
 

 

 

 

 

 

22. 10. 2020 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

65 aktivít pod hlavičkou #ErasmusDays  
 

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa aj 

v tomto roku stala slovenským koordinátorom iniciatívy #ErasmusDays. Slovensko sa už 

druhýkrát zapojilo do iniciatívy prostredníctvom aktivít a podujatí, ktorých cieľom je priblížiť 

program Erasmus+ a jeho možnosti verejnosti, predstaviť úspešných realizátorov a ich 

projekty a podeliť sa o skúsenosti účastníkov Erasmus+ mobilít zo zahraničia. V roku 2020 

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

sa do #ErasmusDays spolupracovala aj s IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže. 

Do celosvetovej iniciatívy sa zapojilo 84 krajín s viac ako 5000 podujatiami, čo robí štvrtý ročník 

#ErasmusDays doposiaľ najúspešnejším. Na Slovensku sa v priebehu #ErasmusDays, od 15. do 

17. októbra 2020, uskutočnilo 65 rôznych aktivít. V tomto roku sa zapojili všetky oblasti 

programu Erasmus+: celkovo sa tak na Slovensku zrealizovalo 24 aktivít v sektore školského 

vzdelávania, 23 aktivít stredných odborných škôl, 7 aktivít v sektore vysokoškolského 

vzdelávania, 7 v sektore mládeže a 4 podujatia zacielené na sektor vzdelávania dospelých. 

Hoci podmienky na zapojenie sa do iniciatívy boli sťažené vzhľadom na prijaté opatrenia na 

zamedzenie šíreniu koronavírusu, slovenskí realizátori vymysleli zaujímavé a kreatívne 

aktivity, ktoré vedeli uskutočniť v obmedzenom režime alebo vo virtuálnej forme. Napriek 

nepriaznivej situácii bolo do medzinárodnej iniciatívy #ErasmusDays zaregistrovaných o 20 

podujatí viac ako v minulom roku a realizátori programu Erasmus+ na Slovensku tým vyslali 

signál, že si uvedomujú pozitívny dopad programu na účastníkov mobilít aj vzdelávacie 

inštitúcie a veria, že program Erasmus+ bude naďalej ponúkať svoje možnosti na skvalitňovanie 

vzdelávania aj v nasledujúcom programovom období 2021 – 2027.   



„Už od roku 1987 vytvára program Erasmus+ nové generácie  Európskych občanov tým, že im 

dáva možnosti rozšíriť si svoje obzory štúdiom, dobrovoľníctvom či prácou v zahraničí. Práve 

preto oslavujeme úspech tohto európskeho programu v Európe aj mimo nej počas 15. až 17. 

októbra 2020,“ vyjadrila sa europoslankyňa Sabine Verheyen, ktorá predsedá Výboru 

Európskeho parlamentu pre kultúru a vzdelávanie. Zároveň dodala, že zapojenie súčasných aj 

bývalých realizátorov do iniciatívy a zdieľanie ich skúseností s programom Erasmus+ naprieč 

kontinentmi „ ...je dôkazom, že program Erasmus+ je  mäkkou mocou („soft power“) Európskej 

Únie v politikách vzdelávania a odbornej prípravy.“ 

 

Všetky podujatia, ktoré sa zrealizovali vo svete, nájdete na medzinárodnej mape 

www.erasmusdays.eu . 

Zoznam podujatí organizovaných na Slovensku nájdete na slovenskej webstránke iniciatívy.  

Viac informácií o programe Erasmus+ nájdete na www.erasmusplus.sk  
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