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Decentralizované aktivity

Európska komisia

EACEA - Európska výkonná 

agentúra pre vzdelávanie, 

audiovizuálnu oblasť a

kultúru v Bruseli

SAAIC – Národná agentúra programu 

Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú 

prípravu

IUVENTA – Národná agentúra progra

mu Erasmus+ pre mládež a šport

Centralizované aktivity

Školské vzdelávanie

Odborné vzdelávanie 

a príprava

Vysokoškolské vzdelávanie

Vzdelávanie dospelých

Mládež



Financovanie
projektu v programe Erasmus+ Európska Únia

Grant 

=

Príspevok

Jednotkové 

a reálne

náklady

Neinvestičné

projekty



KA 1
Kľúčová akcia 1

KA 2
Kľúčová akcia 2

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov Strategické partnerstvá

• Modernizácia a internacionalizácia
• Tvorba inovačných výstupov

• Výmena dobrej praxe

 Manažment a implementácia projektu

 Nadnárodné projektové stretnutia

 Vzdelávacie/ vyučovacie/ školiace

aktivity

 Tvorba intelektuálnych výstupov

 Multiplikačné podujatia

 Výučba v partnerskej organizácii     

v zahraničí

 Prax/ job shadowing/ pozorovanie

 Účasť na štrukturovaných kurzoch/ 

školeniach v zahraničí

 Odborná prax študentov (OVP)



Konzorcium 10 mestských 

materských škôl

Hospitácie v zahraničných 

materských školách a účasť na 

vzdelávacích kurzoch v zahraničí

Zatraktívnenie učiteľského 

povolania, 

medzinárodná spolupráca 

Mesto 

Martin

Moderný manažment v materských školách



Partneri
- Moravskoslezká vědecká 

knihovna v Ostrave

- Župná mestská knižnica 

II. Františka Rákócziho 

v Miskolci

Aktivity
mobility, oboznamovanie sa 

s pracoviskami a pracovnými 

postupmi, so vzdelávacími 

podujatiami pre dospelých, 

ich propagáciou a prácou 

s verejnosťou

Ciele
výmena osvedčených 

postupov v neformálnom 

vzdelávaní dospelej populácie

(s dôrazom na cieľovú 

skupinu 50+)

Verejná knižnica 

Jána Bocatia
Knižnice pre vzdelávanie 50+



Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Bratislava

V súlade s naplánovanými tematickými blokmi sa im podarilo úspešne 

zrealizovať „kokteil“ aktivít, ktoré znamenali zapojenie nielen učiteľov, 

žiakov, ale aj okolitej komunity, zamestnávateľov, atď. 

SOŠ zamerala aktivity v rámci Európskeho týždňa odborných zručností na

nasledujúce časti:

1. Skvalitnenie OVP a spolupráca so zamestnávateľmi,

2. Poskytovanie služieb širokej verejnosti, domovom sociálnych služieb a

domovom dôchodcov,

3. Zapojenie sa do dní župných škôl a do majstrovstiev SR – Koruna kreativity,





Ako sa zapojiť ?

Informačná kampaň
Všeobecné informácie o 

možnosti zapojiť sa do 

programu, Kľúčové akcie, 

sektory

(október / november)

Inštruktážne semináre
Inštrukcie k podávaniu 

prihlášky a rady na 

plánovanie rozpočtu

(december / január)

www.erasmusplus.sk
Aktuálne podujatia

sekcia Ako získať grant, 

Príručka pre žiadateľov, 

Inštrukcie, Harmonogram

Výzva na predkladanie návrhov projektov v programe Erasmus+



Kde hľadať?
School 

Education

Gateway

(kurzy, publikácie, 

stáže, hospitácie)
eTWINNING

(elektronická spolupráca 

škôl, hľadanie 

partnerov, webináre)

EPALE

(vzdelávanie dospelých, 

kurzy, stáže, hľadanie 

partnerov)
erasmobility

(vyhľadávanie 

partnerov v OVP)

www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

www.erasmusplus.sk – Knižnica - Kompendiá

http://www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://www.erasmusplus.sk/


ERASMUS+
2014 - 2020

erasmusplus@saaic.sk

www.erasmusplus.sk

ErasmusplusSK

erasmusplus.sk


