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ź School Educa�on Gateway - pla�orma  
s ponukou príležitos� na vyhľadanie partne-
rov pre projekty a zdroj materiálov a infor-
mácií, www.schooleduca�ongateway.eu

ź eTwinning - najväčšia európska pla�orma 
pre virtuálnu spoluprácu škôl, bezpečný 
priestor na komunikáciu,  zdieľanie, 
disemináciu i kon�nuálne vzdelávanie, 
www.etwinning.sk

Užitočné pla�ormy

Inšpirujte sa

„ 
Zuzana Peternai - riaditeľka, Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM, Nové Zámky

 „A čo nám realizácia projektov dala a dáva? Oficiálne 
sme zaradili projekty a medzinárodné vzťahy do škol-
ského vzdelávacieho programu. No prínos bol oveľa 
dôležitejší – v podstate sme zachránili školu, do ktorej 
sa predtým hlásilo stále menej a menej žiakov.“



ź škola zriadená na Slovensku, 
zaradená do siete škôl a škol-
ských zariadení MŠVVŠ SR

K o n k r é t n e  d á t u m y  n á j d e t e   
na webovej stránke programu 
www.erasmusplus.sk, v čas� Ako 
získať  grant.

alebo

ź koordinátor národného konzor-
cia (školy, miestni/regionálni 
zriaďovatelia škôl, školské koordi-
načné orgány), pričom konzor-
cium s ním musia tvoriť ešte mini-
málne 2 na Slovensku zriadené 
oprávnené školy

Kto sa môže uchádzať o grant

Termíny na podanie prihlášok, ktoré 
sa predkladajú iba elektronicky, 
stanovuje v aktuálnej výzve Európ-
ska komisia.   

Kedy a ako podať prihlášku

KĽÚČOVÁ AKCIA 1 (KA1)
VZDELÁVACIA MOBILITA 
JEDNOTLIVCOV

Aká môže byť dĺžka projektu a 
jednej mobility?

ź mobilita môže trvať od 2 po sebe 
idúcich dní až po 2 mesiace

ź projekt môže trvať od 12 do 24 
mesiacov

KĽÚČOVÁ AKCIA 2 (KA2)
STRATEGICKÉ 
PARTNERSTVÁ

ŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE
ERASMUS+ 

Aká môže byť výška grantu?

ź zamestnanci a žiaci z organizácií 
zapojených do partnerstva

ź žiadateľ podáva prihlášku za celé 
partnerstvo

 

Kto sa môže uchádzať o grant?

ź projekt môže trvať od 12 do 36 
mesiacov

Aká môže byť dĺžka projektu?

ź maximálna výška grantu pre   
36-mesačný projekt je 450 000 €

ź žiadateľom môže byť akákoľvek 
verejná alebo súkromná organi-
zácia zriadená na Slovensku, 
ktorá ak�vne pôsobí v školskom 
vzdelávaní

Kto sa môže do projektu zapojiť?

KA 1
ź hospitácie (job shadowing) alebo 

pozorovania v partnerskej škole

ź výučbové pobyty v partnerskej 
škole

Aké mobility sa môžu v zahraničí reali-
zovať?
ź štruktúrované kurzy alebo školenia

 

Kto sa môže mobility zúčastniť?

ź pracovníci zapojení do strategické-
ho rozvoja  vysielajúcej školy

ź zamestnanci školy – pedagogickí, 
odborní a riadiaci pracovníci škôl

Ciele programu Erasmus+ v školskom 
vzdelávaní

ź zvýšiť kvalitu výučby od mater-
ských až po stredné školy

ź rozvoj profesijných kompetencií  
zamestnancov v sektore školského 
vzdelávania

ź podporiť modernizáciu, medziná-
rodnú spoluprácu a vytváranie 
sie� s krajinami zapojenými do 
programu

KA 2 Aká je výška grantu?
ź maximálna výška grantu je 16 500 € 

na 1 školu/rok, plus podpora na 
špeciálne potreby

ź minimálne 2 školy z 2 rôznych krajín 
programu a maximálne 6 škôl, 
ktoré budú tvoriť partnerstvo

Aká môže byť dĺžka projektu?
ź školské výmenné partnerstvá môžu 

trvať od 12 do 24 mesiacov, v prípa-
de realizácie dlhodobej mobility 
žiakov až do 36 mesiacov

Kto sa môže do projektu zapojiť?

Školské výmenné partnerstvá sú špeci-
fickým typom strategických partner-
s�ev, na ktoré sa vzťahujú osobitné 
pravidlá a ktoré sú zamerané predo-
všetkým na výmenu dobrej praxe a 
mobilitu učiteľov a žiakov. 

ŠKOLSKÉ VÝMENNÉ 
PARTNERSTVÁ

Strategické partnerstvá sa delia  
na  2  typy:

ź Tvorba inovačných výstupov –  
hlavným výsledkom projektu sú 
intelektuálne výstupy, t. j. konkrét-
ne produkty pre sektor školského 
vzdelávania

ź Podpora výmeny dobrej praxe – 
vytváranie sie�, posilnenie medzi-
národnej spolupráce a zdieľanie 
nápadov, skúsenos� a metód

Partnerstvo
ź musia tvoriť minimálne 3 organi-

zácie z 3 rôznych krajín programu

Čo pokrýva grant?
ź z grantu je možné hradiť cestov-

né náklady a individuálnu podpo-
ru účastníkov mobilít, poplatky za 
kurz, náklady spojené s organizá-
ciou a zabezpečením mobilít


