, ktorá bola prvýkrát
vyhlásená v roku 2016. Jej zámerom je zvýšiť
kvalitu a atraktívnosť odborného vzdelávania a
prípravy (OVP) s cieľom podporiť kvalitné
zručnosti a pracovné miesta. Zahŕňa podujatia
v zúčastnených krajinách v celej Európe, ktoré sa
konajú na miestnej, regionálnej, národnej alebo
európskej úrovni. Tretí ročník Európskeho
týždňa odborných zručností sa konal 5. – 9. novembra 2018.
Najdôležitejšou súčasťou Európskeho týždňa odborných zručností sú podujatia, ktoré
prebiehajú od 1. septembra do 31. decembra 2018. Iniciatíva je otvorená pre všetky organizácie,
ktoré podporujú odborné vzdelávanie a prípravu v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej
únie, kandidátskych krajinách EÚ a krajinách Európskeho združenia voľného obchodu.
Najväčší úspech zožala kategória „Spoznávame kultúrne
dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+
v zahraničí“; v rámci súťaže
prebiehalo online
hlasovanie prostredníctvom sociálnej siete Facebook,
kde počet hlasov prekročil číslo 10 000. Hlasovať
môžete až do 30. 12. 2018 do polnoci. Viac informácií
o jednotlivých kategóriách a súťažiacich nájdete
na webovej stránke tejto iniciatívy.

Charta pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave (VET Mobility Charter)
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu udelila 2 úspešným
žiadateľom Chartu mobility v odbornom vzdelávaní a príprave na obdobie rokov 2018 - 2020.
Úspešní žiadatelia budú môcť žiadať v nasledujúcich rokoch o finančný príspevok na mobility
realizované v rámci programu Erasmus+ Kľúčovej akcie 1 v OVP zjednodušeným spôsobom.
Zoznam držiteľov je zverejnený na našej webovej stránke, rovnako ako aktuálna Výzva.

Tematický monitorovací seminár pre držiteľov charty
mobility v OVP sa uskutočnil dňa 12. 12. 2018 vo Zvolene.
Seminára sa zúčastnilo 28 organizácií z celkového počtu 30
držiteľov charty. Seminár bol zameraný na udržanie kvality
mobilít a aplikáciu politík v oblasti OVP do stratégie
internacionalizácie. Účastníci pracovali v skupinách tak,
aby mali možnosť spoznať sa a vymeniť si skúsenosti
v týchto oblastiach. Prezentácie z podujatia nájdete tu.

Tréningové semináre „ECVET – ako s ním pracovať“
S cieľom pomôcť realizátorom mobilitných projektov
KA102, ako aj potenciálnym žiadateľom o grant,
pri implementácii prvkov a nástrojov ECVET (Európskeho
systému kreditov v OVP) do svojich projektov, organizovala
národná agentúra dva tréningové semináre (12. 11. 2018
v Bratislave; 11. 12. 2018 vo Zvolene). Hlavným zámerom
seminárov bolo vysvetliť účastníkom podstatu a princípy
tohto technického nástroja, naučiť ich, ako správne
definovať jednotky vzdelávacích výstupov, ako ich hodnotiť
a uznať. Prezentácie z oboch tréningových seminárov sú
uverejnené na národnej stránke o ECVET, na ktorej nájdete
aj iné príručky a dokumenty týkajúce sa implementácie
prvkov ECVET v mobilitných projektoch.

VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE
Informačný seminár pre Erasmus koordinátorov na vysokých školách
V dňoch 28. - 29. 11. 2018 v rámci
Informačnej kampane organizovala národná
agentúra v Bratislave Informačný seminár
pre Erasmus kontaktné osoby na VŠ. Náplňou
seminára boli informácie k Výzve 2019,
ku Kľúčovej akcii 1 a k realizácii projektov
z predchádzajúcich výziev. Časť semináru bola
venovaná aj Kľúčovej akcii 2, predovšetkým
novinke avizovanej vo Výzve 2019 –
Európskym univerzitám. Zaujímavé informácie
nám k tejto iniciatíve poskytol pán D. Meško
z Univerzity Komenského, ktorý pôsobí ako
člen expertnej skupiny Európskej komisie pre
Európske univerzity. Nemenej zaujímavou a veľmi aktuálnou bola prezentácia pani Silvie
Kotuličovej zo SAIA na tému Novela zákona o pobyte cudzincov. Prezentácie nájdete tu.
Informačný deň pre projekty KA2
Informačný deň pre vysoké školy, zameraný na projekty KA2 a centralizované projekty, sa
uskutočnil v Košiciach dňa 23. 10. 2018 a vy si môžete prezrieť prezentácie z tohto podujatia.
Na účely čo najväčšej informovanosti sme pre tých, ktorí sa nemohli dostaviť do Košíc,
odvysielali dňa 26. 11. 2018 webinár o strategických partnerstvách. Je možné pozrieť si ho aj
dodatočne na Youtube.
„Erasmus going digital“
Účelom digitalizácie programu Erasmus+ je
zjednodušiť mobility, urýchliť administratívu
a chrániť životné prostredie. Cieľom tejto iniciatívy je
lepšie prepojenie platforiem: Erasmus dashboard,
Online Learning Agreement, Erasmus+ App (v rámci
ktorého bude fungovať European Student Card ako jedinečný identifikátor na prístup k službám
- ubytovanie na internáte, stravovanie, prístup do knižníc atď). Tieto platformy sa vytvárajú
v rámci projektov KA2 a sú v rôznych fázach vývoja. O aktuálnom stave a budúcnosti platforiem
sa hovorilo na EWP (Erasmus Without Paper) konferencii 12 - 13. 12. 2018 v Gente. Počas
podujatia bežal livestream a videá z konferencie nájdete na www.erasmuswithoutpaper.eu. Viac
informácii k EWP konferencii nájdete tu.

„Bologna Goes Digital“
Konferencia organizovaná DAAD spolu s Das Hochschulforum Digitalisierung sa konala 26. 9.
2018 v Berlíne v rámci celotýždňovej akcie „Shaping the digital turn“, počas ktorého sa konalo
viacero akcií zameraných na digitalizáciu vzdelávania najmä v oblasti výučby
a internacionalizácie vzdelávania. Informácie a nahrávky z konferencie.
Medzinárodná kreditová mobilita
Spolupráca s partnerskými krajinami prostredníctvom medzinárodnej kreditovej mobility
(KA107) je medzi slovenskými vysokými školami čoraz populárnejšia a do Výzvy 2018 sa
zapojilo až 25 žiadateľov, pričom schválených bolo 20 projektov pre 689 účastníkov, ktorých sa
spolu účastní 38 krajín sveta. Novinkou vo Výzve 2018 boli aj možnosti stážových pobytov pre
študentov, ktoré boli schválené konzorciu WorkSpace Europe a štyrom vysokým školám.
Vo Výzve 2019 je v medzinárodnej kreditovej mobilite novinkou trvanie projektov, ktoré začína
od 1. augusta 2019 s trvaním 24 alebo 36 mesiacov. Rovnako je novinkou, že Srbsko, ako krajina
z regiónu Západný Balkán, kde má Slovensko vždy najviac mobilít, sa presúva medzi programové
krajiny. Prihlášky na mobility KA107 sa podávajú do 5. februára 2019.

Centralizované akcie
Centralizované akcie, ktoré koordinuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor
a kultúru so sídlom v Bruseli, podporujú rôzne projekty aj v spolupráci s partnerskými krajinami
programu Erasmus+. Slovenské vysoké školy boli v rámci Výzvy 2018 úspešné v troch
centralizovaných akciách: Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní, Znalostné aliancie
a Jean Monnet.
V rámci Kľúčovej akcie 2 – Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní bolo za Slovensko podaných až 16 projektov, kde VŠ vystupovali ako koordinátori a 32 projektov, kde boli
slovenské VŠ ako partneri. Schválené boli 4 projekty so slovenskou účasťou.
Vo Výzve 2018 mala slovenská VŠ prvýkrát schválený projekt Znalostných aliancií z celkových
troch podaných projektov za Slovensko. Jeho koordinátorkou je doc. Nataša Urbančíková
z Technickej univerzity v Košiciach a ciele projektu priblížila na podujatí Infoday v októbri 2018
v Bratislave.
Za úspech možno považovať výsledky schválených projektov cez akciu Jean Monnet, kde mali
slovenské vysoké školy schválených až 9 projektov – šesť Jean Monnet modulov a tri Jean
Monnet projekty. Pre porovnanie, od začiatku programu Erasmus+, od Výzvy 2014 do Výzvy
2017, bolo spolu za Slovensko schválených iba 5 projektov.

V budúcom roku sa budú môcť slovenské vysoké školy zapojiť okrem doterajších
centralizovaných akcií aj do novinky vo Výzve 2019 v rámci Kľúčovej akcie 1 - Spoločné
magisterské programy Erasmus Mundus, kde sa vďaka spolupráci Európskej komisie a
Ministerstva vzdelávania, kultúry, športu, vedy a technológií Japonska podporia 3 - 4 projekty
spoločného magisterského programu s vysokými školami v Japonsku (EU-MEXT). Termín
podávania prihlášok je 1. apríla 2019.
Joint Infoday
18. - 19. októbra 2018 sa v Bratislave konal 9. ročník Spoločného stredoeurópskeho
informačného seminára o centralizovaných akciách programu Erasmus+ (Central European
Joint Infoday on Centralised Actions of Erasmus+), ktorý bol zameraný na možnosti
zapojenia sa do centralizovaných akcií programu Erasmus+ v kontexte programovej Výzvy pre
rok 2019. Na informačnom seminári sa zúčastnili aj zástupcovia národných kancelárii
z partnerských krajín mimo EÚ, z Alžírska, Bosny a Hercegoviny a z Kirgizska. Rovnako sme mali
česť privítať aj pani Kamilu Partyka z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre
vzdelávanie a kultúru. Seminára sa zúčastnili predovšetkým zástupcovia vysokých škôl a
firiem či organizácií so záujmom o medzinárodnú spoluprácu v rámci programu Erasmus+.
V rámci odborných workshopov boli priblížené štyri konkrétne centralizované akcie: Spoločné
magisterské programy Erasmus Mundus, Budovanie kapacít vo vysokoškolskom
vzdelávaní, Jean Monnet a Znalostné aliancie. Prezentácie nájdete tu.

VZDELÁVANIE DOSPELÝCH
Pripravte kvalitný projekt Erasmus+ vo vzdelávaní dospelých
Ak chcete získať viac informácií, ako pripraviť dobrý mobilitný projekt typu KA1 – Vzdelávacia
mobilita jednotlivcov, využite informácie zverejnené na stránke programu:



zoznam typov oprávnených žiadateľov pre sektor VD v projektoch KA104,
prezentácia z Inštruktážneho seminára k príprave projektu KA104 vo VD.

Ak máte záujem o projekt typu KA2 – Strategické partnerstvá, zúčastnite sa našich
inštruktážnych seminárov, ktoré organizujeme v dňoch 23. januára 2019 v Košiciach a 30.
januára v Bratislave. Neváhajte a registrujte sa už dnes!
Múzeá a knižnice v programe Erasmus+!
Aj múzeá a knižnice majú možnosť zapojiť sa do programu Erasmus+ a spolupracovať na projektoch s kolegami v zahraničí. Využite túto možnosť a vyhľadajte si partnerské knižnice na
medzinárodnom portáli: NAPLE Sister Libraries. Na Slovensku sa môžete inšpirovať prvou
takouto lastovičkou - projektom Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach Knižnice pre
vzdelávanie50+.
5. medzinárodná konferencia PIAAC a Okrúhly stôl k vzdelávaniu dospelých
V dňoch 27. – 29. 11. 2018 sa v Bratislave uskutočnila 5. medzinárodná konferencia PIAAC
za účasti zahraničných expertov z OECD, Svetovej banky a medzinárodných inštitútov
vzdelávania. Program a prezentácie z konferencie si môžete pozrieť tu.

Konferencie sa zúčastnil aj profesor Sir Alan Tuckett, legenda vo vzdelávaní dospelých z Veľkej
Británie. So svojimi bohatými skúsenosťami sa podelil aj s odborníkmi zo Slovenska, ktorí si
v priestoroch našej národnej agentúry spoločne sadli za Okrúhly stôl k vzdelávaniu
dospelých. Diskutovalo sa o možnostiach, ako dlhodobo a udržateľne vzdelávať dospelých
s nedostatočnými zručnosťami, ako zapojiť do vzdelávania aj marginalizované skupiny
a zamerať sa vaic na prácu v regiónoch a komunitách. Taktiež bolo prízvukované, že na Slovensku sa stretávame s veľkými rozdielmi medzi regiónmi, čo je podľa profesora možné riešiť
väčším prepojením požiadaviek na vzdelávanie dospelých s potrebami komunít a konkrétnou
podobou trhu práce v danom regióne. Veríme, že aj táto debata prispeje k podpore vzdelávania
dospelých na Slovensku.
Týždeň celoživotného učenia
Jesenné obdobie patrilo už tradične obľúbenému podujatiu s názvom Týždeň celoživotného
učenia , ktorého 18. ročník organizovala AIVD (Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých)
v SR v dňoch 26. 11. – 2. 12. 2018. Po celom Slovensku sa uskutočnilo množstvo zaujímavých
workshopov, seminárov a školení. Jedným z vrcholov podujatia bolo aj udeľovanie ocenení
za vzdelávanie dospelých, ktoré sa uskutočnilo 29. 11. 2018 v Bratislave.
Po prvýkrát v histórii bola udelená putovná Cena ministerky
školstva, vedy, výskumu a športu SR za rozvoj celoživotného
vzdelávania a my s potešením konštatujeme, že ju ministerka
školstva Martina Lubyová odovzdala výkonnej riaditeľke SAAIC,
ktorej integrálnou súčasťou je aj národná agentúra programu
Erasmus+, pani Irene Fonodovej.
Okrem toho boli odovzdané aj Ceny AIVD, ktoré získali: Človek
v ohrození za vzdelávacie aktivity v obci Kojatice, Súkromná SOŠ
Kežmarok za popularizáciu celoživotného vzdelávania a PhDr.
Nadežda Hrapková PhD. za prínos v oblasti celoživotného
vzdelávania. Pani Hrapková bola tiež koordinátorkou Erasmus+
projektu EDUSEN - Educational Senior Network, ktorý Európska
komisia zaradila medzi elitnú päťnástku tzv. success stories
vo vzdelávaní dospelých. Blahoželáme!

MLÁDEŽ A ŠPORT
IUVENTA sa od januára 2019 stane súčasťou medzinárodnej agentúry ERYICA
Európska informačná a poradenská agentúra pre mládež (ERYICA) je
nezávislou európskou organizáciou zloženou z vnútroštátnych a
regionálnych koordinačných orgánov a sietí pre informácie o mládeži.
Usiluje sa o zintenzívnenie európskej a medzinárodnej spolupráce
v oblasti informačnej práce a služieb pre mládež.
IUVENTA požiadala o členstvo na jeseň 2018 a oficiálnym členom sa
stane od 1. januára 2019. Slovensko sa tak stalo dvadsiatou ôsmou
krajinou, ktorá je súčasťou medzinárodnej agentúry ERYICA,
pracujúcou v úzkej spolupráci s rôznymi zainteresovanými stranami
na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Prostredníctvom tohto
partnerstva môže zintenzívniť európsku a medzinárodnú spoluprácu
v oblasti šírenia informácií a služieb pre mládež. Medzi partnerov
agentúry ERYICA patrí napr. Európska komisia, Rada Európy, Eurodesk, EYCA – Európska karta
mládeže, Európske fórum mládeže či Unesco.
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa stotožňuje s názorom, že účasť na mobilite by sa mala
stať normou, nie výnimkou, aby sa zlepšila perspektíva života mladých ľudí, najmä tých, ktorí
pochádzajú zo znevýhodneného prostredia. Špecializované informačné služby ako ERYICA či
Eurodesk sú mimoriadne dôležité, pretože ponúkajú mladým ľuďom presné, spoľahlivé a
priateľské informácie.
ŽIVÁ KNIŽNICA - BÚRANIE PREDSUDKOV A STEREOTYPOV v gescii IUVENTY
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravil pre žiakov
vyšších ročníkov základných škôl a študentov stredných
škôl trilógiu podujatí pod názvom „ŽIVÁ KNIŽNICA BÚRANIE PREDSUDKOV A STEREOTYPOV“, ktoré sa konali
v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre dňa 5.10.2018,
v sídle IUVENTY v Bratislave dňa 7.11.2018 a v Krajskej
knižnici v Žiline dňa 14.11.2018.
Regionálni koordinátori Odboru podpory práce s mládežou IUVENTY úspešne prepojili
neformálnu atmosféru prostredí, kde sa podujatia konali, a životné osudy ľudí, ktorí v bežnom
živote často čelia vylúčeniu a rôznym predsudkom. Viac ako 500 mladých ľudí malo možnosť
prostredníctvom rozprávania Živých kníh pocítiť na vlastnej koži silu ich osobných príbehov,
ktoré sa dokážu vryť do srdca i pamäti človeka a majú tendenciu meniť ich postoje i názory,
robia ich vnímavejšími voči svojmu okoliu.

Všetky tri podujatia boli obohatené o možnosť získať informácie
o aktivitách pre mladých ľudí v infostánkoch IUVENTY –
Slovenského inštitútu mládeže a Národných agentúr Erasmus+
pre oblasť mládeže a športu a SAAIC – Erasmus+ pre
vzdelávanie a odbornú prípravu. V IUVENTE bola ponuka
rozšírená o informácie z Odboru predmetových olympiád a
postupových súťaží IUVENTY, ktorý pripravil pre žiakov a
študentov rôzne aktivity a súťaže. Svoju prácu s mládežou
prezentovali v IUVENTE aj organizácie INEX, LEAF Academy a
IPAO – Inštitút pre aktívne občianstvo. Účastníci podujatí mali
tiež možnosť dozvedieť sa o kvalitných projektoch mladých ľudí
realizovaných v rámci Národného projektu KomPrax –
Kompetencie pre prax, ktorý administrovala IUVENTA v rokoch
2011 - 2015.
IUVENTA – Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, rovnako ako
SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy sa
cestou Živej knižnice plánujú vydať aj budúci rok.
Nový program - Európsky zbor solidarity v Slovenskej republike
Dňa 24. 10. 2018 Národná agentúra Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu v spolupráci
s Odborom mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR oficiálne otvorila
v priestoroch Satori Stage na Mickiewiczovej ulici v Bratislave nový program Európskej
únie Európsky zbor solidarity v Slovenskej republike.
Európsky zbor solidarity je najnovšou iniciatívou Európskej únie pre mladých ľudí vo veku 17 30 rokov, ktorú vyhlásil predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v rámci širšej
iniciatívy – Investovanie do európskej mládeže. Európsky zbor solidarity od začiatku svojej
pilotnej fázy v decembri 2016 prilákal viac než 76 000 mladých ľudí, ktorí prejavili záujem
prispieť k solidárnym aktivitám v celej Európe. Takmer 9 000 ľudí už pôsobí na umiestneniach
v rámci projektov, ktoré sa zaoberajú témami ako je sociálne začlenenie, inklúzia,
dobrovoľníctvo, zamestnanosť, kultúra, či životné prostredie.
Prvú fázu Európskeho zboru solidarity konsoliduje prijatie nariadenia na roky 2018 - 2020,
ktorým sa stanovuje nový legislatívny základ a mechanizmus financovania pre tento program.
Komisia navrhla vyčleniť v tomto období sumu 341,5 miliónov Eur, ktoré umožnia 100 000
mladým Európanom zúčastniť sa tejto iniciatívy do konca roka 2020.
Novinkou programu sú stáže a pracovné umiestnenia a popri dobrovoľníckych projektoch aj
projekty v oblasti solidarity, ktoré majú veľmi podobný formát ako mládežnícke iniciatívy
známe v programe Mládež v akcii.

Podobne ako v programe Erasmus+ majú slovenskí dobrovoľníci možnosť svoju dobrovoľnícku
službu vykonávať okrem krajín Európskej únie i v krajinách partnerských regiónov, a to
v krajinách Juhovýchodnej Európy, Východnej Európy a Kaukazu, v krajinách Stredomoria a
v rámci centralizovaných projektov aj v krajinách po celom svete. Program Európsky zbor
solidarity ponúka možnosť pre mladých Slovákov vykonávať dobrovoľnícku činnosť aj na
Slovensku.
Nový program EÚ Európsky zbor solidarity bol slávnostne otvorený odhalením oficiálneho loga.
Viac informácií o novom programe nájdete tu.

Európska značka pre jazyky
Výsledky Výzvy 2018
Šikanovanie detí na školách, odchod mladých ľudí zo Slovenska či podpora výučby cudzích
jazykov v súlade s potrebami zamestnávateľov – aj toto sú témy, ktorými sa zaoberali projekty
prihlásené do súťaže „Európska značka pre jazyky. Víťazmi 16. ročníka sa stali a ocenenie
„Európska značka pre jazyky 2018“ si zo slávnostnej ceremónie odniesli: Základná škola G.
Bethlena v Nových Zámkoch, Obchodná akadémia Bolečkova 2 v Nitre a Gymnázium Šrobárova 1
v Košiciach. Žiakom a učiteľom, ktorí úspešne realizovali víťazné projekty, blahoželáme!
Informácie o ocenených projektoch, o priebehu súťaže, ako aj fotogalériu zo slávnostného
záverečného podujatia spolu s prezentáciami nájdete na stránke súťaže.

Prezentácia programu Erasmus+ na medzinárodnej konferencii Slovenskej asociácie
učiteľov FJ
Jazyková rozmanitosť Európy je jedinečná. Okrem 24 oficiálnych jazykov EÚ, komunikujú jej
obyvatelia ďalšími, približne 60, menšinovými jazykmi.
Napriek tejto rozmanitosti patria medzi
najpoužívanejšie jazyky Európanov už tradične
angličtina, francúzština, nemčina, španielčina
a ruština. Podpore výučby francúzskeho jazyka
na Slovensku sa dlhodobo venuje Slovenská
asociácia učiteľov francúzštiny pod vedením
doc. Jany Bírovej, ktorá v dňoch 7. – 9. 12.
2018 v Turčianskych Tepliciach organizovala
konferenciu pre učiteľov FJ. Na jednom z workshopov boli prezentované aj možnosti realizácie
projektov Erasmus+. Vzhľadom na záujem účastníkov a inšpiratívnu diskusiu môžeme očakávať
nárast prihlášok aj v tomto jazyku.

EUROGUIDANCE
Týždeň kariéry 2018 – cieľavedomosť nie je kariérizmus
Centrum Euroguidance so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
organizuje paralelne s Európskym týždňom odborných zručností aktivitu „Týždeň kariéry“
zameranú na propagáciu kariérového poradenstva. Témou roku 2018 bola rodina a kariéra
a hľadanie spôsobov, ako tieto dva dôležité aspekty našich životov prepojiť a zladiť tak, aby
viedli k životnej spokojnosti.
V roku 2018 sa do Týždňa kariéry zapojilo 24 organizátorov, ktorí prihlásili 39 podujatí. Akcie
boli určené pre všetky vekové kategórie, od žiakov na základných a stredných školách po
univerzitných študentov, rodičov a dospelých zamestnaných. Objavili sa nové a netradičné
formáty a témy, ako napríklad ponuka práce s kompetenčným portfóliom, tréningový program
na rozvoj podnikateľských zručností či diskusia absolventov so žiakmi strednej školy pre
zvýšenie ich motivácie.
Centrum Euroguidance sa tiež aktívne zapojilo do tvorby programu Týždňa kariéry a prinieslo
verejnosti i odborníkom viaceré akcie. Interaktívne Rodinné stretnutie s kariérovým
poradenstvom v kaviarni spojilo rodičov a ich deti v uvažovaní o kariére. Gymnazisti v Hlohovci
otvorili tému medzinárodnej mobility a jej výhod či nástrah. Centrum navyše sprostredkovalo
kariérové poradenstvo a pomoc pri výbere strednej školy vyše štyridsiatim žiakom, ktorí budú
čoskoro končiť základnú školu, a pripravilo vzdelávací seminár pre výchovných poradcov zo
základných škôl o inovatívnych postupoch pre výber strednej školy. Bodku za Týždňom kariéry
dal seminár „Spoločne pre kariérový rozvoj žiakov“ v Žiline, kde sa prezentovali príklady
dobrej praxe zo Slovenska i zahraničia.

EURYDICE
V druhom polroku 2018 vydala sieť Eurydice komparatívnu správu porovnávajúcu prvky a
charakteristiky európskych vzdelávacích systémov a popisujúce implementáciu reforiem na
národnej a európskej úrovni a 5 prehľadov popisujúcich hlavné črty európskych vzdelávacích
systémov.
Home Education Policies in Europe: Primary and Lower Secondary
Education
Správa poskytuje prehľad o vnútroštátnych politikách týkajúcich sa
vzdelávania doma v 38 európskych štátoch. Správa je rozdelená na dve
časti: porovnávací prehľad a národné opisy. Vzdelávanie doma na
žiadosť rodičov je možné vo väčšine vzdelávacích systémov i keď
v mnohých prípadoch musia rodičia požiadať o povolenie príslušné
orgány. Rovnako je v polovici štátov stanovená príslušná kvalifikácia
alebo minimálna úroveň vzdelania pre osobu, ktorá vzdelávanie doma
zabezpečuje. Takmer všade je monitorovaný pokrok študentov
a v mnohých prípadoch sa realizuje preskúšanie.
National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2018/19 prehľad popisuje systém finančnej podpory (vrátane grantov a pôžičiek ako aj daňové úľavy a
rodinné príspevky) a poplatky vo vysokoškolskom vzdelávaní v Európe.
Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2016/17 - komparatívny
prehľad zameraný na platy a príplatky pre učiteľov a riaditeľov škôl v Európe obsahuje
prehľady jednotlivých štátov s podrobnými informáciami o tarifnej mzde, platovom postupe a
možných príplatkoch.
Compulsory Education in Europe – 2018/19 - prehľad povinného vzdelávania a odbornej
prípravy (denné aj externé štúdium) v Európe.
The Structure of the European Education Systems 2018/19: Schematic Diagrams - prehľad
diagramov reprezentujúcich štruktúru hlavného prúdu vzdelávania od predškolskej prípravy po
vysokoškolské vzdelávanie v akademickom roku 2018/19.
The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education –
2018/19 – prehľad obsahuje údaje o počte vyučovacích dní, dátume začiatku a konca každého
školského roka a termínoch a dĺžke školských prázdnin.

The Organisation of the Academic Year in Europe – 2018/19 - prehľad popisuje štruktúru
akademického roka (začiatok akademického roka, dĺžku semestra, prázdniny a skúškové
obdobie) v jednotlivých európskych štátoch.
Všetky publikácie a produkty Eurydice sú dostupné bezplatne v elektronickej podobe na web
sídle Eurydice alebo v printovej podobe na vyžiadanie v národnej kancelárii.

Rôzne
Európsky deň jazykov
20. septembra sme navštívili košickú Tabačku.
Prečo? Predsa preto, aby sme spolu oslávili
Európsky deň jazykov 2018! Celý deň ste sa
mohli informovať o možnostiach programu
Erasmus+, doplniť našu jazykovú mapu, či
vyskúšať si vedomostný kvíz a získať pekné
darčeky. V rámci bohatého programu ste sa mohli zúčastniť kvízov, vidieť
prezentácie vystavujúcich inštitúcií, vyhlásenie víťazov súťaží o najlepší
komiks a najlepší preklad piesne ako aj prehliadku krátkych filmov v Tabačka kine.
Študentský veľtrh Akadémia & VAPAC
9. 10. – 11. 10. 2018 ste mohli navštíviť stánok Erasmus+ na veľtrhu štúdia
a kariéry Akadémia & VAPAC, kde sa predstavila aj široká ponuka
slovenských a zahraničných vysokých škôl, jazykových škôl, organizácií a
zamestnávateľov. Okrem toho sme sa snažili zodpovedať vaše otázky
týkajúce sa štúdia v zahraničí v rámci diskusie organizovanej v spolupráci
so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, s názvom „Čo ponúka
Európa študentom?“ Ďakujem za vašu hojnú účasť a budeme sa tešiť na
stretnutie aj o rok!
Project Fair Žilina
Viete, aké úspešné projekty boli podporené zo zdrojov EÚ
v Žilinskom kraji? Práve na tohtoročnom Project Fair Žilina,
konajúcom sa 17. októbra, ste ich mali možnosť spoznať,
stretnúť sa s ich iniciátormi a dozvedieť sa, v čom tkvie ich
úspech. Okrem predstavenia príkladov úspešných projektov
sme zorganizovali aj workshop s názvom "Ako pripraviť dobrý
projekt Erasmus+" určený pedagogickým pracovníkom a
projektovým manažérom na školách. Podujatie bolo
organizované v spolupráci s Europe Direct Žilina a Žilinskou univerzitou, ktorí pripravili aj
video, vďaka ktorému môžete vidieť, ako to na Project Fair vyzeralo.

Erasmus+ na valnom zhromaždení Erasmus+ Student Network
SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre
vzdelávanie a odbornú prípravu sa v dňoch 23. - 25.
novembra 2018 zúčastnila valného zhromaždenia ESN
Slovakia – National Eco Platform Bratislava 2018. Počas
celého víkendu malo viac než 80 účastníkov z 13
slovenských univerzít možnosť bližšie nahliadnuť do
diania organizácie pomáhajúcej zahraničným študentom,
ktorí prostredníctvom programu Erasmus+ prichádzajú
na Slovensko. Časť víkendovej agendy bola taktiež vyhradená workshopom a predstaveniu
inštitucionálnych partnerov, v rámci ktorej prebehla aj prezentácia programu Erasmus+
s krátkym kvízom, zameraným na novinky v programe. Ďakujeme za pozvanie!
Aplikácia Erasmus+ OLS
Jazykové kurzy a hodnotenia OLS (Online Linguistic
Support) už majú svoju mobilnú aplikáciu! OLS je
bezplatná platforma jazykového vzdelávania online
určená účastníkom programu Erasmus+, pomocou
ktorej si môžu otestovať aktuálnu úroveň v jazyku, ktorý
budú používať počas zahraničného pobytu. Taktiež
ponúka možnosť zúčastniť sa online kurzov a najnovšie aj aplikáciu, vďaka ktorej sa účastníci
môžu zlepšovať v cudzo jazyku priamo cez dvoj smartfón.
Erasmus+ obohacuje kultúrne dedičstvo
Európska komisia vydala publikáciu mapujúcu uskutočnené
projekty naprieč všetkými sektormi vzdelávania, ktoré boli
organizované v kontexte Roka európskeho kultúrneho dedičstva
2018. Publikácia slúži ako inšpirácia a súbor príkladov dobrej
praxe, medzi ktorými nájdete aj viaceré projekty so slovenskou
účasťou.

Platforma pre výsledky projektov
Využívate už aj vy platformu pre výsledky projektov? Platforma slúži na
zviditeľnenie vášho projektu, zdieľanie výsledkov s tými, ktorých zaujíma
podobná téma, na hľadanie nových inšpirácií aj získanie nových partnerov.
Najnovšie je dostupná funkcia vyhľadávania podľa kategórií a rovnako aj
leták v slovenčine.

Brožúra Erasmus+ pre školy!
Brožúra je v anglickom jazyku a približuje možnosti zapojenia sa škôl do
programu Erasmus+.

Tipy a triky Erasmus+
Na naších webstránkach pribudla nová sekcia
s názvom Tipy a Triky Erasmus+! Nájdete tu
tipy, ako pracovať s médiami a písať tlačové
správy, či Impact+ Exercise príručku v slovenčine, ktorá vám pomôže s premýšlaním
o dopade vášho projektu a jeho možnom meraní. Navyše, holandská národná agentúra programu
Erasmus+ taktiež spustila svoj vlastný nástroj ImpactTool monitorujúci dopad projektov,
v ktorom si viete vytvoriť dizajn projektu so zamýšľaným dopadom, sledovať efektivitu vašich
postupov a časový rámec na dosiahnutie požadovaných výsledkov.
Cena Altiero Spinelli
Európska komisia odštartovala súťaž o "Altiero
Spinelli prize for Outreach", o cenu, udeľovanú za
prácu spojenú s šírením porozumenia Európskej Únie
medzi občanmi a stotožnením sa s európskym
projektom, pričom tento rok je súťaž zameraná na
mladých ľudí. Ocenené budú práce, ktoré zahŕňajú
inovatívne vzdelávacie prostriedky, aktivity, vďaka
ktorým mladí ľudia objavujú fungovanie Európy, alebo projekty podporujúce účasť mladých
v demokratickom procese. Ocenených bude dokopy 5 projektov, každý sumou 25 000 eur.
Prihlasovať sa môžete do 7. januára 2019.
Učiteľka zo Slovenska vo finále VET Excellence Awards 2018!
Noemi Rázcová, učiteľka na Škole úžitkového výtvarníctva
v Košiciach, bola nominovaná do finále súťaže VET
Excellence Awards 2018 organizovanej v rámci Európskeho
týždňa odborných zručností, v kategórii Najlepší učiteľ/ka.
Skončila na fantastickom druhom mieste. Jej oceneným
úspechom bolo zviditeľnenie slovenského odborného
školstva a my jej zo srdca gratulujeme! Záznam z livestreamu z oceňovania vo Viedni (47:30).

