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Aktivity národnej agentúry  



www.erasmusplus.sk
Tipy a triky Erasmus+ 

• Ako pracovať s médiami 

• Dopad a diseminácia

• Užitočné odkazy

Vaše príbehy

Publikácie



Knižnica: KOMPENDIÁ a PUBLIKÁCIE

Erasmus+ obohacuje naše kultúrne dedičstvo
- Projekty realizované v kontexte Roka európskeho kultúrneho dedičstva

Kultúrne dedičstvo Európy
- súbor nástrojov pre učiteľov žiakov vo veku 10 – 15 rokov. Táto 

príručka obsahuje návod k učebným plánom, ako aj aktivitám

Štúdia: Dopad vzdelávacích mobilít na inštitúcie 
a jednotlivcov v rámci Kľúčovej akcie 1 v sektore odborného 
vzdelávania a prípravy



Diseminácia – Ako na to?

Tematický seminár – Bratislava apríl 2019 – v časti 
Prezentácie:

✓ Čo je diseminácia
✓ Výsledky a dopad projektu

✓ Diseminačný plán
✓ Nástroje diseminácie

✓ Vizualizácia programu - logá
✓ Príklady z praxe

✓ Užitočné informácie a odkazy



European Language Label

„Výzva 2019“ zverejnená:

http://www.erasmusplus.sk/ELL/

✓znenie Výzvy 2019
✓formulár prihlášky 2019

✓Európske priority pre r. 2019

Termín:    30. jún 2019 do 24:00 hod. SEČ
Info: ell@saaic.sk

EU stránka a databáza ocenených projektov:
• v 24 jazykoch 
• vyhľadávacie kritériá: rok ocenenia, 

krajina, oblasť vzdelávania, pedagogická 
téma, cieľový jazyk

https://ec.europa.eu/education/policies/mul
tilingualism/european-language-label_en

http://www.erasmusplus.sk/ELL/
mailto:ell@saaic.sk
https://ec.europa.eu/education/policies/multilingualism/european-language-label_en


TCA kontaktné semináre a konferencie 

➢ Centers of lifelong education established within universities as support for
lifelong learning and social inclusion, Praha, 18.-20.9.2019, sektor VD a VŠ, 
prihlasovanie HNEĎ

➢ Flexible Basic Education – new methods to tackle early school leaving, Lahti, 
23.-25.9.2019, prihlasovanie do 17.7.2019, sektor ŠV

➢ Contact seminar (early childhood education and care): “Exploring the wonders
of science and nature”, Turku, 29.9.-2.10.2019, prihlasovanie do 17.7.2019, 
sektor ŠV

Bratislava:
➢ Building Partnerships for a Learner-Centred Approach 

2. – 4. októbra 2019, Hotel Loft, Bratislava, sektory ŠV a VŠ



ERASMUS DAYS!
10. – 12. októbra 2019

- rôzne aktivity zamerané aj na širokú verejnosť

- Európska stránka – www.erasmusdays.eu

- sledujte web a FB!

http://www.erasmusplus.sk/

http://www.erasmusdays.eu/


Plánované aktivity a súťaže 

Európsky systém prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní 
a príprave

ECVET semináre pre žiadateľov v OVP

november 2019

http://www.erasmusplus.sk/ecvet/

European VET Skills Week - Európsky týždeň odborných 
zručností

http://www.erasmusplus.sk/vsw/

- podmienky súťaže a termíny budú vyhlásené v lete



Ďakujem za pozornosť!

www.erasmusplus.sk 

https://www.facebook.com/ErasmusplusSK

/ erasmusplus.sk

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


