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Úvod 

Podpora nadnárodnej mobility zamestnancov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy nie je 
v grantových schémach Európskej únie novinkou. V minulosti, v predchádzajúcich komunitárnych 
programoch Sokrates a Programe celoživotného vzdelávania, sa realizovalo ďalšie vzdelávanie 
zamestnancov a pedagogických pracovníkov v sektoroch školského vzdelávania (bývalý podprogram 
Comenius) a vzdelávania dospelých (bývalý podprogram Grundtvig). Išlo o individuálne granty, 
o ktoré pedagogickí pracovníci a lektori žiadali priamo v národnej agentúre. V roku 2014 však 
program Erasmus+ prišiel s požiadavkou, že mobilita zamestnanca musí byť neoddeliteľnou súčasťou 
celkového plánu rozvoja organizácie, aby mala zmysel a jej výsledky boli využiteľné a udržateľné 
v rámci organizácie. Dôvodom tejto zmeny je snaha Európskej komisie o jasnejšie prepojenie 
ďalšieho vzdelávania zamestnancov s reálnymi potrebami vysielajúcej organizácie, a tým o zvýšenie 
účinnosti finančnej podpory. O granty preto nemôžu žiadať priamo pedagogickí pracovníci a lektori, 
ale prihlášku podáva ich organizácia a v nej vysvetľuje, aký prínos sa očakáva od každej z plánovaných 
mobilít. Táto časť prihlášky sa nazýva Európsky plán rozvoja a musí spĺňať celý rad kritérií. 

Jednou z úloh národných agentúr programu Erasmus+ je poskytovať podporu a poradenstvo 
potenciálnym žiadateľom, ako aj realizátorom bežiacich projektov. Slovenská akademická asociácia 
pre medzinárodnú spoluprácu (Slovak Academic Association for International Cooperation - SAAIC) 
ako Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu na Slovensku sa 
preto rozhodla, že po dvoch rokoch fungovania programu Erasmus+ urobí analýzu toho, ako sa 
slovenské organizácie vyrovnali s novým inštitucionálnym prístupom v mobilitných projektoch 
v rámci Kľúčovej akcie 1, a podľa výsledkov naplánuje svoje ďalšie aktivity. 

Prvým krokom bola analýza informácií z návrhov projektov podaných v prvej výzve programu 
Erasmus+ v roku 2014, konkrétne v európskych plánoch rozvoja žiadajúcich organizácií, v kombinácii 
so spätnou väzbou externých hodnotiteľov prihlášok. Druhým významným zdrojom informácií boli 
správy z mobilít, ktoré účastníci podávajú priebežne počas realizácie projektov. Tretím, rovnako 
dôležitým krokom, bol zber informácií v priamej komunikácii s koordinátormi mobilitných projektov 
KA1 vo forme tematického seminára. 

S cieľom zdôrazniť dôležitosť nového prístupu národná agentúra zorganizovala v decembri 2015 
v Žiline tematický seminár pre bežiace projekty v Kľúčovej akcii 1 programu Erasmus+. Seminár 
niesol názov „Čo prináša nadnárodná mobilita zamestnancov? Vplyv mobilitných projektov Erasmus+ 
na organizáciu“ a zúčastnili sa ho koordinátori projektov KA1 v sektore školského vzdelávania, 
vzdelávania dospelých a projektov v sektore odborného vzdelávania a prípravy, ktoré realizovali 
nadnárodnú mobilitu zamestnancov. Výstupy zo seminára sú zhrnuté v tejto publikácii a prezentácie 
z podujatia sú trvalo k dispozícii na webovej stránke www.erasmusplus.sk v časti Prezentácie.  

Dopad mobilitných projektov Erasmus+ na organizáciu je jedným z aspektov realizácie mobilitných 
projektov a tiež celkovej implementácie programu Erasmus+, ktorému sa v súčasnosti venuje veľká 
pozornosť. Európska komisia plánuje počas implementácie programu Erasmus+ realizovať rozsiahlu 
štúdiu na túto tému. Cieľom národnej agentúry preto nie je nahrádzať uvedenú celoeurópsku 
aktivitu, ale vďaka priamemu kontaktu s príjemcami grantov a v úzkej spolupráci s nimi sa bližšie 
pozrieť na to, čo priniesla nadnárodná mobilita zamestnancov školám a organizáciám vzdelávania 
dospelých na Slovensku po prvých dvoch rokoch fungovania programu. 

Vysvetlenie základných pojmov a požiadaviek programu Erasmus+ spolu so stručným prehľadom 
o prvej generácii prihlášok a záverečných správ mobilitných projektov v programe Erasmus+, ako aj 
výstupmi z tematického seminára, tvoria užitočný zdroj informácií v čitateľsky prístupnej forme. Táto 
publikácia má slúžiť nielen koordinátorom bežiacich mobilitných projektov Erasmus+ v Kľúčovej akcii 
1, ale aj potenciálnym žiadateľom ako inšpirácia pri príprave nových návrhov projektov. 
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I. Európsky plán rozvoja a základné pojmy 

Čo je mobilitný projekt? 

V rámci programu Erasmus+, Kľúčovej akcie 1 - Vzdelávacej mobility jednotlivcov sa na 
decentralizovanej úrovni (na úrovni národných agentúr) podporujú tzv. mobilitné projekty v oblasti 
vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže. Ide o: 

 medzinárodné projekty v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, 

 zamerané na rozvoj, modernizáciu a internacionalizáciu vzdelávacej organizácie, 

 prostredníctvom nadnárodných mobilít zamestnancov/ pracovníkov a žiakov, 

 doba trvania projektu: 1 až 2 roky. 

Čo je Európsky plán rozvoja? 

Európsky plán rozvoja je dokument pre školy, organizácie odborného vzdelávania a prípravy 
a vzdelávania dospelých, v ktorom sa uvádzajú:  

 potreby inštitúcie/organizácie z hľadiska rozvoja kvality, modernizácie a internacionalizácie, 

 a spôsoby naplnenia týchto potrieb pomocou plánovaných európskych aktivít. 

Európsky plán rozvoja je súčasťou formulára žiadosti o grant na vzdelávaciu mobilitu zamestnancov 
v rámci Kľúčovej akcie 1. 

Čo má obsahovať Európsky plán rozvoja? 

Európsky plán rozvoja (EPR) = súčasť celkovej stratégie rozvoja organizácie: 

 definuje základné potreby rozvoja organizácie – jej modernizácie, zvyšovania kvality 

a internacionalizácie; 

 identifikuje konkrétne oblasti, ktoré si vyžadujú zlepšenie: napr. riadiace kompetencie 

vedúcich pracovníkov, kompetencie zamestnancov, nové metódy alebo prostriedky 

vzdelávania, učebné osnovy a materiály, organizácia procesu výučby a učenia sa a pod.; 

 uvádza, ako projekt prispeje k naplneniu týchto potrieb; 

 obsahuje spôsob integrácie nadobudnutých kompetencií, zručností a skúseností do 

vzdelávacích aktivít, postupov a učebných materiálov organizácie. 

EPR má poskytnúť kontext pre projekt (nie plán pre projekt, ale projekt pre plán). 

Metodika vypracovania EPR v piatich krokoch 

1. Analýza súčasného stavu: 

 Kde sa teraz nachádzame? 

 V čom sme jedineční, v čom spočíva naša pridaná hodnota? 

 Aké je prostredie, v ktorom pôsobíme, a aké sú perspektívy jeho vývoja? 

2. Vízia do budúcnosti: 

 Kde by sme sa chceli nachádzať o 3 – 5 – 10 rokov? 

3. Identifikácia kľúčových potrieb a cieľov: 
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 Čo chýba našej organizácii k tomu, aby sme túto víziu naplnili? 

 Aké sú konkrétne potreby našich zamestnancov? 

 Ktoré krajiny, či regióny sú pre našu organizáciu dôležité? 

4. Vypracovanie akčného plánu na obdobie 1 – 2 rokov: 

 3 – 4 strategické ciele, ktoré sú: merateľné, realistické a dosiahnuteľné. 

5. Ako prispeje projekt k naplneniu týchto potrieb a cieľov? 

Dopad a udržateľnosť 

Sprievodca programom Erasmus+ definuje tieto dva základné pojmy nasledovne: 

 Dopad je účinok, ktorý má vykonávaná aktivita a jej výsledky na ľudí, postupy, organizácie 

a systémy. Plány šírenia a využívania výsledkov môžu prispieť k maximalizácii účinku 

vytváraných aktivít, aby vplývali na bezprostredných účastníkov a partnerov aj v ďalších 

rokoch. Mali by sa zohľadniť aj výhody pre ďalších zainteresovaných aktérov, aby sa dosiahla 

výraznejšia zmena a čo najlepšie využitie projektu. 

 Udržateľnosť je schopnosť projektu pokračovať a používať svoje výsledky aj po skončení 

obdobia financovania. Výsledky projektu sa potom môžu používať a využívať 

z dlhodobejšieho hľadiska, napr. prostredníctvom komercializácie, akreditácie alebo 

uplatňovania.  

Dopad mobilitného projektu 

Od mobilitného projektu možno očakávať, že bude mať dopad na viacerých úrovniach, konkrétne na: 

1. účastníkov mobilít, 

2. organizáciu, vrátane žiakov/učiacich sa a ostatných zamestnancov, 

3. ďalšie organizácie/miestnu komunitu. 

Vzdelávacie výstupy 

Rovnako sa od mobilitných projektov, resp. organizácií, ktoré mobilitné projekty KA1 v programe 
Erasmus+ realizujú, očakáva, že vzdelávacie výstupy svojich zamestnancov a pracovníkov uznajú. 
Definíciu vzdelávacích výstupov možno nájsť vo viacerých zdrojových dokumentoch: 

 Sprievodca programom Erasmus+ 

Vzdelávacie výstupy sú vyhlásenia o tom, čo vzdelávajúci sa človek vie, čomu rozumie a čo dokáže 
vykonávať po ukončení vzdelávacieho procesu, ktoré sú vymedzené z hľadiska vedomostí, zručností 
a kompetencií. 

 Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie 

Vzdelávacie výstupy sú explicitné vyjadrenia o tom, čo má študent poznať, chápať a/alebo byť 
schopný preukázať na konci obdobia jeho štúdia. Sú definované prostredníctvom opisu vedomostí, 
zručností a kompetencií.  
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Sú to konkrétne nadobudnuté: 

 vedomosti a zručnosti, 

 kompetencie napr. odborné, sociálne, digitálne, jazykové a pod. 

Inšpiráciu a viac informácií o uznávaní vzdelávacích výstupov nájdete na: 

www.europass.cedefop.europa.eu/sk/home 

www.erasmusplus.sk/ako_ziskat_grant/prirucky/2015/Europass.pdf 

www.erasmusplus.sk/ecvet/ 

www.minedu.sk 
(Akreditačná rada pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov) 

www.issuu.com/aldenbieseneu/docs/ginco_manual 

 

Ďalšie užitočné odkazy na tému dopad mobilitných projektov 

Problematike dopadu mobilitných projektov sa venujú aj iné národné agentúry a spolupracujúce 
organizácie v krajinách programu Erasmus+, napr.: 

Národná agentúra programu Erasmus+ vo Francúzsku: 
www.agence-erasmus.fr/en/page/impact-studies 

Národná agentúra programu Erasmus+ vo Fínsku:  
www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure
/32427_Faktaa_1_2014_Hidden_Competences.pdf 

Fínska národná rada pre vzdelávanie: 
www.oph.fi/download/155952_strength_from_international_cooperation.pdf 

 

Európske nástroje 

Na podporu a posilnenie dopadu aktivít spolufinancovaných z programu Erasmus+ vytvorila Európska 
komisia viacero nástrojov. Pre Kľúčovú aktivitu 1 v školskom vzdelávaní a vzdelávaní dospelých sú 
obzvlášť užitočné nasledujúce elektronické platformy: 

eTwinning 

V sektore školského vzdelávania pôsobia národné podporné služby eTwinning. Pomáhajú školám pri 
procese registrácie, pri vyhľadávaní partnerov a pri projektovej činnosti, propagujú danú akciu, 
odovzdávajú ceny a značky kvality a organizujú aktivity profesijného rozvoja učiteľov. Portál 
eTwinning umožňuje užívateľom nájsť si partnerskú školu na realizáciu školských projektov buď 
v bezpečnom virtuálnom prostredí TwinSpace, alebo aj v rámci programu Erasmus+. Ďalej slúži ako 
komunikačná platforma na výmenu informácií a skúseností a ponúka informácie o možnostiach 
ďalšieho vzdelávania učiteľov. Podrobné informácie sú zverejnené na webovej stránke 
www.etwinning.sk. 

  

file:///C:\Users\smaloka\Documents\NA\2015_12_10_KA1_temat_Zilina\EDP_KA101_KA104\www.europass.cedefop.europa.eu\sk\home
http://www.erasmusplus.sk/ako_ziskat_grant/prirucky/2015/Europass.pdf
http://www.erasmusplus.sk/ecvet/
http://www.minedu.sk/
file:///C:\Users\smaloka\Documents\NA\2015_12_10_KA1_temat_Zilina\EDP_KA101_KA104\www.issuu.com\aldenbieseneu\docs\ginco_manual
http://www.agence-erasmus.fr/en/page/impact-studies
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/32427_Faktaa_1_2014_Hidden_Competences.pdf
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/32427_Faktaa_1_2014_Hidden_Competences.pdf
http://www.oph.fi/download/155952_strength_from_international_cooperation.pdf
http://www.etwinning.sk/
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School Education Gateway 

Ďalším portálom, ktorý môžu využívať školy a iné organizácie zapojené do programu Erasmus+, je 
portál School Education Gateway. Ponúka školám, učiteľom, študentom vysokých škôl a ďalším 
aktérom v oblasti školského vzdelávania tri užitočné nástroje: 

 katalóg vzdelávacích kurzov pre učiteľov; 

 vyhľadávanie možností pre mobility v zahraničí, ako sú hospitácie (job shadowing), výučbové 
pobyty, semináre alebo pobyty pre študentov a čerstvých absolventov pedagogických 
odborov vysokých škôl (v minulosti známe ako asistentúry Comenius). Do portálu je zároveň 
možné vložiť profil inštitúcie, ktorá chce poskytnúť hospitáciu alebo pobyt pre absolventa VŠ; 

 možnosť vyhľadať vhodných partnerov do projektov v kľúčových akciách programu Erasmus+ 
KA1 alebo KA2. 

Zároveň sa na School Education Gateway zverejňujú rôzne správy a články o aktuálnom dianí v oblasti 
školského vzdelávania. Prevádzkovateľom portálu je European Schoolnet a je financovaný 

z programu Erasmus+. Viac informácií nájdete na www.schooleducationgateway.eu. 

EPALE 

Potrebám sektora vzdelávania dospelých slúži EPALE - viacjazyčná otvorená členská komunita pre 
učiteľov, školiteľov, výskumníkov, akademických pracovníkov, tvorcov politík a pre všetkých 
ostatných odborníkov, ktorí sa venujú vzdelávaniu dospelých v celej Európe. Portál funguje ako 
európska elektronická platforma vzdelávania dospelých, otvára priestor na vyhľadávanie partnerov, 
obsahuje kalendár podujatí a mnoho ďalších funkcií. Členovia komunity si vymieňajú informácie 
súvisiace so vzdelávaním dospelých vrátane noviniek, blogových príspevkov, materiálov a podujatí či 
kurzov. Financovanie EPALE zabezpečuje Európska komisia a národným kontaktným bodom na 
Slovensku je Národný ústav celoživotného vzdelávania. Viac informácií nájdete na 
www.nuczv.sk/epale/. 

Diseminačná platforma programu Erasmus+ 

V roku 2015 Európska komisia spustila nový nástroj zameraný na šírenie informácií o projektoch a ich 
výsledkoch, ktoré boli realizované v rámci programu Erasmus+. Ide o databázu európskych projektov 
v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, v ktorej je možné vyhľadávať informácie 
podľa kľúčových slov, tematického zamerania projektov, roku schválenia alebo krajiny zapojených 
organizácií. Portál slúži zároveň pre inšpiráciu, zviditeľnenie a šírenie príkladov dobrej praxe. Národná 
agentúra odporúča návštevu tejto databázy budúcim predkladateľom projektov, ale aj realizátorom 
projektov. Diseminačnú platformu nájdete priamo na stránke Európskej komisie na 
www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/.  

http://www.schooleducationgateway.eu/sk/pub/index.htm
http://nuczv.sk/epale/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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II. Pohľad na prvú generáciu projektov Erasmus+ 

A. Mobilitné projekty KA1 v oblasti školského vzdelávania 

Európske plány rozvoja v prihláškach 

Rok 2014 bol prvým rokom programu Erasmus+. V rámci Výzvy 2014 žiadosti o grant na mobilitu 
zamestnancov v školskom vzdelávaní po prvýkrát podávali organizácie, a nie jednotlivci. Európsky 
plán rozvoja, ako súčasť prihlášky, bol takisto úplnou novinkou. Organizácie ako žiadatelia o grant 
mali za úlohu vo svojich prihláškach opísať potreby svojej inštitúcie z hľadiska rozvoja kvality 
a internacionalizácie a zároveň preukázať, že predkladaný projekt prispeje k zlepšeniu 
v identifikovaných oblastiach. 

V roku 2014 v prihláškach KA1 v sektore školského vzdelávania žiadatelia uvádzali predovšetkým 
potrebu modernizácie školy prostredníctvom rozvoja kompetencií svojich pedagogických 
zamestnancov, modernizácie učebných plánov, zavádzania inovatívnych vyučovacích metód 
a nástrojov a nových spôsobov výučby, ktoré by zvyšovali motiváciu žiakov, a za dôležitú považovali aj 
internacionalizáciu formou spolupráce s partnerskými školami v zahraničí. 

Žiadatelia najčastejšie plánovali štruktúrované kurzy ďalšieho vzdelávania poskytované inštitúciami 
v zahraničí, v menšej miere do mobilít zaraďovali hospitácie v partnerských školách. V priemere 
plánovali žiadatelia 5 mobilít na projekt. V témach, na ktoré sa mobilitné projekty zameriavali, 
dominovali výučba a učenie sa cudzích jazykov, nové inovatívne osnovy/vzdelávacie metódy/tvorba 
vzdelávacích programov, pedagogika a didaktika, IKT - nové technológie - digitálne zručnosti, 
inštitúcie a/alebo metódy zamerané na zlepšenie kvality (vrátane rozvoja škôl). 

V oblasti rozvoja kompetencií zamestnancov sa v prihláškach kládol dôraz na ich ďalší osobnostný a 
odborný rast a nadobudnutie a zlepšenie jazykových a odborných kompetencií. V prevažnej väčšine 
prihlášok žiadateľom išlo o zlepšenie jazykových zručností, napr. dosiahnutie „jazykovej kompetencie 
učiteľov základnej školy na úrovni B2 Európskeho referenčného rámca vzhľadom na vyučovanie 
predmetov metódou CLIL a zároveň zvládnutie metodiky vyučovania predmetu prostredníctvom 
cudzieho jazyka,“ a „pre učiteľov gymnázia jazykovú kompetenciu na úrovni C1-2 Európskeho 
referenčného rámca a metodiku vyučovania odborných predmetov vzhľadom na bilingválnu formu 
výučby.“ Cieľovou skupinou boli pedagogickí zamestnanci s jazykovou kvalifikáciou ako aj bez nej. Pri 
rozvoji jazykových kompetencií učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov sa objavovali argumenty, 
že „len učiteľ, ktorý ovláda svoj predmet aj v inom ako materinskom jazyku, môže budovať európsku 
dimenziu vo svojom predmete, získavať informácie aj z iných ako domácich zdrojov a aktivizovať 
žiakov do medzinárodnej spolupráce napr. formou eTwinningu.“ 

Ďalšou často uvádzanou potrebou škôl bolo zavádzanie inovácií v oblasti informačných 
a komunikačných technológií. Bez ohľadu na to, či školy boli vybavené IKT alebo to plánovali, ich 
cieľom bolo pripraviť svojich pedagogických zamestnancov na ich využívanie: „Chceme aby po 
absolvovaní stáže ešte viac uplatňovali moderné metódy, informačné a komunikačné technológie, 
ktorými je naša škola vybavená,“ „škola robí všetko preto, aby zabezpečila nové vybavenie učební 
projektormi, interaktívnymi tabuľami, softvérom a potrebuje kvalifikovaných učiteľov na prácu 
s týmito zariadeniami.“ Žiadatelia očakávali, že „lepším využívaním IKT sa zvýši záujem žiakov 
o vyučovanie, slabších žiakov naštartuje k napredovaniu a rozšíri IKT zručnosti samotných žiakov.“ 

Osobitnou skupinou žiadateľov s jasne formulovanými potrebami rozvoja boli vidiecke školy a školy 
s vysokým podielom žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a sociálne znevýhodneného 
prostredia. Kým vidiecke školy si kládli za cieľ prilákať a udržať kvalitných pedagógov prostredníctvom 
kontinuálneho vzdelávania a možnosti medzinárodnej spolupráce, školy s rómskymi komunitami 
hľadali nové inovatívne spôsoby výučby reagujúce na potreby svojich žiakov.  
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Spoločným menovateľom všetkých typov žiadateľov bola snaha zabrániť vzniku syndrómu vyhorenia 
u svojich zamestnancov. „Semináre s medzinárodnou účasťou umožnia výmenu názorov a skúsenosti 
učiteľov z rôznych krajín, čo prispeje k energizácii zúčastnených. Pozitívne naladený učiteľ je 
prínosom pre celú organizáciu a predovšetkým ovplyvňuje atmosféru v triede a interakciu medzi 
žiakmi.“ 

Aspekt kvality sa v prihláškach objavoval v rôznych podobách. Žiadatelia napr. uvádzali, akým 
spôsobom boli identifikované potreby školy: „Európsky plán rozvoja školy vypracovala komisia 
učiteľov pod vedením riaditeľky školy. Tento plán ako samostatný dokument prerokovala a schválila 
pedagogická rada na svojom riadnom zasadnutí,“ „potreby našej školy vyplývajú zo SWOT analýzy, 
ktorú pre potreby napísania Európskeho plánu rozvoja urobili vedúce jednotlivých predmetových 
komisií v spolupráci s vedením školy.“ 

Dôvody, pre ktoré si žiadatelia stanovili za cieľ zvýšiť kvalitu vzdelávania prostredníctvom 
nadnárodných mobilít, boli tiež rôzne: „Na škole sa postupne zavádza systém manažérstva kvality na 
zefektívnenie riadenia všetkých činností v organizácii. Od takého kurzu očakávame možnosť navštíviť 
vzdelávacie zariadenia v zahraničí v praxi, príležitosť na zdieľanie osvedčených postupov, zlepšenie 
manažérskych zručností, na vypracovanie plánov na modernizáciu školy a ďalšiu spoluprácu 
partnerov,“ „napriek všetkým snahám našich pedagógov, odchádza z našej školy množstvo žiakov 
piateho ročníka na osemročné gymnáziá a mnoho ôsmakov na bilingválne gymnáziá. Odliv je 
v posledných rokoch taký veľký, že na konci školského roka musíme spájať triedy. Okrem toho len 
málo pedagógov využíva IKT pri výučbe a taktiež sa stretávame s nezáujmom rodičov o dianie 
v škole,“ alebo „plánujeme využívať inovatívne "student-centred" metódy na zvýšenie motivácie 
žiakov a v konečnom dôsledku zlepšenia ich disciplíny.“ 

Nové poznatky a zručnosti plánovali školy využiť na zlepšenie manažmentu, systému hodnotenia 
zamestnancov, prevenciu konfliktov a pod. Najčastejšou aplikáciou však bola modernizácia školských 
vzdelávacích programov, tvorba nových učebných plánov a osnov, výkonových štandardov a im 
zodpovedajúcich vyučovacích metód a foriem, didaktických a metodických postupov: „Inovatívne 
skúsenosti však premietneme predovšetkým do našej pedagogickej praxe. Uplatníme ich priamo na 
vyučovacích hodinách a zakomponujeme do Školského vzdelávacieho programu a do Tematických 
výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých predmetov. Súčasne budeme naše poznatky odovzdávať 
ďalej študentom pedagogických smerov, ktorí na našej škole pravidelne vykonávajú svoju 
pedagogickú prax.“ 

V mnohých prihláškach figurovali žiaci a ich učebné výsledky ako jeden z hlavných faktorov pri 
plánovaní nadnárodných mobilít. Žiadatelia očakávali, že pedagógovia „sa vrátia s novými 
skúsenosťami a poznatkami nielen z teoretickej oblasti, ale aj z bežného života danej krajiny“ a budú 
schopní „motivovať študentov k štúdiu cudzích jazykov a poskytnú im tie zručnosti, ktoré sú potrebné 
na trhu práce.“ Podľa ich názoru žiaci získajú nielen lepšie medzikultúrne povedomie, ale vďaka 
novým pedagogickým prístupom a využívaním IKT budú motivovaní k lepším výkonom v predmete. 

Žiadatelia uvádzali, že o získané poznatky sa účastníci mobilít podelia nielen so svojimi priamymi 
kolegami na škole prostredníctvom otvorených hodín, workshopov a zasadnutí predmetových 
komisií, ale aj so širšou odbornou verejnosťou v regióne, resp. na Slovensku, v spolupráci so 
zriaďovateľmi, s metodicko-pedagogickými centrami, v rámci metodických združení, metodických dní, 
zasadnutí riaditeľov škôl alebo prostredníctvom portálu zborovna.sk a príspevkov v odborných 
časopisoch. Rodičia a široká verejnosť sa o výsledkoch mobilít dozvedia na webstránke školy, mesta 
a v regionálnych novinách. 

Poslednou oblasťou, v ktorej žiadatelia identifikovali potrebu rozvoja, bola internacionalizácia. Školy 
uvádzali v prihláškach plány, ako by chceli prostredníctvom nadnárodných mobilít iniciovať 
medzinárodnú spoluprácu so školami v zahraničí. Nové kontakty by mali slúžiť na tvorbu projektov, 
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do ktorých sa budú zapájať nielen pedagógovia, ale aj žiaci. Išlo by o projekty v rámci programu 
Erasmus+, eTwinning, a i.: „Kontakty nadobudnuté počas vzdelávacích podujatí v zahraničí využijeme 
na spoluprácu medzi zahraničnými školami, dopisovanie si žiakov, výmenu vianočných 
a veľkonočných pohľadníc a rôzne projekty. Budeme sa snažiť vytvoriť nové strategické partnerstvá, 
ktoré by smerovali k výmene skúseností, výmene žiakov a spolupráci na projektových aktivitách.“ 

Ako hlavný predpoklad medzinárodnej spolupráce žiadatelia často uvádzali zlepšenie jazykových 
kompetencií učiteľov. Medzinárodné kontakty majú byť tiež cestou k výmene know-how medzi 
pedagógmi. Od medzinárodnej spolupráce žiadatelia očakávajú okrem iného aj zvýšenie atraktivity 
školy v regióne. 

Externí hodnotitelia, ktorí hodnotili prihlášky KA1 v roku 2014, vo svojej spätnej väzbe pre národnú 
agentúru uviedli, že vo všeobecnosti žiadatelia pochopili požiadavky nového programu, vrátane 
nového inštitucionálneho prístupu. O prihláškach sa vyjadrili skôr pozitívne alebo neutrálne. Za jeden 
z nedostatkov prihlášok v sektore školského vzdelávania však bol označený aj nedostatočne 
vypracovaný európsky plán rozvoja. Podľa hodnotiteľov kvalita prihlášky v niektorých prípadoch 
klesla z dôvodu nedostatočného uvedomenia si prechodu od individuálneho prístupu pri podávaní 
prihlášok v programe Erasmus+ na inštitucionálny, čo sa prejavilo nižšou angažovanosťou zo strany 
škôl. 

Zaujímavosti zo záverečných správ účastníkov 

V prvom roku programu Erasmus+ bolo v sektore školského vzdelávania schválených 54 
mobilitných projektov KA1. Do decembra 2015 bolo podaných 300 správ slovenských účastníkov 
mobilít, ktoré boli financované z týchto projektov. V nasledujúcom texte sú popísané niektoré 
vybrané aspekty zrealizovaných mobilít. 

Mobilít sa zúčastnilo 88 % žien a 12 % mužov. Spomedzi typov mobilít prevažovala účasť na 
štruktúrovaných kurzoch (62 %) nad hospitáciami (24 %), výučbou a poskytovaním školení v zahraničí 
(10 %) a inými vzdelávacími aktivitami (4 %): 

 

Takmer polovica mobilít (45 %) trvala v rozpätí 1 týždňa, druhá polovica trvala od 1 do 2 týždňov (50 
%), zvyšných 5 % predstavovali mobility v trvaní viac ako 2 týždne až 1 mesiac (pričom program 
umožňuje trvanie od 2 dní do 2 mesiacov). Najobľúbenejšími cieľovými krajinami boli Veľká Británia 
(48 %), Malta (10,7 %) a Nemecko (9,7 %): 

Cieľová 
krajina 

Počet 
účastníkov 

% 

Veľká Británia 144 48.0% 

Malta 32 10.7% 

Nemecko 29 9.7% 

Taliansko 20 6.7% 

88%

12%

Rodové zastúpenie účastníkov

Ženy

Muži

24%

62%

4%
10%

Typ vzdelávacej aktivity

Hospitácie

Štruktúrovaný 
kurz

Iná vzdelávacia 
aktivita

Výučba
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Cieľová 
krajina 

Počet 
účastníkov 

% 

Španielsko 12 4.0% 
Česká 

republika 
11 3.7% 

Francúzsko 11 3.7% 

Írsko 8 2.7% 

Fínsko 7 2.3% 

Rakúsko 7 2.3% 

Turecko 6 2.0% 

Luxembursko 5 1.7% 

Lotyšsko 4 1.3% 

Slovinsko 2 0.7% 

Grécko 1 0.3% 

Švédsko 1 0.3% 

Z hľadiska zamerania aktivít ďalšieho vzdelávania prevažovali kurzy zamerané na vzdelávanie (44,4 %) 
a špecializované kurzy pre učiteľov konkrétneho predmetu (19,6 %): 

Zameranie vzdelávacej aktivity % 

Vzdelávanie 44.4% 
Ďalšie vzdelávanie učiteľov konkrétneho predmetu 19.6% 
Jazykové vzdelávanie 7.7% 
Vzdelávanie, bez špecifikácie 6.4% 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov, bez špecifikácie 5.1% 

Jazykové vzdelávanie, bez špecifikácie 4.5% 
Získavanie jazyka 3.5% 
Ďalšie vzdelávanie učiteľov predprimárneho stupňa 2.3% 
Vzdelávanie, interdisciplinárne programy 1.9% 
Informačné a komunikačné technológie 1.6% 
Humanitné odbory 1.3% 
Pedagogika - veda 0.6% 
Literatúra a lingvistika 0.6% 
Humanitné odbory, interdisciplinárne programy 0.3% 

Vysoké bolo percento účastníkov, ktorí sa zúčastnili nadnárodnej mobility (či už v rámci 
predchádzajúceho Programu celoživotného vzdelávania alebo Erasmus+) po prvýkrát, až 83 %: 

 

83%

17%

Na mobilite po prvýkrát

Áno

Nie
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Až 81 % účastníkov mobilít si bolo vedomých jasného prepojenia aktivity s Európskym plánom rozvoja 
svojej organizácie. Iba 3 % tvrdili, že nie je medzi nimi jasný alebo žiaden súvis. Necelá pätina 
účastníkov to nevedela posúdiť: 

 

Na otázku, ako boli celkovo spokojní so svojou mobilitou, odpovedalo 80 % účastníkov „veľmi 
spokojný“ a 20 % „skôr spokojný“: 

 

Najčastejšou odpoveďou na otázku, čo účastníkov najviac motivovalo k účasti na nadnárodnej 
mobilite, bola možnosť rozvíjať si kompetencie v odbore a skvalitniť výučbu (túto odpoveď uviedlo 70 
% respondentov), zlepšiť si znalosť cudzieho jazyka (66 % respondentov) a získať poznatky a know-
how z príkladov dobrej praxe v zahraničí (62 %): 

Hodnotený aspekt 
Počet 

odpovedí 
% 

odpovedí 
% 

respondentov 
Rozvíjať si kompetencie v odbore a skvalitniť 
výučbu 

211 11,2% 70% 

Zlepšiť si znalosť cudzích jazykov 199 10,6% 66% 
Získať poznatky a know-how z dobrej praxe 
v zahraničí 

186 9,9% 62% 

Rozšíriť si poznatky o spoločenských, jazykových 
a/alebo kultúrnych aspektoch 

181 9,6% 60% 

Získať praktické zručnosti potrebné v aktuálnej 
práci a v profesijnom rozvoji 

179 9,5% 60% 

Stretnúť nových ľudí 176 9,3% 59% 
Vytvoriť si nové kontakty/rozšíriť svoju 
profesionálnu sieť 

145 7,7% 48% 

Experimentovať a vyvíjať nové spôsoby 
vzdelávania a metódy výučby 

128 6,8% 43% 

81%

1%

2%
16%

Súvis mobility s EPR

Áno, jasne

Áno, ale nie 
jasne

Nie

Neviem

80%

20%

Celková spokojnosť s mobilitou

Veľmi spokojný

Skôr spokojný

Ani-ani

Skôr nespokojný

Veľmi 
nespokojný
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Hodnotený aspekt 
Počet 

odpovedí 
% 

odpovedí 
% 

respondentov 
Nájsť v práci väčšie uspokojenie 104 5,5% 35% 
Zlepšiť si možnosti budúceho zamestnania a 
kariéry 

95 5,0% 32% 

Podeliť sa o svoje poznatky a zručnosti so žiakmi 83 4,4% 28% 

Zlepšiť služby poskytované mojou organizáciou 81 4,3% 27% 
Zlepšiť kvalitu a kvantitu mobilít zamestnancov 
a žiakov z a do mojej organizácie 

45 2,4% 15% 

Posilniť spoluprácu s partnerskou organizáciou 41 2,2% 14% 
Prispieť k vedľajším prínosom, napr. tvorbe 
učebných plánov, príprave spoločných kurzov a 
modulov, akademickým sieťam, spolupráci vo 
výskume a pod. 

21 1,1% 7% 

Iniciovať spoluprácu s trhom práce 7 0,4% 2% 

Iné 3 0,2% 1% 

Na otázku, aké zručnosti a kompetencie si účastníci zlepšili účasťou na nadnárodnej mobilite, 
respondenti najvyššie hodnotili interpersonálne a sociálne kompetencie, kultúrne povedomie 
a vyjadrenie a osobnostné zručnosti (silnejšie sebavedomie a pod.): 

 
Zlepšenie zručnosti alebo kompetencie hodnotili respondenti škálou 5-úplne súhlasím, 4-skôr súhlasím, 3-ani nesúhlasím 
ani súhlasím, 2-skôr nesúhlasím a 1-vôbec nesúhlasím. V grafe je pri každej zručnosti/kompetencii uvedený priemer 
pridelených hodnôt. 

Ďalej vo svojich správach účastníci uvádzali prínos, aký mala účasť na nadnárodnej mobilite pre ich 
osobnostný a profesijný rozvoj. Zo všetkých prínosov účastníci najviac oceňovali zlepšenie svojich 
sociálnych, jazykových a kultúrnych kompetencií, príležitosť učiť sa z dobrej praxe v zahraničí 
a zlepšenie znalosti cudzích jazykov: 

2,24

3,69

3,81

3,94

4,25

4,35

4,53

4,58

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Komunikácia v rodnom jazyku

Zmysel pre iniciatívu a podnikanie

Analytické zručnosti

Praktické zručnosti (plánovanie a 
organizovanie, projektový manažment, a pod.)

Učiť sa ako sa učiť

Osobnostné zručnosti (sebavedomie, ...)

Kultúrne povedomie a vyjadrenie

Interpersonálne a sociálne kompetencie
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Zlepšenie zručnosti alebo kompetencie hodnotili respondenti škálou 5-úplne súhlasím, 4-skôr súhlasím, 3-ani nesúhlasím 
ani súhlasím, 2-skôr nesúhlasím a 1-vôbec nesúhlasím. V grafe je pri každej zručnosti/kompetencii uvedený priemer 
pridelených hodnôt. 

Z ostatných prínosov sa najvyššie umiestnili rozšírené poznatky o systémoch školského vzdelávania 
v iných krajinách, poznatky vo svojom predmete alebo odbore a lepší postoj k výučbe: 

 

2,46

2,79

3,44

3,50

3,60

3,94

4,00

4,12

4,21

4,31

4,34

4,46

4,48

4,52

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Inicioval(a) som spoluprácu so subjektmi na trhu 
práce

Inicioval(a) som spoluprácu so subjektmi 
občianskej spoločnosti

Zlepšil(a) som si zručnosti v práci s IKT

Posilnil(a) som spoluprácu s partnerskou 
organizáciou

Zlepšil(a) som si 
organizačné/manažérske/lídrovské zručnosti

Rozšíril(a) som si kariérové možnosti

Experimentoval(a) som a vyvinul(a) nové spôsoby 
vzdelávania alebo metódy výučby

Posilnil(a)/rozšíril(a) som si profesijnú sieť alebo 
vybudoval nové kontakty

Nachádzam v práci väčšie uspokojenie

Podelil(a) som sa o svoje znalosti a zručnosti so 
žiakmi a inými osobami

Získal(a) som odborné alebo praktické zručnosti 
pre svoju prácu a profesijný rozvoj

Zlepšil(a) som si znalosť cudzích jazykov

Poučil(a) som sa z dobrej praxe v zahraničí

Zlepšil(a) som si svoje sociálne, jazykové a/alebo 
kultúrne kompetencie

3,89

3,91

4,29

4,30

4,44

3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50

Mám lepší prehľad o nových metódach 
hodnotenia/uznávania zručností a kompentencií 

získaných vo formálnom/neformálnom vzdelávaní

Mám lepší prehľad o (európskych) grantových 
schémach v školskom vzdelávaní

Zlepšil(a) som svoj postoj k výučbe

Rozšíril(a) som si poznatky vo svojom 
predmete/odbore

Rozšíril(a) som si poznatky o systémoch školského 
vzdelávania v iných krajinách
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Zlepšenie zručnosti alebo kompetencie hodnotili respondenti škálou 5-úplne súhlasím, 4-skôr súhlasím, 3-ani nesúhlasím 
ani súhlasím, 2-skôr nesúhlasím a 1-vôbec nesúhlasím. V grafe je pri každej zručnosti/kompetencii uvedený priemer 
pridelených hodnôt. 

V otázke, aký prínos mala mobilita pre vysielajúcu organizáciu, respondenti najčastejšie súhlasili 
s vyjadrením, že vďaka ich mobilite sa plánuje zavedenie nových metód výučby, nových prístupov 
a dobrej praxe. Hneď za tým nasledovala väčšia motivácia žiakov vo vyučovaných predmetoch 
a úspešné zavedenie nových metód výučby, nových prístupov a dobrej praxe: 

 
Zlepšenie zručnosti alebo kompetencie hodnotili respondenti škálou 5-úplne súhlasím, 4-skôr súhlasím, 3-ani nesúhlasím 
ani súhlasím, 2-skôr nesúhlasím a 1-vôbec nesúhlasím. V grafe je pri každej zručnosti/kompetencii uvedený priemer 
pridelených hodnôt. 

Zo spôsobov, akými účastníci mobilít šírili novozískané poznatky a skúsenosti, sa v odpovediach 
najčastejšie vyskytli pracovné stretnutia a workshopy s kolegami (34 % a 25 % odpovedí): 

 

Príklady iných spôsobov šírenia, ktoré účastníci uviedli: powerpointová prezentácia na rôznych 
školských podujatiach, prezentácia o školskom systéme navštívenej krajiny, informácie na nástenke, 
v školskom časopise, počas dňa otvorených dverí, na triednych aktívoch, na vlastnej webovej stránke, 
na webovej stránke školy, na stránke predmetovej komisie, na vyučovacích hodinách pri práci so 
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žiakmi, v rámci prestavby budovy školy, v neformálnych rozhovoroch s kolegami, žiakmi a na 
Facebooku, prezentáciou pre žiakov, videozáznamom, počas špeciálnych podujatí CLIL pre žiakov. 

Uznanie nadnárodnej mobility v rámci vysielajúcej organizácie prebehlo, podľa vyjadrení 
respondentov, v prevažnej väčšine prípadov na neformálnej úrovni, a to v podobe neformálneho 
uznania zo strany manažmentu (túto možnosť uviedlo 87 % respondentov). Iba 1 % účastníkov 
odpovedalo, že po návrate z mobility im bol zvýšený plat. Až v 9 % prípadov, podľa výpovedí 
účastníkov, mobilita uznaná nebola: 

 

Ako príklad iného spôsobu uznania účastníci najčastejšie uvádzali, že plánujú požiadať o udelenie 
kreditov, ktoré môže viesť k zvýšeniu platu a získaniu akreditácie. 
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B. Mobilitné projekty KA1 v oblasti vzdelávania dospelých 

Európske plány rozvoja v prihláškach 

V prihláškach KA1 v oblasti vzdelávania dospelých v roku 2014 žiadatelia najčastejšie uvádzali 
potrebu rozvíjať kompetencie svojich pracovníkov (vrátane jazykových zručností), tvoriť nové 
a modernizovať existujúce učebné programy a plány, zavádzať moderné vyučovacie metódy 
a nástroje, nové spôsoby organizácie výučby a v neposlednom rade rozvíjať medzinárodnú 
spoluprácu. 

Vo Výzve 2014 žiadatelia najčastejšie plánovali štruktúrované kurzy ďalšieho vzdelávania 
poskytované inštitúciami v zahraničí, v menšej miere do mobilít zaraďovali hospitácie v partnerských 
organizáciách. V priemere plánovali žiadatelia 8 mobilít na projekt. Z možných tém najviac rezonovali 
témy nové inovatívne osnovy/ vzdelávacie metódy/ tvorba vzdelávacích programov, výučba a učenie 
sa cudzích jazykov, interkultúrne/ medzigeneračné vzdelávanie a (celoživotné) učenie sa a inštitúcie 
a/alebo metódy zamerané na zlepšenie kvality (vrátane rozvoja škôl). 

Najväčší podiel žiadateľov predstavovali jazykové školy a organizácie, ktoré poskytujú jazykové 
vzdelávanie dospelých. Potrebu rozvíjať kompetencie svojich zamestnancov preto dávali do súvislosti 
s plánmi „zavádzať nové vyučovacie nástroje pri príprave hodín cudzieho jazyka pomocou 
interaktívnych médií (interaktívne tabule, video-programy, internet), získať materiály pre 
sprostredkovanie kultúrnych a jazykových osobitostí krajiny cieľového jazyka, nájsť ďalšie riešenia pri 
vyučovaní iných predmetov, resp. v rámci využívania medzipredmetových vzťahov (napr. 
implementácia umenia do cudzojazyčného vyučovania).“ Organizácie v európskych plánoch rozvoja 
argumentovali, že „zahraničné študijné pobyty sa nezaoberajú len tým, ako efektívne učiť gramatiku 
či slovnú zásobu, ale učitelia dostávajú aj možnosti bližšie spoznať reálie, kultúru a pamätihodnosti 
krajiny,“ a tak poskytujú „medzinárodnú pridanú hodnotu školení - čo žiaden kurz či workshop na 
Slovensku neposkytne.“ 

O rozvoj zručností svojich zamestnancov sa okrem jazykových škôl zaujímali aj iné organizácie 
vzdelávania dospelých. Vo svojich plánoch uvádzali potrebu ďalšieho vzdelávania lektorov, školiteľov, 
trénerov a facilitátorov. Zamestnanci by mali mať „kompetenciu plánovať a štruktúrovať vyučovanie, 
stanoviť si hodnotiace kritériá a kriticky hodnotiť svoju prácu a metodické postupy.“ Takisto by mali 
„rozumieť potrebám rôznych cieľových skupín, napríklad dospelých, ktorí môžu spočiatku odmietať 
proces učenia.“ 

Veľmi dôležitou sa javila potreba nájsť spôsob, ako novozískané poznatky „sprostredkovať ďalším 
pedagogickým zamestnancom školy“, aby dochádzalo „k predávaniu informácií a vznikla nová 
skupina expertov, ktorá je schopná viesť školenia ďalších pracovníkov,“ a zabezpečila sa 
„implementácia kompetencií a skúseností, ktoré zamestnanci získali na kurzoch ďalšieho 
vzdelávania.“ 

Zároveň si žiadatelia uvedomovali potrebu rozvoja zručností na úrovni manažmentu: „schopnosti 
plánovať, organizovať a hodnotiť, kreatívne myslieť, viesť a motivovať ľudí, riadiť konflikty, a pod.“ 
V oblasti rozvoja ľudských zdrojov formulovali požiadavku, aby „namiesto individuálnej a neriadenej 
realizácie vzdelávania zamestnancov fungoval plánovaný výber účastníkov,“ aby sa vytvoril „systém 
ďalšieho vzdelávania zamestnancov, školitelia sa diverzifikovali“ a aby sa nezabúdalo ani na 
„profesijné vzdelávanie nových učiteľov a školiteľov.“ 

V rámci rozvoja a zabezpečovania kvality videli žiadatelia potrebu „zlepšiť metódy a nástroje na 
zabezpečenie kvality vzdelávania (tvoriť, monitorovať a vyhodnocovať kurikulá) a kompetencie 
manažmentu v oblasti plánovania, koordinovania a manažovania vzdelávacích aktivít a získavania 
nových zdrojov financovania.“ Mnohí chceli vytvoriť „koncepty nových služieb a zefektívniť podporné 
procesy v rámci organizácie, ako sú manažment ľudských zdrojov, riadenie a marketingová 
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komunikácia.“ Žiadatelia zdôrazňovali nutnosť „vytvoriť vnútorné systémy zabezpečovania kvality vo 
vzdelávaní“ a zaviesť „moderné a inovačné vzdelávacie metódy a techniky.“ 

Žiadatelia si uvedomovali potrebu „zvyšovať kvalitu, atraktívnosť a kreatívnosť formy výučby 
zavedením nových a efektívnych vyučovacích metód, ako aj kvalitnými a kompetentnými lektormi,“ 
aby „si udržali dobré meno v regióne a obstáli v boji s konkurenciou.“ Väčšina žiadateľov očakávala, 
že príklady dobrej praxe zo zahraničia im pomôžu zaviesť nové formy organizácie práce, nové školiace 
metódy, výsledkom čoho bude väčšia konkurencieschopnosť inštitúcie. 

Žiadatelia v prihláškach deklarovali, že očakávajú vplyv mobilít nielen na jednotlivých pracovníkov, 
ale aj na organizáciu. Zabezpečiť to mal tok informácií od účastníkov mobilít k ostatným 
pracovníkom. V oblasti jazykového vzdelávania sa ako najčastejšie využívané formy komunikácie 
uvádzali prezentácie v rámci metodických a predmetových komisií, správy na poradách, tréningové 
workshopy a semináre pre kolegov a tiež vzájomné hospitácie. Aj v nejazykovej oblasti sa kládol 
dôraz na vzájomnú odbornú komunikáciu v pracovných skupinách, spoločnú reflexiu a diskusiu 
v rámci celej organizácie. 

Popri rozvoji vlastných pracovníkov boli mnohé organizácie pripravené podeliť sa o nové poznatky 
a skúsenosti aj s inými organizáciami v regióne alebo na Slovensku. Išlo najmä o workshopy 
a odborné semináre pre lektorov z iných inštitúcií, neformálne stretnutia s pedagogickými 
zamestnancami z regiónu, účasť na národných odborných konferenciách. Spolupráca so subjektmi na 
trhu práce, realizácia inovatívnych pilotných projektov na regionálnej úrovni, diseminácia výsledkov 
projektu medzi ostatnými mimovládnymi organizáciami a školenia pracovníkov tretieho sektora (či už 
na regionálnej alebo národnej úrovni) neboli výnimkou. S tým súvisela aj propagácia projektu 
v regionálnych médiách, na sociálnych sieťach a v rámci rôznych podujatí pre verejnosť. 

V oblasti internacionalizácie a modernizácie vzdelávacieho procesu sa žiadatelia zamerali 
predovšetkým na potrebu zabezpečovať kvalitu pri realizácii medzinárodných projektov a prepájať 
ich so svojimi vzdelávacími aktivitami. Niektoré organizácie plánovali investovať viac do jazykových 
zručností „nových (mladých) spolupracovníkov, ktorí prichádzajú do organizácie a majú potenciál 
rozvíjať spoluprácu so zahraničnými partnermi.“ Žiadatelia argumentovali, že nové prístupy je vhodné 
riešiť „formou realizácie pilotných projektov na regionálnej, ale aj na medzinárodnej úrovni a 
budovaním medzinárodného projektového tímu.“ Niektoré organizácie plánovali vytvoriť plán 
internacionalizácie, súčasťou ktorého by bola popri mobilite učiteľov aj mobilita účastníkov 
vzdelávania. V medzinárodnej spolupráci išlo najmä o nadviazanie nových kontaktov s organizáciami 
podobného typu. Niektorí žiadatelia mali záujem o „rozšírenie vzťahov pre komunikáciu medzi 
účastníkmi jazykového vzdelávania a medzi pedagógmi s cieľom výmeny skúseností.“ Pre iných boli 
zahraniční partneri potenciálnym zdrojom lektorov cudzieho jazyka. Ďalšou preferovanou formou 
spolupráce boli spoločné európske projekty. V niektorých prihláškach žiadatelia konkretizovali svoj 
zámer podať projekt v rámci programu Erasmus+, najmä strategické partnerstvo „s cieľom prenosu 
alebo tvorby inovatívnych vzdelávacích metód.“ 

Tak ako v sektore školského vzdelávania, aj v sektore vzdelávania dospelých externí hodnotitelia, 
ktorí hodnotili prihlášky KA1 v roku 2014, vo svojej spätnej väzbe pre národnú agentúru uviedli, že vo 
všeobecnosti žiadatelia pochopili požiadavky nového programu, vrátane nového inštitucionálneho 
prístupu. Nedostatočne vypracovaný európsky plán rozvoja a slabé identifikovanie skutočných 
potrieb organizácie však boli medzi chybami, ktoré sa objavili. Podľa hodnotiteľov kvalita prihlášky 
v niektorých prípadoch klesla z dôvodu nedostatočného uvedomenia si prechodu od individuálneho 
prístupu pri podávaní prihlášok v programe Erasmus+ na inštitucionálny, čo sa odrazilo v menšej 
angažovanosti zo strany organizácií. 
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Zaujímavosti zo záverečných správ účastníkov 

V prvom roku programu Erasmus+ bolo v sektore vzdelávania dospelých schválených 6 projektov 
KA1. Do decembra 2015 bolo podaných 29 správ slovenských účastníkov mobilít, ktoré boli 
financované z týchto projektov. V nasledujúcom texte sú popísané niektoré vybrané aspekty 
zrealizovaných mobilít. 

Mobilít sa zúčastnilo 79 % žien a 21 % mužov. Spomedzi typov mobilít vysoko prevažovala účasť na 
štruktúrovaných kurzoch (76 %) nad hospitáciami (4 %), výučbou a poskytovaním školení v zahraničí 
(10 %) a inými vzdelávacími aktivitami (10 %): 

  

Polovica mobilít (51 %) trvala 2 týždne, dĺžka trvania zvyšných mobilít bola 5 až 9 dní (pričom 
program umožňuje trvanie od 2 dní do 2 mesiacov). Najobľúbenejšími cieľovými krajinami boli Veľká 
Británia (48 %) a Cyprus (28 %): 

Cieľová 
krajina 

Počet 
účastníkov 

% 

Veľká 
Británia 

14 48% 

Cyprus 8 28% 
Dánsko 3 10% 
Rakúsko 2 7% 

Malta 1 4% 
Nemecko 1 3% 

 

Z hľadiska zamerania aktivít ďalšieho vzdelávania prevažovali vzdelávacie kurzy bez bližšej 
špecifikácie (45 %) a špecializované kurzy pre učiteľov konkrétneho predmetu (28 %): 
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Podiel účastníkov, ktorí boli na nadnárodnej mobilite (či už v rámci predchádzajúceho Programu 
celoživotného vzdelávania alebo Erasmus+) po prvýkrát, bol výrazný, až 79 %: 

 

Viac ako dve tretiny účastníkov mobilít videli jasné prepojenie aktivity s Európskym plánom rozvoja 
svojej organizácie. Iba 10 % tvrdilo, že nie je medzi nimi jasný súvis, a nikto neuviedol, že súvis 
neexistuje. Až pätina účastníkov to však nevedela posúdiť: 

 

Pri hodnotení celkovej spokojnosti s mobilitou vo svojich správach použili respondenti zo škály veľmi 
nespokojný až veľmi spokojný iba dva najlepšie stupne hodnotenia: veľmi spokojný (59 %) a skôr 
spokojný (41 %): 

 

Na otázku, čo účastníkov najviac motivovalo k účasti na nadnárodnej mobilite, najčastejšou 
odpoveďou bola možnosť získať praktické zručnosti potrebné v aktuálnej práci a v profesijnom 
rozvoji, učiť sa z príkladov dobrej praxe v zahraničí (obe odpovede dalo 79 % respondentov) 
a experimentovať a vyvíjať nové spôsoby vzdelávania a metódy výučby (72 %): 

Hodnotený aspekt 
Počet 

odpovedí 
% 

odpovedí 
% 

respondentov 

Získať praktické zručnosti potrebné v aktuálnej práci 
a v profesijnom rozvoji 

23 13% 79% 
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Hodnotený aspekt 
Počet 

odpovedí 
% 

odpovedí 
% 

respondentov 

Učiť sa z príkladov dobrej praxe v zahraničí 23 13% 79% 

Experimentovať a vyvíjať nové spôsoby vzdelávania 
a metódy výučby 

21 12% 72% 

Vytvoriť si nové kontakty 19 11% 66% 

Zlepšiť si svoje sociálne, jazykové a/alebo kultúrne 
kompetencie 

18 10% 62% 

Podeliť sa o svoje poznatky s učiacimi sa a/alebo 
inými osobami 

16 9% 55% 

Posilniť alebo rozšíriť svoju profesionálnu sieť 14 8% 48% 

Zlepšiť si možnosti kariéry 13 8% 45% 

Nájsť v práci väčšie uspokojenie 9 5% 31% 

Vytvoriť vedľajšie prínosy vo forme otvorenia alebo 
vývoja nových vzdelávacích aktivít 

8 5% 28% 

Posilniť spoluprácu s partnerskou organizáciou 7 4% 24% 

Iniciovať spoluprácu s trhom práce 2 1% 7% 

V záverečných správach mali účastníci mobilít zhodnotiť, aký prínos mala účasť na nadnárodnej 
mobilite pre ich osobnostný a profesijný rozvoj. Zo všetkých možností účastníci najviac ocenili 
príležitosť získať praktické zručnosti, učiť sa z dobrej praxe v zahraničí a tiež nadobudnúť lepšie 
sociálne, jazykové a kultúrne kompetencie: 
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Zlepšenie zručnosti alebo kompetencie hodnotili respondenti škálou 5-úplne súhlasím, 4-skôr súhlasím, 3-ani nesúhlasím 
ani súhlasím, 2-skôr nesúhlasím a 1-vôbec nesúhlasím. V grafe je pri každej zručnosti/kompetencii uvedený priemer 
pridelených hodnôt. 

Z ostatných prínosov sa najvyššie umiestnil lepší postoj k výučbe a školeniu, rozšírené poznatky vo 
svojom predmete alebo odbore a prehľad o nových metódach hodnotenia/uznávania zručností 
a kompetencií získaných vo formálnom/neformálnom vzdelávaní: 

 
Zlepšenie zručnosti alebo kompetencie hodnotili respondenti škálou 5-úplne súhlasím, 4-skôr súhlasím, 3-ani nesúhlasím 
ani súhlasím, 2-skôr nesúhlasím a 1-vôbec nesúhlasím. V grafe je pri každej zručnosti/kompetencii uvedený priemer 
pridelených hodnôt. 

V otázke, aký prínos mala mobilita pre vysielajúcu organizáciu, respondenti uviedli, že najväčší 
prínos vidia vo zvýšenej motivácii učiacich sa v ich predmete, v plánoch ich organizácie zaviesť nové 
metódy výučby, prístupy a dobrú prax alebo už v ich úspešnom zavedení v organizácii: 
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Začala sa nová/intenzívnejšia spolupráca s 
partnerskou organizáciou (organizáciami)

Zaviedol sa nový predmet (predmety)

Plánujú sa zmeny v organizácii/manažmente

Dosiahla sa internacionalizácia mojej organizácie

Plánuje sa nová/intenzívnejšia spolupráca s 
partnerskou organizáciou (organizáciami)

Plánuje sa internacionalizácia mojej organizácie

Zaviedli sa nové metódy výučby/prístupy/dobrá 
prax

Plánuje sa zavedenie nových metód 
výučby/prístupov/dobrej praxe

Učiaci sa v mojom predmete budú viac motivovaní
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Zlepšenie zručnosti alebo kompetencie hodnotili respondenti škálou 5-úplne súhlasím, 4-skôr súhlasím, 3-ani nesúhlasím 
ani súhlasím, 2-skôr nesúhlasím a 1-vôbec nesúhlasím. V grafe je pri každej zručnosti/kompetencii uvedený priemer 
pridelených hodnôt. 

Zo spôsobov, akými účastníci mobilít šírili novozískané poznatky a skúsenosti, sa v odpovediach 
najčastejšie vyskytli workshopy s kolegami a pracovné stretnutia (34 % a 33 % odpovedí): 

 

Uznanie nadnárodnej mobility v rámci vysielajúcej organizácie prebehlo, podľa vyjadrení 
respondentov, vo väčšine prípadov na neformálnej úrovni, a to v podobe neformálneho uznania zo 
strany manažmentu (uviedlo to 72 % respondentov). Iba 4 % účastníkov odpovedali, že po návrate 
z mobility im bol zvýšený plat: 

 

Respondenti neuviedli ďalšie podrobnosti o tom, akými inými spôsobmi bola ich mobilita uznaná.

34%
33%

12%
6% 6%

9%

Workshopy s 
kolegami

Pracovné 
stretnutia

Písomná 
správa

Konferencia Médiá Iné

Šírenie skúseností

72%

24%

4%

Uznanie mobility

Neformálne 
uznanie 
manažmentom

Iné

Zvýšením platu
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III. Výstupy z tematického seminára 

Tematický seminár s názvom „Čo prináša nadnárodná mobilita zamestnancov? Vplyv mobilitných 
projektov Erasmus+ na organizáciu“, ktorý organizovala národná agentúra koncom roka 2015, mal za 
cieľ: 

 podporiť bežiace projekty v ich realizácii (vytvoriť možnosť počas jedného dňa sa intenzívne 

venovať určitému aspektu realizácie projektov), 

 umožniť vytváranie kontaktov medzi koordinátormi projektov a 

 zbierať príklady dobrej praxe a dôkazy o tom, že program Erasmus+ má pozitívny dopad na 

vzdelávanie a odbornú prípravu. 

Seminár pozostával z troch častí. Po úvodnej prezentácii národnej agentúry na tému Európsky plán 
rozvoja, očakávaný dopad mobilitných projektov a európske nástroje na podporu bežiacich projektov 
nasledovali prezentácie troch koordinátorov mobilitných projektov v troch rôznych sektoroch 
vzdelávania a odbornej prípravy. Koordinátori porozprávali o svojich skúsenostiach s realizáciou 
mobilitného projektu a o tom, aký dopad projektu vidia vo svojich organizáciách. Tretia časť seminára 
bola interaktívna. Účastníci sa v ôsmich pracovných skupinách pokúsili spoločne rozobrať tému 
prínosu mobility zamestnancov, jej pozitíva aj negatíva, možnosti aj riziká a výsledky svojej diskusie 
zhrnúť vo forme posterov. 

Riadená diskusia v pracovných skupinách prebiehala podľa vopred stanoveného plánu. Každá skupina 
sa mala vyjadriť k štyrom okruhom otázok: 

Téma č. 1 – Dopad na účastníkov mobilít: 

1. Aké konkrétne vedomosti, zručnosti 

a kompetencie získali účastníci mobilít 

v zahraničí? 

2. Ako boli vzdelávacie výstupy 

účastníkov mobilít uznané (interne – 

externe)? 

3. Stretli ste sa v tomto smere s nejakými 

prekážkami? 

Téma č. 2 – Dopad na organizáciu: 

1. Prispel váš mobilitný projekt 

k zvýšeniu kvality: 

a) na úrovni riadenia organizácie? 

b) vzdelávania a odbornej prípravy 

(napr. inovácia školských 

vzdelávacích programov, 

zavedenie nových inovatívnych 

metód a foriem vzdelávania)? 

2. Stretli ste sa v tomto smere s nejakými 

prekážkami? 

Téma č. 3 – Dopad na žiakov/ učiacich sa: 

1. Aký dopad mali mobility na vašich 

žiakov/ učiacich sa? 

2. Je výsledkom vášho projektu aj 

poskytovanie vzdelávania iným 

cieľovým skupinám (napr. 

znevýhodneným osobám, seniorom)? 

3. Stretli ste sa v tomto smere s nejakými 

prekážkami? 

Téma č. 4 – Dopad na ďalšie organizácie/ 
miestnu komunitu 

1. Aký dopad mali mobility na ďalšie 

organizácie v regióne, resp. na 

Slovensku? 

2. Aký dopad mal váš mobilitný projekt 

na miestnu komunitu? 

Obsah ôsmich posterov, ktoré predstavujú výstupy z diskusných skupín, je v takmer autentickej 
podobe zachytený v nasledujúcich tabuľkách: 
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Téma 1- Dopad na účastníkov 
mobilít 

Téma 2- Dopad na organizáciu 
Téma 3 - Dopad na 
žiakov/učiacich sa 

Téma 4 - Dopad na ďalšie 
organizácie/miestnu komunitu 

zlepšené jazykové, odborné a 
komunikačné vedomosti, 
kompetencie, zručnosti 

zvýšený záujem o štúdium na 
škole zapájajúcej sa do 
medzinárodných mobilít 

odovzdávanie skúseností žiakom iné školy v regióne → podeliť sa o 
skúsenosti → nové projekty 
ďalších organizácií 

sebapoznávanie, prezentačné 
zručnosti, nové metódy 

stúpa kredit školy, záujem rodičov 
o školu, propagácia školy 

spätná väzba učiteľ-žiak, šk.šport →spolupráca s klubom, 
talent → partner → mestský úrad, 
súťaže 

skúsenosti využité pri ďalšom 
vzdelávaní 

KA1 pomáha škole získať ocenenia 
kvality 

zrazu záujem rodičov, 
"výnimočnosť", medzinárodnosť 

prenášanie poznatkov do 
okolitých spoločností 

práca s novými programami, nové 
IKT zručnosti 

nové prístupy v riadení školy kvalita vzdelávania žiakov+ 
motivácia učiteľa 

propagácia školy 

odborné vedomosti, aj manuálne 
zručnosti 

vedenie má jasné požiadavky na 
výstupy z mobilít učiteľov, po 
návrate rozdelenie úloh, 
vytvorenie pracovných skupín, 
vedenie záznamov o zavádzaní 
nových postupov, spätná väzba 

zmena osnov spolupráca s rodičmi 

inovatívne vyučovacie metódy finančné ohodnotenie nová organizácia učební organizovanie workshopov pre 
občanov mesta, žiakov zo ZŠ 

nové štýly a prístupy k vyučovaniu tvorba tímov zdieľajúcich spoločné 
hodnoty 

prínos inovácií do predmetu spolupráca s odborníkmi z praxe 

je dôležitý výber účastníka 
štruktúrovaného kurzu, ale aj 
výber prijímajúcej organizácie, je 
potrebné informovať sa o 
aktivitách a práci prijímajúcej 
organizácie 

lepšia spolupráca - tímová práca, 
medzipredmetová spolupráca 

jazykové zručnosti ďalšia spolupráca s organizáciami 
v rámci iných projektov 
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Téma 1- Dopad na účastníkov 
mobilít 

Téma 2- Dopad na organizáciu 
Téma 3 - Dopad na 
žiakov/učiacich sa 

Téma 4 - Dopad na ďalšie 
organizácie/miestnu komunitu 

lepšie porozumenie v anglickom 
jazyku, nová metodika, možnosť 
vyhnúť sa stereotypu, v zahraničí 
sa inak učia, dopredu pripravia 
tému 

účastníci KA1 zvyšujú kvalitatívne 
ukazovatele vo výučbe 
minoritných skupín a taktiež 
možnosť zvýšiť počet workshopov 

spoznávanie nových kultúr korešpondencia 

učiteľ všímavý a prístupný novým 
informáciám, má záujem o prácu, 
šírenie myšlienky 

hodnotenie žiaka, klasifikácia prepojenie teórie s praxou pomoc pri vypracovaní projektu 
inej škole 

medzinárodná spolupráca je 
zaujímavá, je zdrojom motivácie, 
prináša kredity 

získané vedomosti - okamžitá 
implementácia do výučby 

 žiaci majú v učiteľovi vzor povzbudenie požiadať o grant, 
napísať projekt 

interkultúrne kompetencie, 
osobnostný rozvoj a profesijný 
rast zamestnancov 

inovácia školského vzdelávacieho 
programu, nové metódy a formy 
vzdelávania 

motivácia pre ďalšie 
(zmysluplnejšie) využívanie IKT 

regionálne médiá, web: 
edmodo.com - interaktívna forma 
učiteľov z rôznych krajín, 
korešpondencia 

nadviazanie nových kontaktov kariérna cesta rozvoja lektora 
Learn & Lead, rast a tvorba, stavba 
organizácie zdola 

celoživotné vzdelávanie vplyv na miestnu komunitu 

naštartovanie medzinárodnej 
spolupráce 

nové kontakty pre novú 
spoluprácu 

odvaha ísť do neznáma, do rizika   

na vlastnej koži život v inej krajine, 
životná skúška , interkultúrne 
vzdelávanie 

nové podnety na systém 
odborných učební , vybavenie, 
zriadenie, nové myšlienky ako 
učebňu zostaviť 

pracovať na sebe je plus, 
„učiteľ nie je dinosaurus“ 

  

poznatky o inej kultúre a životnom 
štýle 

prevzatie nových technológií, 
spôsobu riadenia, metodológia z 
partnerských škôl 

zvýšenie záujmu o predmet   

sebavedomie, odvaha, skúsenosti  zvýšená aktivita   
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nadšenie a motivácia, partnerstvá 
a priateľstvá 

 uplatňovanie získaných skúseností   

nadšenie, povzbudenie  nové učebné materiály   

nadšenie nielen pedagógov, ale aj 
žiakov 

 kvalitnejšia výučba   

stretnutie s novými ľuďmi, 
sebarozvoj, výstupom mobility sú 
projekty 

 vyšší záujem o cudzie jazyky   

výmena skúseností, učiť sa od ľudí 
z rôznych kútov sveta 

 využitie cudzích metód 
vzdelávania v domácom prostredí 

  

relatívne nízka náročnosť, 
administrácia, účastník si na svoje 
vzdelávanie nemusí brať 
dovolenku 

 učitelia testujú nové poznatky na 
svojej triede, získajú spätnú väzbu 
od žiakov 

  

    pozitívny prístup, vytvorenie 
pozitívnej klímy v triedach 
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SY

 

Téma 1- Dopad na účastníkov 
mobilít 

Téma 2- Dopad na organizáciu 
Téma 3 - Dopad na 
žiakov/učiacich sa 

Téma 4 - Dopad na ďalšie 
organizácie/miestnu komunitu 

uznanie?, kredity, osobné, 
morálne, ako štát pristupuje, 
neznalosť, slabá informovanosť 

pre nedostatok zamestnancov, je 
problémom uvoľniť učiteľov na 
mobilitu 

legislatívne upraviť pozíciu 
projektového manažéra (napr. 
úľava na úväzku) 

preferencia AJ, slabá spolupráca s 
NJ partnermi 

nadmerná administratívna záťaž 
školy 

neexistuje pracovná pozícia 
projektový manažér 

IT zastarané Europass – „milý“ dokument, ale 
prakticky v SR neznámy, 
zamestnávatelia o ňom nevedia, 
rozšíriť informácie o využiteľnosti 

neumožňovanie účasti na 
jazykových kurzoch (cielených) 

výpadok učiteľa z vyučovacieho 
procesu = suplovanie = ďalšie 
náklady 
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Téma 1- Dopad na účastníkov 
mobilít 

Téma 2- Dopad na organizáciu 
Téma 3 - Dopad na 
žiakov/učiacich sa 

Téma 4 - Dopad na ďalšie 
organizácie/miestnu komunitu 

účastník mobility musí byť 
vybavený IT (notebooky, tablety) 

Vzdelávacie výstupy nie sú interne 
uznané, nepochopenie vedenia 

    

jazyková bariéra pre nejazykárov, 
menšia ponuka v jazykoch blízkych 
SJ 

možnosť ísť na mobility len počas 
letných prázdnin a voľna 

    

nedostatočný prístup k 
informáciám k získaniu kreditov 

nemáme z čoho zaplatiť prípravné 
návštevy, aj keď sme získali nové 
projekty 

    

financovanie školstva 
→zavádzanie nových metód 
niekedy stroskotá na nedostatku 
financií 

možnosť zaplatiť náhrady (napr. 
zastupovanie) za účastníkov 
projektu z projektových financií 

    

60h = 6 kreditov / zlé uznanie 
výsledkov stáže zamestnancov / 
Europass Mobilita - len formálna 
záležitosť 

organizácia workshopov →malá 
podpora zo strany vedenia 
→nezáujem zo strany kolegov o 
workshopy 

    

sebapodceňovanie Slovákov, 
nevieme, v čom sme jedineční 

nezáujem riaditeľa o posun 
informácii iným zamestnancom 

    

Europass je len papier, kredity nie 
sú pridelené 

získanie licencií na nové programy 
(softvér) 

    

  po návrate z mobility majú učitelia 
problém s odovzdaním skúseností 
- chýba podpora vedenia, 
kolegovia sú zaneprázdnení 

    

  chýba podpora vedenia     

  ťažko motivovať nejazykárov, v ČR 
a PL sú obmedzené možnosti 

    

  nedostatok informácií, ako si 
vybaviť priznanie kreditov 
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Téma 1- Dopad na účastníkov 
mobilít 

Téma 2- Dopad na organizáciu 
Téma 3 - Dopad na 
žiakov/učiacich sa 

Téma 4 - Dopad na ďalšie 
organizácie/miestnu komunitu 

zvyšovanie kvalifikácie (kredity) zavádzanie nových pracovných 
pozícií v škole 

využitie skúseností pri 
záverečných prácach žiakov 

záujem o účasť v programe 
Erasmus+ 

ak je vedenie priamo zapojené do 
mobilít, je väčšia šanca na uznanie 
a vyššie ohodnotenie mobilít 
učiteľov 

tvorba tímu na škole vytvorenie partnerstva zo strany 
učiteľov vytvára dobré základy pre 
mobility žiakov 

spolupráca s inými organizáciami 

malo by byť automatické, aby 
školy mali zdroje na medzinárodnú 
spoluprácu (z ministerstva) 

team building učiteľov príležitosť + trvalá hodnota pre 
dieťa → silná stránka 

zistili sme aj potrebu lokálnych 
slovenských partnerov 

EuropassMobility - registračné 
číslo pred mobilitou na uznávanie 
dokladov 

tlak na VÚC na vytvorenie pozície 
projektového manažéra, 
automaticky, nie hradené iba z 
grantov, postaviť ho na úroveň 
výchovného poradcu s úľavou na 
úväzku 

príklad učiteľa →vzor pre žiaka 
rozprávanie, dokumenty 

spájanie sa s "konkurentmi" pre 
vyšší cieľ a spoluprácu v rozvoji 
trhu 

 potreba rôznych zdrojov 
financovania škôl, napojenie škôl 
na tok financií vo svete 

zvýšenie kvality učiteľa, je 
požadovaná zo strany žiakov 
mobilita to umožňuje 

spolupráca lokálne, nielen 
medzinárodne 

 učitelia poďme napísať ďalší 
projekt, zobudiť sa 

získavanie spätnej väzby od žiakov školy v regióne si navzájom 
pomáhajú, skúsenejší ťahajú 
nováčikov 

  zlepšenie medziľudských vzťahov v 
organizácii 

   

  inovatívne metódy aj v školskom 
programe, plán do budúcna 
→oslovenie od IT, ŠJ 

   

  cena kvality školy     

  vyčleniť časť financií z podpory na 
organizáciu na možnosť zaplatiť 
suplovanie najmä pri 
jobshadowingu 
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  stanoviť podmienky, napr. 
financovať suplovanie v rozsahu 
týždenného úväzku 22-23 hod. 
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Téma 1- Dopad na účastníkov 
mobilít 

Téma 2- Dopad na organizáciu 
Téma 3 - Dopad na 
žiakov/učiacich sa 

Téma 4 - Dopad na ďalšie 
organizácie/miestnu komunitu 

nesúlad medzi očakávaniami a 
výsledkami , skúsenosťami 
z mobility 

školy bojujú s predfinancovaním 
20 %, administratíva 

zavádzanie inovatívnych nástrojov, 
metód, riadenia do prevádzky 
jazykovej školy 

preferovaná angličtina, zrušený 
druhý jazyk, ale napr. 
zamestnávatelia požadujú 
nemčinu 

náročnosť (byrokratická, jazyková, 
na uznávanie/prideľovanie 
kreditov zo strany kompetentných 
inštitúcií) 

riaditelia sa snažia obmedziť 
mobility na júl/august, ale 
jobshadowing sa nedá realizovať 
cez prázdniny 

motivácia učiteľa (odmietnutie?), 
práca s ľudmi 

  

ťažké zavádzanie inovatívnych 
nástrojov, keď učiteľ nechce 

vyplatenie zostatku 20% fin. 
prostriedkov viazané na napísanie 
a podanie záverečnej správy 

financovanie školstva 
→zavádzanie nových metód 
niekedy stroskotá na nedostatku 
financií 

  

 suplovanie sú náklady     

  nesúlad medzi očakávaniami a 
výsledkom, vec dohody partnerov 
a vedenia 

    

  nedostatok financií na využívanie 
prineseného know-how 

    

  Európsky plán rozvoja píšu 
učitelia, bojujú s vedením, aby 
vôbec mohli napísať projekt 

    

  slabá interná komunikácia v rámci 
organizácie 
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Zhrnutie 

Z analýzy dostupných informácií o mobilitných projektoch KA1 v sektore školského vzdelávania 

a vzdelávania dospelých, ktoré boli podané a schválené v rámci prvej výzvy programu Erasmus+ 

v roku 2014, vyplývajú nasledujúce závery a postrehy: 

1. Školy a organizácie vzdelávania dospelých na Slovensku pochopili princíp a význam nového 

inštitucionálneho prístupu v mobilitných projektoch programu Erasmus+ a v prihláškach vo 

všeobecnosti vhodne prepojili svoj európsky plán rozvoja s nadnárodnými mobilitami 

zamestnancov. 

2. V oblasti školského vzdelávania žiadatelia uvádzali predovšetkým potrebu modernizácie školy 

prostredníctvom rozvoja kompetencií svojich zamestnancov, vrátane jazykových zručností, 

modernizácie učebných plánov, zavádzania inovatívnych vyučovacích metód a nástrojov a 

nových spôsobov výučby, ktoré by zvyšovali motiváciu žiakov, a za dôležitú považovali aj 

internacionalizáciu formou spolupráce s partnerskými školami v zahraničí. 

V oblasti vzdelávania dospelých v roku 2014 žiadatelia najčastejšie uvádzali potrebu rozvíjať 

kompetencie svojich pracovníkov, vrátane jazykových zručností, tvoriť nové a modernizovať 

existujúce učebné programy a plány, zavádzať moderné vyučovacie metódy a nástroje, nové 

spôsoby organizácie výučby a v neposlednom rade aj rozvíjať medzinárodnú spoluprácu. 

3. V sektore školského vzdelávania účastníci mobilít videli jasný súvis svojej mobility 

s európskym plánom rozvoja školy (až 81 % respondentov), v sektore vzdelávania dospelých 

bol tento podiel mierne nižší (69 %). 

4. V oboch sektoroch výrazne prevládala účasť na štruktúrovaných kurzoch ďalšieho 

vzdelávania učiteľov (62 % v školskom vzdelávaní a 76 % vo vzdelávaní dospelých), a to najmä 

učiteľov anglického jazyka. S tým súvisí aj fakt, že takmer polovica mobilít smerovala do 

Veľkej Británie. 

5. V projektoch bol vysoký podiel účastníkov, ktorí sa zúčastnili nadnárodnej mobility po 

prvýkrát v živote (83 % v školskom vzdelávaní a 79 % vo vzdelávaní dospelých). V tomto 

kontexte sa ako veľmi pozitívny javí výsledok, že v hodnotení celkovej spokojnosti s mobilitou 

respondenti uvádzali iba najvyššie dva stupne – veľmi spokojný a skôr spokojný. 

6. Učiteľov v školskom vzdelávaní k mobilite najviac motivovala možnosť rozvíjať si kompetencie 

v odbore a skvalitniť výučbu, zlepšiť si znalosť cudzieho jazyka a získať poznatky a know-how 

z príkladov dobrej praxe v zahraničí. 

Vo vzdelávaní dospelých bola hlavnou motiváciou možnosť získať praktické zručnosti 

potrebné v práci a v profesijnom rozvoji, učiť sa z príkladov dobrej praxe v zahraničí 

a experimentovať a vyvíjať nové spôsoby vzdelávania a metódy výučby. 

7. Nadnárodné mobility rozvíjajú rôzne zručnosti a kompetencie zamestnancov. V školskom 

vzdelávaní dominovali interpersonálne a sociálne kompetencie, kultúrne povedomie 

a osobnostné zručnosti (silnejšie sebavedomie a pod.). Ďalej ako dôležité pre osobnostný 

a profesijný rozvoj uvádzali respondenti zlepšenie svojich sociálnych, jazykových a kultúrnych 
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kompetencií, nové poznatky z dobrej praxe v zahraničí, zlepšenie znalosti cudzích jazykov, 

nové poznatky o systémoch školského vzdelávania v iných krajinách, rozšírenie poznatkov vo 

svojom predmete alebo odbore a lepší postoj k výučbe. 

Vo vzdelávaní dospelých to boli praktické zručnosti, poznatky z dobrej praxe 

v zahraničí, sociálne, jazykové a kultúrne kompetencie, lepší postoj k výučbe a školeniu, 

rozšírené poznatky vo svojom predmete alebo odbore a prehľad o nových metódach 

hodnotenia/uznávania zručností a kompetencií získaných vo formálnom/neformálnom 

vzdelávaní. 

Počas tematického seminára odznel celý rad prínosov nadnárodných mobilít pre účastníkov 

mobilít, ktoré sa zhodovali s vyjadreniami v správach z mobilít. Objavili sa však aj kritické 

vyjadrenia, že mobilitám „nejazykárov“ bráni jazyková bariéra, existuje menšia ponuka 

vzdelávania zamestnancov v jazykoch blízkych slovenčine a často musí byť účastník mobility 

vybavený informačnými technológiami (notebook, tablet), aby mohol vzdelávanie úspešne 

absolvovať. 

8. Neoddeliteľnou súčasťou realizácie nadnárodných mobilít v programe Erasmus+ je uznanie 

mobilít v rámci vysielajúcej organizácie. Zo správ účastníkov v oboch sektoroch vyplýva, že 

proces uznania mobility zamestnanca prebieha prevažne v podobe neformálneho uznania zo 

strany manažmentu. 

V sektore školského vzdelávania účastníci mobilít uvádzali, že plánujú požiadať o udelenie 

kreditov, ktoré môže viesť k zvýšeniu platu a získaniu akreditácie. Počas tematického 

seminára však odznela kritika, že na školách existuje slabá informovanosť o možnosti získať 

kredity a o správnom postupe podávania žiadosti. Rovnako kriticky sa účastníci mobilít 

a tematického seminára vyjadrili o praktickom využití dokumentu Europass - mobilita. 

9. Z hľadiska prínosu nadnárodných mobilít pre organizáciu v správach účastníkov mobilít 

v školskom vzdelávaní sa najčastejšie uvádzali plány na zavedenie nových metód výučby, 

nových prístupov a dobrej praxe, väčšia motivácia žiakov vo vyučovaných predmetoch 

a úspešné zavedenie nových metód výučby, nových prístupov a dobrej praxe. 

Vo vzdelávaní dospelých videli účastníci ako najvýraznejší vplyv svojej mobility na organizáciu 

v podobe zvýšenej motivácie učiacich sa v predmete, v plánoch organizácie zaviesť nové 

metódy výučby, prístupy a dobrú prax alebo už v ich úspešnom zavedení v rámci organizácie. 

Žiadatelia už vo svojich európskych plánoch rozvoja v prihláškach deklarovali, že vďaka 

mobilitným projektom stúpa kredit školy, záujem rodičov o štúdium na škole a podporuje sa 

propagácia školy. Tematický seminár priniesol ďalšie postrehy - zavádzajú sa nové prístupy 

v riadení školy a buduje sa lepšia medzipredmetová tímová spolupráca. Z negatív na seminári 

najviac rezonovala chýbajúca podpora vedenia a nezáujem kolegov, ďalšie náklady, ktoré pre 

školu predstavuje suplovanie učiteľa počas mobility, chýbajúca pozícia projektového 

manažéra na školách a riziko, že zavádzanie nových metód stroskotá na nedostatku financií. 

10. Z hľadiska dopadu nadnárodných mobilít na vysielajúcu organizáciu, ako aj iné organizácie na 

miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni, je dôležité šírenie výsledkov. Účastníci mobilít 

v oboch sektoroch vzdelávania aktívne šíria poznatky, materiály a príklady dobrej praxe zo 
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zahraničia medzi svojimi kolegami v organizácii, ale aj smerom k odbornej a širokej 

verejnosti. Z foriem dominujú pracovné stretnutia a workshopy. 

11. V správach účastníkov mobilít sa medzinárodná spolupráca a internacionalizácia umiestnili 

medzi prínosmi mobilít hneď za novými metódami výučby a motiváciou žiakov a učiacich sa. 

V európskych plánoch rozvoja školy jasne predstavili svoje plány iniciovať prostredníctvom 

nadnárodných mobilít medzinárodnú spoluprácu so školami v zahraničí. Nové kontakty by 

mali slúžiť na tvorbu projektov, do ktorých sa budú zapájať nielen pedagógovia, ale aj žiaci. 

Medzinárodné kontakty by mali byť tiež cestou k výmene know-how medzi pedagógmi. 

Organizácie vzdelávania dospelých videli potrebu zabezpečovať kvalitu medzinárodných 

projektov a prepájať ich so svojimi vzdelávacími aktivitami. Nové prístupy je podľa nich 

vhodné riešiť budovaním medzinárodného projektového tímu a realizáciou inovatívnych 

pilotných projektov. V medzinárodnej spolupráci išlo najmä o nadviazanie nových kontaktov 

s organizáciami podobného typu, rozšírenie vzťahov pre komunikáciu medzi účastníkmi 

vzdelávania, ako aj medzi pedagógmi s cieľom výmeny skúseností a tvorby inovatívnych 

vzdelávacích metód. 

Tematický seminár však priniesol ďalší rozmer vo vnímaní vplyvu nadnárodných mobilít. 

Koordinátori mobilitných projektov zdôraznili úlohu škôl, ktoré sú už úspešne zapojené do 

programu Erasmus+, aby motivovali iné školy vo svojom regióne, pomáhali im pri príprave 

projektov a delili sa s nimi o svoje skúsenosti. Podľa ich vyjadrení, lokálna spolupráca sa cení 

rovnako ako medzinárodná, spájanie sa s "konkurentmi" nie je problémom, keď ide o vyšší 

cieľ a spoluprácu v rozvoji pracovného trhu. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že mobilitné projekty Erasmus+ v sektoroch školského vzdelávania 

a vzdelávania dospelých už od prvého roku programu plnia svoju úlohu v súlade s nariadením 

o programe a požiadavkami Európskej komisie. Sú prínosom nielen pre priamych účastníkov 

nadnárodných mobilít, ale majú dopad aj na vysielajúce organizácie, žiakov, učiacich sa a tiež na iné 

organizácie v sektore alebo v regióne. Európsky plán rozvoja sa osvedčil ako užitočný nástroj 

v realizácii projektov. V analýze však bolo identifikovaných aj niekoľko prekážok na individuálnej, 

inštitucionálnej a systémovej úrovni. Ak všetky zainteresované strany prispejú k ich odstráneniu, 

bude možné dosiahnuť úplné využitie potenciálu programu Erasmus+. 
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Záver 

Milí čitatelia, veríme, že sa nám na stránkach tejto publikácie podarilo zachytiť podstatu nového, 
inštitucionálneho prístupu v mobilitných projektoch v Kľúčovej akcii 1 programu Erasmus+ a že vám 
poskytnuté informácie pomôžu pri realizácii bežiaceho alebo plánovaní budúceho projektu. Národná 
agentúra sa aj v budúcnosti bude snažiť podporovať realizátorov projektov v ich aktivitách, napr. 
organizovaním rôznych tematických podujatí alebo tvorbou publikácií, ktoré nájdete na webovej 
stránke programu Erasmus+ www.erasmusplus.sk. 

Želáme vám veľa úspechov a tešíme sa, že váš projekt sa môže úspešne realizovať aj vďaka našej 
podpore. 
 
SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ 
pre vzdelávanie a odbornú prípravu 
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Prínos mobilitných projektov Erasmus+ v školskom vzdelávaní a vzdelávaní dospelých 
Čo prináša nadnárodná mobilita zamestnancov? 
 

Texty neprešli jazykovou úpravou. 
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