Erasmus+ Výzva na predkladanie návrhov projektov 2017
Zoznam európskych priorít v národnom kontexte a operačných cieľov programu Erasmus+
v Slovenskej republike na rok 2017
SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu informuje potenciálnych žiadateľov o finančnú podporu v decentralizovaných akciách programu Erasmus+ v oblasti
vzdelávania a odbornej prípravy, že v roku 2017 budú obzvlášť vítané projekty, ktoré riešia nasledujúce priority a ciele:
Priorita

Kľúčová akcia

Sektor školského vzdelávania
Prispievať k atraktívnosti učiteľského povolania

KA1 a KA2

Zlepšovať zručnosti a kompetencie žiakov v matematike, zvyšovať ich
gramotnosť
a podporovať kritické myslenie

KA1 a KA2

Sektor odborného vzdelávania a prípravy
Vytvárať partnerstvá medzi SOŠ a podnikmi s cieľom podpory vzdelávania
prácou (tzv. work-based learning)

KA1 a KA2

Zvyšovať kvalitu odborného vzdelávania a prípravy

KA1 a KA2

Sektor vysokoškolského vzdelávania
Podporovať prístupy vo výučbe zamerané na študenta

KA2

Rozvíjať spoluprácu medzi vysokoškolskými inštitúciami a zamestnávateľmi a
zvyšovať relevantnosť poznatkov a zručností študentov

KA2

Podporovať využívanie IKT vo vysokoškolskom vzdelávaní

KA2

Európskymi prioritami v národnom kontexte sú priority programu Erasmus+, ktoré boli vybrané
ako obzvlášť relevantné pre Slovenskú republiku v tomto roku. Spolu s operačnými cieľmi sú
uvedené v nariadení o programe Erasmus+ a v ročnom pracovnom pláne národnej agentúry na
rok 2017, ktorý bol pripravený v súlade s požiadavkami Európskej komisie a schválený
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pri hodnotení návrhov projektov sa
zameranie na tieto priority a operačné ciele bude zohľadňovať v hodnotiacom kritériu
„relevantnosť“.
Operačný cieľ
Kľúčová akcia

Všetky sektory vzdelávania a odbornej prípravy
Posilniť účasť v mobilitných projektoch s cieľom zlepšiť úroveň kľúčových
kompetencií a zručností účastníkov
Zvýšiť úroveň uznávania výsledkov vzdelávania/vzdelávacích výstupov
v mobilitách

KA1
KA1

Posilniť medzisektorový rozmer strategických partnerstiev

KA2

Prostredníctvom strategických partnerstiev podporovať synergiu a spoluprácu
medzi oblasťou vzdelávania a odbornej prípravy a svetom práce

KA2

Podporovať rozvíjanie kompetencií učiteľov

KA2

Zapojenie špecifických skupín a typov organizácií
Posilniť účasť osôb so špeciálnymi potrebami na programe

KA1

Posilniť zapojenie organizácií, ktoré pracujú so znevýhodnenými osobami

KA2

Podnecovať zapojenie miestnych, regionálnych a štátnych orgánov
zodpovedných za vzdelávanie a odbornú prípravu

KA2

Sektor školského vzdelávania
Posilniť zapojenie inštitúcií predškolského vzdelávania

KA1 a KA2

Sektor vysokoškolského vzdelávania
Posilniť medzinárodný rozmer vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom
mobilitných projektov s partnerskými krajinami (t.j. krajinami mimo krajín
programu)
Pripravovať a modernizovať interdisciplinárne študijné programy a spoločné
študijné programy

KA1
KA2

Sektor vzdelávania dospelých
Podporovať rozvíjanie kompetencií lektorov vo vzdelávaní dospelých

KA2

