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OD PROGRAMU ERASMUS K ERASMUS+

Európsky program Erasmus+ oslavuje tento rok svoje 30. narodeniny. Pôvodný Erasmus začal v roku 1987 ako výmenný 

program, ktorý dal vysokoškolským študentom príležitosť skúsiť život a  štúdium v  zahraničí. Za posledných 30 rokov 

sa program výrazne rozrástol a dal príležitosť viac ako 9 miliónom ľuďom vycestovať a vzdelávať sa nielen v európskych 

krajinách, ale na celom svete.

Erasmus+, všetko najlepšie!

V historickom meste Štrasburg, priamo v priestoroch Európskeho parlamentu, sa dňa 13. júna 2017 konala európska oslava 

programu Erasmus+. Vo svojich príhovoroch predseda Európskej komisie J. C. Juncker a prezident Európskeho parlamentu 

A. Tajani vyzdvihli program, ktorý stojí pri formovaní životov nielen žiakov a študentov, ale aj dospelej populácie. Diskusia 

o  programe Erasmus+ bola venovaná dosiahnutým úspechom ako aj očakávaniam od programu do budúcnosti. Video 

a  ďalšie informácie nájdete na stránke 

osláv 30. výročia programu. V  rámci 

osláv boli ocenení 33 účastníci/

ambasádori programu. Ich príbehy 

nájdete tu. Slovenskou ambasádorkou 

a  tvárou Erasmus+, ktorá sa zúčastnila 

osláv, bola herečka Eva Sakálová.

Za Slovensko sa tejto udalosti zúčastnili 

A. Junášková, riaditeľka Národnej 

agentúry programu Erasmus+ pre 

vzdelávanie a  odbornú prípravu, 

K. Ovesný, koordinátor konzorcia 

vysokých škôl WorkSpace Europe. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/european-celebration-30th-anniversary-erasmus_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/erasmusplus-9-million_en
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VÝSLEDKY VÝZVY 2017

Výsledkom úspešnej informačnej kampane bolo aj množstvo podaných prihlášok. V rámci Výzvy 2017 bolo do Národnej 

agentúry Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu podaných spolu 481 projektov, z  toho 368 v  Kľúčovej akcii 1 – 

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov a v Kľúčovej akcii 2 – Strategické partnerstvá 113 projektov. 

V rámci Kľúčovej akcie 1 bolo schválených spolu 232 projektov. 

KA101 - Školské vzdelávanie – 63

KA102 - Odborné vzdelávanie a príprava – 107

KA103 - Vysokoškolské vzdelávanie – 34

KA104 - Vzdelávanie dospelých – 9

KA107 - Vysokoškolské vzdelávanie - spolupráca s partnerskými krajinami – 19

V rámci Kľúčovej akcie 2 bolo schválených spolu 46 projektov. 

KA201 -Školské vzdelávanie – 7

KA202 - Odborné vzdelávanie a príprava – 7

KA203 - Vysokoškolské vzdelávanie – 3

KA204 - Vzdelávanie dospelých – 7

KA219 - Partnerstvo zložené výlučne zo škôl – 22

Zoznam schválených projektov za jednotlivé sektory z Výzvy 2017 nájdete na našej stránke  Výsledky.

http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=7
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ŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE

Vaša škola ešte nemá projekt Erasmus+?

„Ak chceš ísť rýchlo, choď sám. Ak chceš ísť ďaleko, choď s niekým.”

Africké príslovie

Zaujímavé propagačné video vytvorili žiaci SPŠ Svidník pod taktovkou pani učiteľky Dariny Kocurovej: 

https://youtu.be/dsR-c3IVnsQ.

SPŠ Svidník je už tradičným realizátorom projektov v rámci programov Európskej komisie, čo škole, jej študentom a celému 

učiteľskému zboru, prinieslo veľa benefitov a inšpirácií na zvyšovanie kvality poskytovaného vzdelávania.

https://youtu.be/dsR-c3IVnsQ
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Platforma School Education Gateway

Dovoľujeme si Vám pripomenúť on-line platformu pre školské vzdelávanie - School Education Gateway – ktorú nájdete 

na stránke www.schooleducationgateway.eu. Okrem katalógu vzdelávacích kurzov a  vyhľadávania možností pre mobility 

v zahraničí a partnerov na spoluprácu v rámci projektu KA2 - Strategické partnerstvá, ponúka aj ďalšie užitočné nástroje:

•	 novinky, články

•	 rozhovory, prieskumy

•	 publikácie, štúdie, návody, postupy

•	 učebné materiály

Ak hľadáte inšpiráciu, nájdete ju v časti Zdroje.

Prevádzkovateľom portálu je European Schoolnet a je financovaný z programu Erasmus+.

Medzinárodná konferencia „Best practice results from Erasmus+: A Conference on Dissemination and Impact in the 

School Sector“ (Konferencia o diseminácii a dopade v sektore školského vzdelávania)

Pädagogischer Austauschdienst zorganizovala v Bonne v dňoch 17. - 19. 5. 2017 európsku konferenciu zameranú na prezentáciu 

príkladov dobrej praxe projektov v sektore školského vzdelávania a úspešnú disemináciu ich výsledkov. 

Na konferencii sa stretlo vyše 200 účastníkov z 31 krajín. Boli medzi nimi zástupcovia realizátorov projektov Erasmus+, 

národných agentúr, škôl, vzdelávacích organizácií pôsobiacich v sektore školského vzdelávania, zriaďovateľov, výskumných 

a školských úradov a ďalších odborníkov v sektore školského vzdelávania.

Zo Slovenska svoje projekty prezentovali:

Vladimír Laššák - Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

Miroslava Schrimpelová - Dr. Josef Raabe, Bratislava

Janka Mládenková - Gymnázium bilingválne, Žilina

Prezentácie a podkladové dokumenty sú zverejnené na: www.kmk-pad.org/veranstaltungen/dokumentation/european-

conference-on-dissemination.html

http://www.schooleducationgateway.eu
https://www.schooleducationgateway.eu/sk/pub/resources.htm
http://www.kmk-pad.org/veranstaltungen/dokumentation/european-conference-on-dissemination.html
http://www.kmk-pad.org/veranstaltungen/dokumentation/european-conference-on-dissemination.html
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ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA

Európsky týždeň odborných zručností 2017 

Začiatkom roka 2017 SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vyhodnotila ná- 

rodnú súťaž o najzaujímavejšie/najatraktívnejšie podujatia organizované na Slovensku v rámci 1. Európskeho týždňa odborných 

zručností (5. – 9. 12. 2016). Výsledky súťaže sú uverejnené na národnej stránke iniciatívy www.erasmusplus.sk/vsw.

Európska komisia už oznámila organizovanie 2. ročníka iniciatívy. Európsky týždeň odborných zručností 2017 sa bude 

konať v termíne 20. – 24. novembra 2017. Naša národná agentúra sa opäť zapojí do iniciatívy organizovaním rôznych 

podujatí, aktivít a súťaže. Bližšie informácie budú priebežne zverejňované na národnej stránke iniciatívy www.erasmusplus.

sk/vsw. 

ECVET Peer Learning Seminár 

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu bude organizovať medzinárodný Peer 

Learning seminár na tému „Using ECVET Principles in Work Based Learning with Special Focus on Involvement of 

all Relevant Stakeholders”. Seminár sa bude konať v Bratislave v dňoch 9. – 10. októbra 2017 za účasti týchto európskych 

krajín: AT, BG, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, SI, SK.

Charta v odbornom vzdelávaní a príprave 2017 

Charta pre mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v rámci programu  Erasmus+ umožňuje 

organizáciám, ktoré v minulosti preukázali kvalitu pri zabezpečovaní mobility odbornej prípravy a vzdelávania 

pre žiakov a pracovníkov, aby ďalej rozvíjali svoje stratégie internacionalizácie v  rámci Európy tak, že im 

poskytuje možnosť podať zjednodušený formulár prihlášky na mobilitný projekt už v  najbližšej výzve. Termín  

pre podávanie prihlášok na Chartu pre mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy platný pre Výzvu na rok 2017 bol 

stanovený na 17. mája 2017 (do 12.00 hod. SEČ). Pre žiadateľov bol dňa 31. 3. 2017 organizovaný seminár, ktorého sa zúčastnilo 

42 účastníkov z 31 škôl. Ku dňu 17. 5. 2017 bolo podaných  21 prihlášok. Pri kontrole formálnej oprávnenosti boli z posudzovania 

vyradené dve prihlášky. Do kvalitatívneho hodnotenia postúpilo 19 prihlášok, čo predstavuje nárast oproti minulému roku 

o 31%. V súčasnosti prebieha kvalitatívne hodnotenie nezávislými expertmi. Výsledky výberového procesu  budú zverejnené 

v polovici septembra 2017. V súčasnosti je držiteľom Charty  23 stredných odborných škôl. Zoznam držiteľov je zverejnený na 

našej webovej stránke a zoznam držiteľov v rámci celej Európy je možné nájsť na zaujímavej interaktívnej mape zverejnenej 

na stránke Európskej komisie www.erasmusplus.sk.      

http://www.erasmusplus.sk/vsw
http://www.erasmusplus.sk/vsw
http://www.erasmusplus.sk/vsw
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/vet-mobility-charter_en
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VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE

Prieskum postojov k mobilite na vysokých školách

Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru Európskej komisie spustilo druhú štúdiu o vplyve programu 

Erasmus+  v oblasti vysokoškolského vzdelávania (Erasmus Impact Study II). Jej  cieľom je zmerať vplyv programu na jeho 

príjemcov a účastníkov pomocou metodológie, ktorá sa ukázala ako mimoriadne úspešná v prvej štúdii. Štúdia bude 

prebiehať do roku 2018 a prvá vlna prieskumov sa už začala. Výsledky štúdie predstavia vplyv programu nielen celkovo 

na vysokoškolské vzdelávanie v Európe, ale aj na jednotlivé krajiny programu.   Preto je veľmi dôležité, aby sa do štúdie 

zapojili   všetky vysoké školy, ale aj študenti, absolventi, učitelia a nepedagogickí  zamestnanci vysokých škôl, ktorí sa 

zúčastnili na mobilite v rámci programu Erasmus+.

Dotazník nájdete na linke  http://www.mobility-survey.org/

Možnosť zapojiť sa do štúdie majú aj študenti, učitelia a nepedagogickí zamestnanci, ktorí sa mobility nikdy nezúčastnili. 

Štúdia je určená aj pre  pre budúcich účastníkov Erasmus+ mobility (napr. študenti, ktorí boli vybraní na Erasmus+ mobilitu, a doteraz 

sa jej nezúčastnili).   Dotazník pre budúcich účastníkov nájdete na stránke http://zm3835.customervoice360.com/uc/reg_page/

Špeciálne granty pre účastníkov s ťažkým zdravotným postihnutím

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a  odbornú prípravu každoročne prideľuje špeciálne granty 

účastníkom s ťažkým zdravotným postihnutím alebo špeciálnymi potrebami.  O špeciálny grant si môžu zažiadať študenti 

a zamestnanci s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) prostredníctvom svojich vysokých škôl v dvoch kolách – v rámci  

Výzvy k  predkladaniu žiadostí o  špeciálny grant k  31. máju 2017 a  potom v  čase predkladania priebežnej správy k  1. 2. 

nasledujúceho roku. Národná agentúra informuje o  tejto možnosti Erasmus+ koordinátorov vysokých škôl na všetkých 

stretnutiach a  informáciu o  výzve zverejňuje na webových stránkach agentúry a  facebooku. Tento rok oslovila národná 

agentúra priamo aj študentov na stretnutí organizovanom Erasmus Student Network Slovakia s  názvom „Možnosti 

výmenných pobytov pre všetkých“ v komunitnom centre Kalab v Bratislave, dňa 22. 3. 2017. 

Ako ďalšiu novú formu šírenia informácie o  špeciálnych grantoch využila národná agentúra webinár, ktorý vzišiel najmä 

z  iniciatívy Centra podpory študentov so špecifickými potrebami Univerzity Komenského v  Bratislave. Univerzita 

Komenského doteraz vyslala najvyšší počet študentov so špeciálnym grantom. Webinár niesol názov „Mobilita účastníkov 

s ŤZP v rámci programu Erasmus+“ a všetci prihlásení záujemcovia sa mohli dozvedieť viac o administratívnych, a najmä 

o praktických záležitostiach spojených s mobilitou účastníka s ŤZP. 

K výzve k 31. máju 2017 dostala národná agentúra 19 prihlášok z 5 vysokých škôl. Momentálne prebieha kontrola a hodnotenie 

prihlášok, výsledky zverejní národná agentúra koncom júla 2017.

http://www.mobility-survey.org/
http://zm3835.customervoice360.com/uc/reg_page/
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VZDELÁVANIE DOSPELÝCH

Zapojili ste sa už do projektu v rámci programu Erasmus+? 

Ak nie, nechajte sa inšpirovať príkladmi projektov, ktoré 

realizujú organizácie pôsobiace vo vzdelávaní dospelých na 

Slovensku v spolupráci so zahraničnými partnermi:

Projekt Edu-Sen-Network - Educational Senior Network 

(2014 – 2017), ktorý koordinuje Centrum ďalšieho vzdelávania 

UK Bratislava, predstavuje spoluprácu 7 univerzít tretieho 

veku (U3V) z Českej republiky, Holandska, Nemecka, Slovenska, 

Španielska a  Švédska. Medzi jeho ciele patrí vypracovanie 

štúdie mapujúcej súčasné možnosti vzdelávania seniorov 

v organizáciách projektových partnerov a ďalších organizáciách, 

ktoré sú členmi EFOS (Európskej federácie senior študentov); 

uskutočnenie prieskumov medzi študentami U3V a seniormi – potencionálnymi študentami U3V zameraných na motiváciu, 

prístup k vzdelávaniu, bariéry a preferencie vo vzdelávaní, ktoré medzi seniormi uskutočnili vyškolení senior študenti U3V 

tzv. „ambasádori vzdelávania dospelých“. Všetky uvedené aktivity smerujú k vypracovaniu bookletu s názvom „Education for 

Seniors in Europe“, ktorý bude okrem kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy prieskumov obsahovať najmä návrhy na inovácie 

vo vzdelávaní seniorov zodpovedajúce ich potrebám.

Projekt Knižnice pre vzdelávanie 50+ (2016 – 2018) je riadený 

Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, ktorá ho 

realizuje v spolupráci s Moravskoslezkou vědeckou knihovnou 

v  Ostrave (Česká republika) a  Župnou a  mestskou knižnicou 

II. Františka Rákócziho v  Miskolci (Maďarsko). Jeho cieľom je 

využiť potenciál knižníc v  oblasti neformálneho vzdelávania 

ľudí vo vyššom produktívnom a  postproduktívnom veku 

prostredníctvom sieťovania partnerov, vzájomnej inšpirácie, 

zdieľania osvedčených postupov a príkladov dobrej praxe, ktoré 

vyústia do inovovania tematického zamerania vzdelávacích 

a klubových činností partnerov v daných regiónoch.

http://edusennet.efos-europa.eu/the-project/
http://www.vkjb.sk/
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Divadlo bez domova so sídlom v Bratislave realizuje projekt  MEDART – Methods of Education for Disadvantaged Adults 

Rooted in Theatre (2015 – 2017), v rámci ktorého spolupracuje s 8 partnerskými organizáciami z Holandska, Maďarska, Poľ-

ska, Slovinska, Španielska, Talianska a Veľkej Británie. Partnerstvo, ktoré sa zameriava na špecifiká práce s marginalizovanými 

dospelými so znevýhodnením (napr. osobami so zdravotným znevýhodnením, bezdomovcami, migrantmi, rodičmi 

detí s postihnutím), má za  cieľ vypracovať Metodickú príručku pre lektorov pracujúcich s  týmito cieľovými skupinami, 

ktorá obsahuje divadelné a  dramaterapeutické prístupy a techniky ich neformálneho vzdelávania. O  význame programu 

Erasmus+ pre koordinátora projektu hovorí v  krátkom videu aj štatutárny zástupca Divadla bez domova Patrik Krebs:  

https://www.youtube.com/watch?v=wbQeiDlX0K0&index=8&list=PLJmEREKFYU8W7GxWPi5QX-aEACLhAZpWr 

Tipy na vyhľadávanie partnerov pre spoluprácu 

Jeseň je už štandardne obdobím, kedy býva vyhlásená Výzva programu Erasmus+ na predkladanie projektových žiadostí na 

nasledujúci kalendárny rok. S tým súvisí aj vyhľadávanie vhodných a spoľahlivých zahraničných partnerov, s ktorými budete 

pripravovať svoje projekty. Tu nájdete zopár tipov, ako postupovať pri ich hľadaní:

Partnerské národné agentúry každoročne organizujú kontaktné semináre - tzv. Aktivity nadnárodnej spolupráce 

(Transnational Cooperation Activities „TCA“) zamerané na vopred stanované témy. Ide o  medzinárodné podujatia, 

ktoré sú určené najmä organizáciám hľadajúcim partnerov do projektov Erasmus+. Záujemcovia o účasť na TCA môžu 

získať grant (finančný príspevok na cestovné a pobytové náklady spojené s účasťou na podujatí). Využite túto možnosť a 

sledujte aktuálne informácie o pripravovaných podujatiach, ktoré sú priebežne zverejňované na webovej stránke národnej 

agentúry  www.erasmusplus.sk v časti „Aktuality“ a „Podujatia“.

Zoznámili ste sa už s platformou EPALE? Využívate možnosti, ktoré Vám tento virtuálny priestor ponúka? Ak nie, je najvyšší 

čas začať. Platforma totiž umožňuje profesionálom pôsobiacim v  sektore vzdelávania dospelých budovať komunitu 

medzinárodných odborníkov, vzájomne sa od seba inšpirovať príkladmi dobrej praxe, zviditeľňovať prostredníctvom 

Kalendára podujatí svoje vzdelávacie aktivity, semináre, konferencie a tiež aj vyhľadávať partnerov do projektov Erasmus+ 

podľa zadefinovaných kritérií a profilov. 

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa odbornými publikáciami, ktoré národná agentúra sprístupňuje na stránke programu www.erasmusplus.sk 

v časti Knižnica - Publikácie.

Spoločnosť Intenzíva organizovala 31. mája 2017 v  Bratislave už 15. ročník konferencie Age Management Balancing – 

Aby 50+ neznamenalo mínus, na ktorej zástupcovia SAAIC – Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie 

a  odbornú prípravu  sprostredkovali prítomným informácie o  možnostiach, ktoré program ponúka vzdelávacím 

organizáciám a podnikom. Hlavnou témou konferencie bola problematika vekového manažmentu, ktorej sa chcú spoločne 

venovať novovzniknuté asociácie SAAM - Slovenská Asociácia Age Management z. s. a  ČAAM - Česká Asociácia Age 

Management z. s., ktoré plánujú svoje aktivity rozšíriť aj na región V4. 

http://www.divadlobezdomova.sk/divadlobezdomova/MEDART.html
https://www.youtube.com/watch?v=wbQeiDlX0K0&index=8&list=PLJmEREKFYU8W7GxWPi5QX-aEACLhAZpWr
http://www.erasmusplus.sk
https://ec.europa.eu/epale/sk/resource-centre/content/dobra-prax-pre-skvalitnenie-vyuky-cudzich-jazykov-dospelych-ludi-so-zrakovym
https://ec.europa.eu/epale/sk/event-calendar
https://ec.europa.eu/epale/sk/partner-search
http://www.erasmusplus.sk
http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=31
http://www.intenziva.sk/konferencia/15-hr-salon
http://www.intenziva.sk/konferencia/15-hr-salon
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EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY

Výzva 2017

Dňa 12. apríla 2017 bola v rámci súťaže Európska značka pre jazyky vyhlásená nová Výzva na predkladanie prihlášok 2017, do 

ktorej sa mohli zapojiť akékoľvek organizácie, ktoré realizovali a ukončili inovačné projekty, zamerané na výučbu moderných 

jazykov, regionálnych jazykov, jazykov menšín, jazykov prisťahovalcov alebo jazykov určených osobám so zdravotným 

znevýhodnením (napr. posunkový jazyk, Braillovo písmo a pod.), ktorých reálne výsledky a výstupy sú využívané v praxi. 

Momentálne prebieha hodnotenie kvality podaných prihlášok členmi národnej komisie. Výsledky výberu budú prezentované 

na slávnostnom podujatí, ktoré sa uskutoční 3. októbra 2017 v hoteli Mercure v Bratislave a tiež prostredníctvom webovej 

stránky súťaže Výzva 2017.

Ak by ste sa chceli inšpirovať projektami, ktoré už boli ocenené, nájdete ich popisy na uvedenej stránke v časti Inšpirujte sa.

Literatúra

Európa je mimoriadne pestrý kontinent, na ktorom sa využíva viac ako 60 oficiálnych jazykov! Žiaci na základných školách si 

začínajú osvojovať prvý cudzí jazyk už v ranom veku a v jeho učení pokračujú aj v ďalších rokoch povinnej školskej dochádzky. 

Počet žiakov na stredných školách, ktorí sa učia dva cudzie jazyky, narastá. Väčšina krajín už uplatňuje opatrenia na podporu 

detí migrantov, ktoré potrebujú ovládať jazyk hostiteľskej krajiny. Toto sú len niektoré z  hlavných záverov správy  Key 

Data on Teaching Languages at School in Europe - Kľúčové údaje o  výučbe jazykov na  školách v Európe, ktorú 

zverejnila Eurydice sieť Európskej komisie. Správa zachytáva hlavné trendy vo vyučovaní cudzích jazykov uplatňovaných 

v  42 európskych vzdelávacích systémoch členských štátov EÚ a ďalších krajín (Bosna a  Hercegovina, Švajčiarsko, 

Island, Lichtenštajnsko, Čierna Hora, Macedónsko, Nórsko, Srbsko a  Turecko). V  publikácii nájdete odpovede na rôzne 

otázky, ako napr.: Koľko času venujú žiaci štúdiu cudzích jazykov? Ktoré jazyky patria do kategórie top 10 - najčastejšie 

ponúkaných jazykov? Absolvujú učitelia cudzích jazykov odbornú prípravu v  zahraničí? Aký počet detí imigrantov 

používa doma ten istý jazyk, ako je vyučovací jazyk  školy?   Ak vás táto problematika zaujala, stiahnite si elektronickú 

verziu správy v anglickom jazyku: Kontakty: Nathalie Vandystadt – Tel.: +32 229 67083; Inga Höglund - Tel.: +32 229 50698.

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 8 MB]

http://www.erasmusplus.sk/ELL/vyzva.php
http://www.erasmusplus.sk/ELL/inspirujte.php
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Key_Data_on_Teaching_Languages_at_School_in_Europe_%E2%80%93_2017_Edition
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Key_Data_on_Teaching_Languages_at_School_in_Europe_%E2%80%93_2017_Edition
http://eacea.ec.europa.eu/education/Eurydice/index_en.php
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Key_Data_on_Teaching_Languages_at_School_in_Europe_%E2%80%93_2017_Edition
http://www.erasmusplus.sk/uploads/publikacie/2017_Report_Teaching_of_Languages_at_Schools_Europe_en.pdf


10

Vydáva Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Číslo 1/2017

EUROGUIDANCE
Centrum Euroguidance vytvorilo publikáciu Otvorení svetu, po ktorej môžu siahnuť výchovní, študijní a  kariéroví 

poradcovia, učitelia, ktorí pripravujú študentov na mobilitné programy, a vôbec všetci, ktorí chcú mladým ľuďom uľahčiť ich 

pobyt v zahraničí. Nájdu v nej informácie o prínosoch zahraničných mobilít, ktoré prispievajú nielen k jazykovým a odborným 

znalostiam žiakov a študentov, ale tiež k ich osobnostnej zrelosti a mnohým ďalším kompetenciám. Publikácia pomáha pri 

identifikovaní kvalít, ktoré sú atraktívne pre trh práce, a predstavuje tak mobilitu ako nástroj na zvyšovanie zamestnateľnosti 

mladých ľudí. Aby sa študijný či pracovný pobyt v zahraničí stal skutočným míľnikom v životopise účastníka, je dôležité ho 

podporiť poradenstvom. Súčasťou publikácie sú preto aj informácie o príprave na mobilitu, pričom sa vo zvýšenej miere 

venuje interkultúrnej a psychologickej príprave. V poslednej časti sa nachádzajú návrhy praktických hier a cvičení, ktoré 

môžu využiť pri príprave na mobilitu ako učitelia, tak i samotní študenti. 

I tento rok centrum Euroguidance vyhlásilo súťaž Národná cena kariérového poradenstva 2017. Do uzávierky súťaže sme 

dostali 19 prihlášok z rôznych oblastí – z neziskového sektoru, školstva, zo sektoru zamestnanosti i z oblasti komerčných 

služieb. Súťažné príspevky bude hodnotiť odborná porota a víťazov oceníme 14. septembra na konferencii k súťaži. Podobne 

ako v predchádzajúcich rokoch, i tentoraz súťaž organizujeme v úzkej spolupráci s centrom Euroguidance Českej republiky 

a reprezentanti víťazných príspevkov dostanú šancu prezentovať sa aj v Prahe, českej obdobe konferencie. Partnermi súťaže 

na Slovensku sú tento rok Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. 

EURYDICE

V roku 2017 vydala sieť Eurydice tri komparatívne správy porovnávajúce prvky a charakteristiky európskych vzdelávacích 

systémov a popisujúce implementáciu reforiem na národnej a európskej úrovni.

Support Mechanisms for Evidence-based Policy-Making in Education 

Správa opisuje mechanizmy a postupy, ktoré podporujú tvorbu politiky v oblasti vzdelávania v Európe založenej na dôkazoch. 

Poskytuje prvotné mapovanie komplexnej oblasti. Porovnáva inštitúcie a postupy v tvorbe politiky založenej na dôkazoch, 

ako aj dostupnosť a sprostredkovanie dôkazov. Správa tiež predkladá podrobné informácie s konkrétnymi príkladmi použitia 

dôkazov pri formulácii politiky pre jednotlivé krajiny. 

Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2016

Správa sleduje viac ako 30 ukazovateľov popisujúcich štruktúru vzdelávacích systémov európskych štátov. Obsahuje 

diagramy, definície, poznámky, špecifické pre jednotlivé štáty a krátku analýzu vývoja nedávnych kľúčových politických 

reforiem v piatich oblastiach: vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, získavanie základných zručností, predčasný 

odchod zo vzdelávania a odbornej prípravy, vysokoškolské vzdelávanie a uplatnenie absolventov na trhu práce.

Všetky publikácie a  produkty Eurydice sú dostupné bezplatne v elektronickej podobe na web sídle Eurydice alebo v printovej 

podobe na vyžiadanie v národnej kancelárii.

http://web.saaic.sk/nrcg_new/kniznica/2016/Otvoreni svetu_Final.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/f/f4/206_EN_Evidence_based_policy_making.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Structural_Indicators_for_Monitoring_Education_and_Training_Systems_in_Europe_2016
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page
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RÔZNE

VEĽTRH PRÁCE – JOB EXPO 2017

Siedmy ročník najväčšieho veľtrhu pracovných príležitostí na Sloven-

sku, Veľtrh práce – JOB EXPO 2017, sa konal v priestoroch Agrokom-

plexu v Nitre. Počas dvoch dní ponúkalo prácu záujemcom takmer 230 

zamestnávateľov. SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre 

vzdelávanie a  odbornú prípravu sa spoločne s  Národnou agentúrou 

programu Erasmus+ pre mládež a šport zúčastnili veľtrhu a mladým ab-

solventom stredných a vysokých škôl  prezentovali a vysvetľovali mož-

nosti vzdelávania a využitia programu.

BRATISLAVSKÝ MAJÁLES 2017

V dňoch 5. - 7. mája sa konal jubilejný 10. ročník mestského otvoreného festivalu na dunajskom nábreží Bratislavský majáles 

2017. Boli to tri dni plné koncertov a ďalších sprievodných podujatí, ktoré  vyvrcholili krásnym ohňostrojom nad Dunajom.

Počas festivalu sa v sobotu 6. 5. 2017 v CAFÉ 

EURÓPA  konala diskusia pri príležitosti 

osláv 30. narodenín programu  Erasmus+ 

„S ERASMOM DO SVETA“. Café Európa je 

ideálnym priestorom na diskusie o  témach, 

ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú európsky 

rozmer.  Hosťami diskusie boli  3 slovenské 

osobnosti: Eva Sakálová (herečka), Jakub 

Viktorin (producent) a Janette Motlová Maziniová (programová manažérka EDUMA), ktorí sa podelili o svoje inšpiratívne 

príbehy a o to, ako im Erasmus zmenil život.
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POHODA JE STELESNENÍM MOTTA EURÓPSKEJ 

ÚNIE – ZJEDNOTENÍ V ROZMANITOSTI

Aj tento rok nám bolo veselo na hudobnom 

festivale POHODA 2017. Spolu s  partnermi 

Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a 

IUVENTOU - Slovenským inštitútom mládeže 

sme pre účastníkov v EÚ info zóne pripravili 

množstvo zaujímavých aktivít, kvízov a súťaží, 

kde účastníci všetkých vekových kategórií mohli 

vyhrať zaujímavé ceny.

DEŇ EURÓPY V BRATISLAVE

Presne 9. mája 2017 sa konal Deň Európy, v rovnaký deň, ako je 

oficiálny dátum založenia Európskej únie. Na Hlavnom námestí 

v Bratislave prebiehali celodenné oslavy. Počasie bolo síce 

veľmi chladné, ale Deň Európy bol napriek tomu plný príjemnej 

atmosféry a zábavy spojený so sprievodným programom.  

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie 

a  odbornú prípravu sa osláv takisto zúčastnila. Tím národnej 

agentúry pripravil pre účastníkov kvízy, kreatívne aktivity 

a súťažné otázky o programe.
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HĽADÁTE PARTNEROV DO PROJEKTU ERASMUS+? POTREBUJETE ZISTIť, AKO ZVÝšIť KVALITU SVOJHO PROJEKTU?

V tom prípade máte možnosť zúčastniť sa tzv. aktivít nadnárodnej spolupráce, ktoré organizujú národné agentúry v rôznych 

krajinách programu s cieľom podporiť nadväzovanie partnerstiev medzi účastníkmi aktivít nadnárodnej spolupráce TCA pre 

budúcu projektovú spoluprácu a umožniť rozvoj a budovanie odborných kapacít organizácií v oblasti vzdelávania, odbornej 

prípravy a mládeže. Tieto kontaktné semináre, tematické semináre a študijné návštevy sa konajú najmä v období od jesene 

do jari. Prihlášky a žiadosť o finančnú podporu najviac do výšky 95 % môžu podať záujemcovia do svojej národnej agentúry. 

Oznamy o podujatiach zverejňujeme priebežne na našej webovej stránke v časti Podujatia.

ERASMUS+ MOBILITY JEDNODUCHšIE S NOVOU 
MOBILNOU APLIKÁCIOU
Pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus+ bola vytvorená 
nová mobilná aplikácia, ktorá uľahčí účastníkom plánovanie 
mobility a poskytne veľa zaujímavých informácií. Viac na:
www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
updates/20170613-exchanges-made-easier-mobile-app_en

Publikácia bola podporená z programu Európskej únie Erasmus+. Reprezentuje výlučne názor autorov a Európska komisia ani Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nezodpovedajú za 
akékoľvek použitie informácii obsiahnutých v tejto publikácii.
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
SK-811 04 Bratislava • Križkova 9 • +421 2 209 222 01 • erasmusplus@saaic.sk • www.erasmusplus.sk

PODEĽTE SA O SVOJ PRÍBEH

Pri  príležitosti osláv 30. výročia programu Erasmus+, SAAIC 

- Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie 

a  odbornú prípravu bude publikovať jubilejnú brožúru „OD 

ERASMUS K ERASMUS+ PRÍBEH 30 ROKOV“.  Brožúra bude 

obsahovať 30 príbehov ľudí a organizácií, ktorí sa v minulosti 

zapojili do programu Erasmus+ alebo jeho predchodcov. Ak 

si myslíte, že aj Váš Erasmus+ príbeh je zaujímavý a inšpiratívny 

pre ostatných, neváhajte a napíšte nám, chceme o ňom počuť. Zaregistrujte Váš príbeh na našej webovej stránke  

www.erasmusplus.sk/index.php?sw=1087.

http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=22
http://www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/updates/20170613-exchanges-made-easier-mobile-app_en
http://www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/updates/20170613-exchanges-made-easier-mobile-app_en
www.erasmusplus.sk/index.php?sw=1087


Vydáva Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Číslo 1/2017

SEPTEMBER
20.-21. 9. 2017   Erasmus+ Higher Education Seminar on Cooperation with Partner Countries , Viedeň.
26. 9. 2017 Slávnostná konferencia  „Od Erasmus k Erasmus+“  k 30. výročiu programu Erasmus+,
 Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava.
26. 9. 2017 Ulička jazykov je súčasťou osláv Európskeho dňa jazykov, Hviezdoslavovo námestie, Bratislava.

OKTÓBER
3. 10. 2017 Slávnostné odovzdávanie cien v rámci súťaže Európska značka pre jazyky 2017,    
 Mercure Hotel, Bratislava.
4.- 5. 10. 2017 Seminár na tému vzdelávanie orientované na študenta/projekt SIHE.
5. 10. 2017     Inštruktážny seminár „Manažment schválených projektov KA2“ (School to school),    
 Kongresové  centrum Družba, Bratislava.    
6. 10. 2017    Inštruktážny seminár  „Manažment schválených projektov KA2“ (Strategické partnerstvá),    
 Kongresové centrum Družba, Bratislava.   
9. – 10. 10. 2017 ECVET seminár, Mercure Hotel, Bratislava.
11. - 15. 10. 2017 TCA Kontaktný seminár pre potenciálnych žiadateľov grantu KA2 – Strategické partnerstvá zložené  

 výlučne zo škôl „How to plan an excellent project“ vo Varšave (Poľsko), ktorý spoluorganizuje SAAIC.
11. 10. 2017   Inštruktážny seminár „Manažment schválených projektov KA2“, Hotel Yasmin, Košice.
10. – 12. 10. 2017  Akadémia&Vapac, NTC, Bratislava.
24. 10. 2017  Informačná kampaň pre KA1 a KA2 k Výzve na podávanie projektov 2018,
 Hotel Yasmin, Košice (registrácia potrebná).
25. 10. 2017     Informačná kampaň pre KA1 a KA2 k Výzve na podávanie projektov 2018, 
 hotel Tenis, Zvolen (registrácia potrebná).
27. 10. 2017   Informačná kampaň pre KA1 a KA2 k Výzve na podávanie projektov 2018, 
          Kongresové centrum Družba, Bratislava (registrácia potrebná).

NOVEMBER
Informačný seminár pre Erasmus koordinátorov na vysokých školách. 
Tematický monitoring držiteľov Charty v OVP (v priebehu novembra).
7. 11. 2017  Inštruktážny seminár pre vysoké školy k vypĺňaniu prihlášok pre centralizované projekty- 
 Výzva 2018  (Erasmus Mundus a Capacity Building), Brno.
20. – 24. 11. 2017  Európsky týždeň odborných zručností.
 Informácie o iniciatíve a podujatiach/súťaži budú zverejnené na http://www.erasmusplus.sk/vsw 

DECEMBER
5. 11. 2017    Inštruktážny seminár pre žiadateľov o grant KA1, Hotel Yasmin, Košice (registrácia potrebná).
6. 11. 2017    Inštruktážny seminár pre žiadateľov o grant KA1, hotel Holiday Inn, Žilina (registrácia potrebná).
8. 11. 2017    Inštruktážny seminár pre žiadateľov o grant KA1, Kongresové centrum Družba, Bratislava 
 (registrácia potrebná).

KALENDÁR AKCIÍ NA JESEŇ 2017
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