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Milí priatelia programu Erasmus+, milí čitatelia,

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Vám prináša druhé čís-
lo e-bulletinu Erasmus+ 2015, kde nájdete aktuálne informácie a novinky týkajúce sa programu Erasmus+.

Výsledky Výzvy 2015

Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá

K termínu 31. marca 2015 bolo podaných 103 prihlášok, z toho najvyšší počet, 45 prihlášok, v sektore škol-
ského vzdelávania, 26 v sektore odborného vzdelávania a prípravy, 13 v sektore vysokoškolského vzdelá-
vania a 19 prihlášok v sektore vzdelávania dospelých (medzisektorové prihlášky boli súčasťou príslušných 
sektorov podľa toho, v ktorom sektore boli podané).

Sektor vzdelávania a odbornej prípravy Rozpočet v EUR
Počet

podaných prihlášok
Počet schválených 

prihlášok

Školské vzdelávanie (čisto školské partnerstvá 
+ klasické strategické  partnerstvá) 

2 041 623 41 + 4 15* + 2

Odborné vzdelávanie a príprava 1 349 113 26 6

Vysokoškolské vzdelávanie 511 838 13 2

Vzdelávanie dospelých 644 454 19 4

Spolu 4 547 028 103 29

* Okrem 15 koordinátorských školských partnerstiev bolo schválených aj 38 partnerstiev, v ktorých bola slovenská 

škola partnerskou inštitúciou.
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Výzva na predkladanie návrhov projektov 2016

Európska komisia zverejnila 20. 10. 2015 Výzvu na predkladanie návrhov na rok 2016 EAC/A04/2015 pre 
nové projekty a mobility v rámci programu Erasmus+. Rovnako bol zverejnený Sprievodca programom pre 
žiadateľov na rok 2016 v anglickom jazyku.

Informačná kampaň 2016

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v spolupráci s Iuven-
tou - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, spustila v novembri 2015 in-
formačnú kampaň 2016 k programu Erasmus+ v troch slovenských mestách, vo Zvolene 10. 11. 2015, v Ko-
šiciach 11. 11. 2015 a v Bratislave 13. 11. 2015. 

V rámci informačnej kampane k Výzve 2016 sa konal dňa 26. 11. 2015 aj informačný seminár pre vysoké 
školy zameraný na kľúčovú akciu KA1 – Mobilita študentov a zamestnancov VŠ z/do partnerských kra-
jín a 13. januára 2016 sa bude konať informačný seminár zameraný na mobilitu študentov a zamestnancov 
v rámci krajín programu. Oba semináre sa uskutočnia v Bratislave.

V  dňoch 26.-27. novembra 2015 organizovala slovenská národná agentúra pre vzdelávanie a odbornú  
prípravu spolu s národnými agentúrami z Rakúska a Maďarska medzinárodnú konferenciu „Stredoeurópsky 
informačný deň o centralizovaných akciách programu Erasmus+“ (Central European Joint Infoday on 
Centralised Actions), ktorými sú Spoločné magisterské programy Erasmus Mundus, Budovanie kapacít 
vo vysokoškolskom vzdelávaní a aktivity Jean Monnet. Prizvaní boli rečníci z Výkonnej agentúry v Bruseli, 
partneri z krajín EÚ, ako aj kolegovia z národných kancelárii programu Erasmus+ z partnerských krajín –
Izraela, Palestíny, Srbska a Kazachstanu. Počas seminára mali zúčastnené inštitúcie možnosť prezentovať 
sa a nájsť si potenciálnych partnerov do svojich projektov. Pozvané boli vysokoškolské inštitúcie zo 
Slovenska, Poľska, Maďarska, Rakúska, Čiech a Chorvátska. Prezentácie sú zverejnené na stránke národnej 
agentúry www.erasmuplus.sk.

Informačný deň k Znalostným alianciám a Sektorovým alianciám v Bruseli 

Záujemcovia o Kľúčovú akciu KA2 – Strategické partnerstvá si budú môcť vypočuť aktuálne informácie 
k Výzve 2016 na informačných seminároch v Košiciach 25. 1. 2016 a v Bratislave 27. 1. 2016. Pozvánka spolu 
s registráciou bude zverejnená na našej stránke v decembri 2015.
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Podujatia

Bažant Pohoda 2015: SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípra-
vu mala aj tento rok svoj informačný stánok na hudobnom festivale Bažant Pohoda 2015, ktorý sa konal od 
9. do 11. júla 2015 v Trenčíne.

Národná agentúra organizovala inštruktážne semináre „Manažment schválených projektov KA1 – 
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov“ a „Manažment schválených projektov KA2 – Strategické partnerstvá“, 
ktoré sa konali v dňoch 8. a 10.  septembra vo Zvolene a v Košiciach. Prezentácie sú zverejnené na našej stránke 
www.erasmusplus.sk v časti Prezentácie.

Európsky deň jazykov: Európsky deň jazykov si každoročne v celej Európe pripomíname 26. septembra. Na 
Slovensku sme tento rok oslavovali s miernym predstihom (v Košiciach 23. 9. 2015 a v Bratislave 25. 9. 2015).

Dňa 25.9.2015 sa pri príležitosti Európskeho dňa jazykov konala na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave 
akcia Európsky deň jazykov, v minulosti známa ako „Ulička jazykov“. Podujatie organizovalo Zastúpenie 
Európskej komisie na Slovensku v  spolupráci so SAAIC - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre 
vzdelávanie a odbornú prípravu a jazykovými a kultúrnymi inštitútmi. Pri tejto príležitosti bola vyhodnotená 
súťaž „Prelož a zaspievaj“. 

http://www.erasmusplus.sk
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Akadémia & Vapac 2015: v dňoch 6. až 8. októbra 2015 národná agentúra spolu so Zastúpením Európskej 
komisie organizovali spoločný informačný stánok na 19. ročníku veľtrhu štúdia a kariéry Akadémia & Vapac 
2015, kde spoločne propagovali program Erasmus+. Budúci  20. ročník štúdia a kariéry AKADÉMIA&VAPAC® 
sa bude konať v dňoch 4. – 6. 10. 2016.

Dňa 22. októbra 2015 zorganizovala národná agentúra v  Košiciach tematický seminár s názvom „Šírenie 
a využívanie výsledkov projektov“. Cieľom seminára bolo oboznámiť účastníkov so stratégiou Európskej 
komisie v oblasti šírenia a využívania výsledkov programu Erasmus+, prezentovať doterajšie skúsenosti expertov 
a realizátorov projektov zo Slovenska a prostredníctvom diskusie prispieť k zvyšovaniu kvality šírenia a využívania 
výsledkov bežiacich projektov Erasmus+. Viac informácií nájdete na www.erasmusplus.sk v časti Prezentácie.

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a  odbornú prípravu organizovala 
dňa 19. novembra 2015 v  Bratislave tréningový seminár „ECVET – definovanie vzdelávacích 
výstupov v  mobilitných projektoch“. Hlavným cieľom seminára bolo naučiť účastníkov správne 
formulovať vzdelávacie výstupy v  mobilitných projektoch, posilniť sieť škôl, ktoré využívajú ECVET, 
ako aj vymeniť si praktické informácie a  skúsenosti v  danej oblasti. Seminár bol určený realizátorom 
mobilitných projektov v  programe Erasmus+ pre odborné vzdelávanie a  prípravu, ako aj potenciálnym 
žiadateľom o  grant na mobilitný projekt v  rámci programu. Viac informácií nájdete na stránke 
 www.erasmusplus.sk/ecvet. 

Dňa 10. decembra 2015 sa v Žiline bude konať tematický seminár pre bežiace projekty s názvom „Čo prináša 
nadnárodná mobilita zamestnancov/ Vplyv mobilitných projektov Erasmus+ na organizáciu“. 
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s požiadavkami programu Erasmus+ z  hľadiska prepojenia 
nadnárodnej mobility zamestnancov/pracovníkov a  strategického rozvoja organizácie, prezentovať 
vybrané mobilitné projekty  KA1 v  sektoroch školského vzdelávania, odborného vzdelávania a  prípravy 
a vzdelávania dospelých a vytvoriť priestor pre diskusiu a výmenu skúseností. Viac informácií nájdete na 
www.erasmusplus.sk.

Školské vzdelávanie

Národná agentúra Erasmus+ spolupracuje v  oblasti projektov v  sektore školského vzdelávania s NSS – 
Národnou službou pre elektronickú spoluprácu škôl, ktorá je riadiacim centrom programu eTwinning na 
Slovensku. Keďže majú programy v tomto sektore rovnakú cieľovú skupinu, informujú navzájom na svojich 

http://www.erasmusplus.sk
http://www.erasmusplus.sk/ecvet
http://www.erasmusplus.sk
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podujatiach účastníkov o možnostiach zapojenia sa do projektov Erasmus+, či recipročne do projektov 
eTwinning.

Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl organizovala dňa 19. novembra 2015 v Banskej Bystrici 
konferenciu pre vedúcich pracovníkov materských, základných a stredných škôl „Učenie nemusí byť 
mučenie“, na ktorej bola prezentovaná aj Výzva na podávanie žiadostí Erasmus+ na rok 2016. Podrobné 
informácie sú zverejnené na webovej stránke www.etwinning.sk.

Portál eTwinning umožňuje užívateľom nájsť partnerskú školu na realizáciu školských projektov buď 
vo  virtuálnom prostredí TwinSpace, alebo v  rámci programu Erasmus+. Ďalej slúži aj ako komunikačná 
platforma na výmenu informácií a  skúseností s  kolegami z  Európy, a  ponúka tiež možnosti ďalšieho 
vzdelávania.

Do pozornosti dávame aj nový portál School Education Gateway na stránke
www.schooleducationgateway.eu, ktorý ponúka školám, učiteľom, študentom VŠ a ďalším osobám 
z 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). Na portál je zároveň možné vložiť 
profil inštitúcie, ktorá chce poskytnúť či už hospitáciu alebo pobyt pre absolventa VŠ.

•	 možnosť vyhľadať vhodného partnera do projektu strategických partnerstiev 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+.

http://www.etwinning.sk
http://www.schooleducationgateway.eu
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Odborné vzdelávanie a príprava 

Charta pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave (VET Mobility Charter) 

Európska komisia vyhlásila v decembri 2014 Výzvu na predloženie žiadostí o udelenie Charty pre mobility 
v odbornom vzdelávaní a príprave (EAC/A05/2014). Termín na predloženie žiadostí (prihlášok) bol 14. máj 
2015. O udelenie charty mohli požiadať organizácie, ktoré úspešne realizovali najmenej 3 mobilitné pro-
jekty v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v rámci Programu celoživotného vzdelávania v rokoch 
2007 – 2013 a/alebo v programe Erasmus+  a zároveň mali mieru čerpania rozpočtu za každý z posledných 
3 ukončených projektov najmenej 80%. 

Celkový počet podaných prihlášok bol 22, z nich bolo 5 prihlášok, ktoré nesplnili kritériá formálnej opráv-
nenosti, a tiež 5 zamietnutých prihlášok z dôvodu nedostatočnej kvality. Úspešných bolo 12 škôl, ktorým 
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu udelila Chartu pre mobility 
v odbornom vzdelávaní a príprave na obdobie rokov 2015-2020. Držitelia charty budú môcť žiadať v na-
sledujúcich rokoch programu Erasmus+ o finančný príspevok na mobility realizované v rámci KA1 – OVP 
zjednodušeným spôsobom. 

V  dňoch 1.- 2. októbra 2015 sa v litovskom Vilňuse konala 2. európska konferencia medzinárodného 
projektu NetWBL na tému „Work-based Learning TOOLKIT goes live!“ (TOOLKIT pre učenie sa prácou 
ožíva!). Hlavnými témami konferencie bolo učenie sa prácou a učňovstvo v Európe – príklady národných 
prístupov k tejto problematike, prezentácia aktivít Európskej aliancie pre učňovstvo, ako aj predstavenie 
nového nástroja, Toolkitu pre WBL. Konferencia tiež vytvorila priestor pre diskusiu účastníkov a výmenu 
informácií a  skúseností k  danej téme. Viac informácií a  prezentácie z  konferencie nájdete na webovej 
stránke http://smpf.lt/en/netwbl-conference/programme-1.

Chorvátska Národná agentúra programu Erasmus+ organizovala v dňoch 14. – 16. októbra 2015 v Tu-
heljskych Topliciach medzinárodný seminár „ECVET Peer Learning“. Bol určený členom národných tímov 
expertov ECVET, ako aj vybraným stredným odborným školám, ktoré ECVET využívajú vo svojich mobilit-
ných projektoch. Jeho cieľom bolo poskytnúť prehľad o aktuálnom stave implementácie ECVET v národ-
ných tímoch expertov ECVET a prezentovať príklady dobrej praxe v definovaní vzdelávacích výstupov po-
zvanými školami. 

Európska komisia v spolupráci s CEDEFOPom  a ECVET tímom organizovala v Barcelone v dňoch 5.-6. no-
vembra 2015 v poradí šieste „ECVET ANNUAL FORUM 2015“ (Výročné fórum ECVET 2015). Hlavnou témou 
tohtoročného fóra bola potreba flexibilných kvalifikácií na meniacom sa trhu práce, ako aj využívanie prin-
cípov ECVET na posilnenie rozvoja potrebných zručností a ich využívanie na trhu práce. Podujatie bolo ur-
čené manažérom ľudských zdrojov, zástupcom trhu práce, zástupcom OVP, národným expertom ECVET 
a národným autoritám v oblasti OVP. 

http://smpf.lt/en/netwbl-conference/programme-1
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Vysokoškolské vzdelávanie

Charta Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie

Výkonná agentúra v Bruseli (EACEA) zverejnila koncom októbra na svojich webových stránkach výsledky 
udelenia Charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE - Erasmus Charter for Higher Education), 
ktorá je podmienkou účasti vysokých škôl na všetkých aktivitách programu Erasmus+. 

K termínu 30. 4. 2015 žiadosť o udelenie charty podala jedna slovenská vysoká škola - Akadémia médií, 
odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave, ktorej žiadosť bola schválená. 
Z celkového počtu 36 vysokých škôl na Slovensku sú už do programu Erasmus+ zapojené všetky vysoké 
školy okrem Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

Aktuálny zoznam všetkých držiteľov Charty (aktualizovaný 8. 10. 2015) nájdete na stránke Výkonnej 
agentúry v Bruseli.

ERACON 2015 - Medzinárodná konferencia a veľtrh pre Erasmus koordinátorov

Tohtoročná konferencia pre Erasmus koordinátorov na vysokých školách sa konala 13. - 17. mája 2015 
v Porte v Portugalsku. 

Informácie o programe a prezentácie z konferencie nájdete na webovej stránke konferencie. Tradičnou 
súčasťou ERACONu je veľtrh Go-Exchange Erasmus Education Fair, kde si môžu jednotliví účastníci z VŠ 
vymeniť navzájom skúsenosti, nadviazať spoluprácu s inými univerzitami zo zahraničia a hlavne prezentovať 
svoju vysokú školu a jednotlivé študijné programy. Konferenciu sprevádza množstvo sprievodných aktivít, 
o.i. výstava a vyhlasovanie výsledkov súťaže o najkrajší plagát, ktorý propaguje program Erasmus+ (Erasmus 
Poster Design Competition), udeľovanie čestných ocenení Erasmus Minister a Erasmus Academic Minister 
ľuďom, ktorí sa dlhodobo venujú medzinárodnej spolupráci vysokých škôl v rámci programu Erasmus.

Za Slovensko v roku 2015 získali toto významné ocenenie Mgr. Lenka Kuzmová (Žilinská univerzita v Žiline) 
a Ing. Erna Béres (Technická univerzita v Košiciach).

Novým Ministrom Erasmus 2015 srdečne blahoželáme!

Ďalšia medzinárodná konferencia a  veľtrh pre Erasmus koordinátorov a ľudí zainteresovaných do 
programu Erasmus ERACON 2016 sa uskutoční 10. - 14. mája 2016 v  meste Solún (Thessaloniki) 
v Grécku.

Informácie nájdete na webovej stránke konferencie ERACON 2016.

ACA (Academic Cooperation Association) v spolupráci s Domom zahraničnej spolupráce v Českej republi-
ke organizovali 29. 10. 2015 v Prahe medzinárodnú konferenciu Joint and double degree programmes as 
an international dimension in higher education (Spoločné a dvojité programy ako medzinárodný roz-
mer vo vysokoškolskom vzdelávaní).  Cieľom konferencie bola výmena skúseností a dobrej praxe pri prí-
prave a realizácií spoločných a dvojitých študijných programov, odzneli informácie o aktuálnych spoloč-
ných programoch v Európe a USA a o niektorých možnostiach financovania (Erasmus Mundus).

Viac informácií nájdete na webovej stránke konferencie a v prezentáciách. 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en
http://www.eracon.info/index.php?id=234
http://www.eracon.info/index.php?id=287
http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=9
http://www.dzs.cz/
http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=832
https://www.dropbox.com/sh/zcr0qw4d78rzrvq/AAD-asqOgsOtaYEDDkkw_MLUa?dl=0
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Vzdelávanie dospelých

AIVD - Asociácia inštitúcií vzdelávajúcich dospelých organizovala v  dňoch 21. – 25. 9. 2015 už 
15. ročník celonárodnej kampane Týždeň celoživotného učenia, ktorá pozostávala zo série vzdelávacích 
podujatí organizovaných po celom Slovensku s cieľom zviditeľniť potrebu a význam celoživotného učenia.  

Súčasťou kampane bolo aj odovzdávanie Ceny AIVD v kategóriách:

•	 Cena za vzdelávací projekt

•	 Prínos v oblasti celoživotného vzdelávania 

•	 Popularizácia celoživotného vzdelávania. 

V poslednej kategórii získalo ocenenie občianske združenie Fórum pre pomoc starším – národná sieť 
s Grundtvig projektom Sociálna inklúzia a dôstojnosť v starobe – participatívne prístupy k využitiu 
referenčných rozpočtov. Do projektu, ktorý sa realizoval v  rokoch 2012 – 2014, bolo zapojených 
8 partnerov zo Slovenska, Belgicka, Bulharska, Českej republiky, Nemecka, Poľska a  Veľkej Británie. 
Projekt bol zameraný na posilnenie vzájomnej spolupráce seniorských organizácií, agentúr dlžobného 
poradenstva a  poskytovateľov vzdelávania spotrebiteľovi, ako aj na  prepájanie politickej účasti starších 
osôb v  stratégiách sociálnej začlenenosti na úrovni komunitného rozvoja. Viac informácií o  projekte 
nájdete tu: www.dignity-in-old-age.eu/.

Informácie o  všetkých ocenených projektoch sú zverejnené na stránke AIVD:  
2015_Cena_AIVD. Gratulujeme!

Vzdelávacie a konferenčné centrum Intenzíva v spolupráci s občianskym združením Bagar organizovalo 
5. novembra 2015 v  Bratislave 14. HR Salón na tému Rovnováha vo vekovom manažmente (Age 
Management Balancing). SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú 
prípravu bola generálnym partnerom a aktívnym účastníkom tohto podujatia, ktoré bolo určené najmä 
profesionálom zaoberajúcim sa problematikou riadenia, rozvoja a  vzdelávania ľudí. Vďaka pestrému 
programu mali prítomní účastníci možnosť získať aktuálne informácie o vývoji a trendoch v oblasti Age 
Managementu, akými sú napr. veková diverzita pracovných tímov, problematika zamestnancov 50+, 
nástupníctvo, rovnováha v živote (life balancing) a aktívne starnutie, ako aj o možnostiach, ktoré program 
Erasmus+ ponúka organizáciám a podnikom aktívne pôsobiacim v sfére vzdelávania a odbornej prípravy 
dospelých. Nakoľko sa ukázalo, že téma „age managementu“ je v  našich zemepisných šírkach vysoko 
aktuálna, je pravdepodobné, že sa ňou bude zaoberať aj budúci ročník tejto obľúbenej akcie. Bližšie 
informácie o podujatí nájdete na stránke Intenzívy: www.intenziva.sk/konferencia/14-hr-salon.

Národný ústav celoživotného vzdelávania organizuje dňa 9.decembra 2015 v Košiciach 
konferenciu EPALE – elektronická platforma vzdelávania  dospelých. Jej hlavným 
cieľom je informovať subjekty vzdelávajúce dospelých na Slovensku  o možnostiach 
využívania európskej elektronickej platformy EPALE, ktorá sa stáva užitočným nástrojom 
vo vzdelávaní dospelých v Európe. Program konferencie  a bližšie informácie o mieste jej 
konania nájdete v pozvánke: Pozvánka_Program_EPALE_konferencia.pdf.  

 

http://www.dignity-in-old-age.eu/
http://www.aivd.sk/tlacova-informacia-asociacia-institucii-vzdelavania-dospelych-sr-opaet-odovzdala-ceny-aivd
http://www.intenziva.sk/konferencia/14-hr-salon
http://www.erasmusplus.sk/doc/program_konferencia_EPALE.pdf
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EUROGUIDANCE

Vyhlásenie výsledkov súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2015

Na konferencii Národná cena kariérového poradenstva 2015 boli dňa 22. septembra 
2015 slávnostne vyhlásené ocenenia v rámci rovnomennej súťaže. Súťaž organizuje 
od r. 2009 centrum Euroguidance (SAAIC) od r. 2012 v  spolupráci s  českým 
centrom Euroguidance (DZS) a  v  partnerstve so Zastúpením Európskej komisie 
na Slovensku. V tomto roku do súťaže prihlásili rôzne organizácie i  jednotlivci devätnásť príspevkov 
opisujúcich nielen služby kariérového poradenstva, ale aj rôzne elektronické nástroje, metodiky, či 
aplikáciu, súťaž, konferenciu, výstavu, exkurzie, deň otvorených dverí a pod. Príspevky hodnotila odborná 
porota a na konferencii boli slávnostné udelené: 

a) spoločné ocenenie za rozvoj systému kariérového poradenstva vo verejných službách zamestnanosti 
Odboru aktívnych opatrení trhu práce Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a spoločnosti BKS 
Úspech, s. r. o.; 

b) ocenenie za vytvorenie komplexného súboru nástrojov kariérového poradenstva podporujúcich kvalitu 
a efektivitu služieb pre deti a mládež Výskumnému ústavu detskej psychológie a patopsychológie; 

c) ocenenie za celoživotné pôsobenie,  tvorbu metodík a publikačnú činnosť v  oblasti kariérového 
poradenstva PhDr. Marte Hargašovej, CSc.; 

d) čestné uznanie za realizáciu projektov a poradenských aktivít podporujúcich celoživotné vzdelávanie a (re)
integráciu znevýhodnených skupín na trh práce občianskemu združeniu Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť; 

e) čestné uznanie  Ústavu medzinárodných vzťahov STU v Bratislave za reprezentáciu Slovenska 
zorganizovaním medzinárodnej konferencie NICE a 

f) cena publika PhDr. Marte Hargašovej, CSc. za vytvorenie metodiky Poradenstvo hrou. Organizáciám 
Člověk v  tísni, o. p s. a Tandem, n. o. prihláseným do tohto ročníka súťaže, ktoré už boli ocenené 
v minulosti, bol odovzdaný ďakovný list od I. Fonodovej, riaditeľky SAAIC, za to, že naďalej rozvíjajú svoje 
aktivity. Spoločne s Euroguidance centrom ČR pripravujeme zborník obsahujúci informácie o súťažných 
príspevkoch z oboch krajín, ktorý bude dostupný do konca decembra na stránke centra Euroguidance 
v sekcii Knižnica.

Uskutočnil sa odborný seminár „Kam kráča teória a prax v kariérovom poradenstve“ 

Dňa 29. októbra 2015 sa v  Žiline uskutočnil odborný seminár „Kam kráča teória a  prax v  kariérovom 
poradenstve“, ktorý pre odborníkov z oblasti kariérového poradenstva zorganizovala SAAIC -  centrum 
Euroguidance. Na seminári odzneli príspevky na témy venované teóriám v oblasti kariérového poradenstva, 
možnostiam diagnostiky v tejto oblasti, ako aj príklady z praxe. V poobedňajšej časti sa konali prakticky 
a interaktívne orientované workshopy na rôzne témy – predstavili sociodynamický prístup v poradenstve, 
metodiku Poradenstvo hrou a jeden z nich ponúkol aj možnosť supervízie. V poslednej časti sa diskutovalo 
o téme seminára v pléne. Bližšie informácie o  seminári budú zverejnené v  najbližšom čísle časopisu 
„Kariérové poradenstvo v teórii a praxi“ (www.saaic.sk/casopiskp.html) a prezentácie k príspevkom aj na 
webstránke centra Euroguidance (www.saaic.sk/euroguidance). 

 

http://web.saaic.sk/nrcg_new/_kniznica.cfm?menu=1&open=1&jazyk=sk
http://web.saaic.sk/nrcg_new/_kniznica.cfm?menu=1&open=1&jazyk=sk
http://www.saaic.sk/casopiskp.html
http://www.saaic.sk/euroguidance


10

Vydáva Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Číslo 2/2015

školské vzdelávanie

vysokoškolské vzdelávanie

vzdelávanie dospelých

odborné vzdelávania a príprava

Pripravujeme ďalšie číslo e-časopisu „Kariérové poradenstvo v teórii a praxi“

Každé číslo elektronického časopisu „Kariérové poradenstvo v teórii a praxi“ je tematicky zamerané, avšak 
vždy zverejňujeme aj príspevky venované témam z celej širokej oblasti kariérového poradenstva. Najbližšie 
číslo bude zamerané najmä na výstupy z projektov (nielen národných), ktoré sa v období posledných 
dvoch-troch rokov venovali problematike kariérového poradenstva na Slovensku v rozličnom kontexte. 
Časopis zverejníme v prvej polovici decembra na stránke, na ktorej nájdete aj všetky predchádzajúce čísla: 
www.saaic.sk/casopiskp.html. 

Rôzne

Semináre TCA (Transnational Cooperation Activities) – Ponuka kontaktných a  tematických 
seminárov

Od roku 2014 majú národné agentúry možnosť organizovať kontaktné a tematické semináre, ako aj študijné 
návštevy a  konferencie k  rôznym témam programu Erasmus+, ktoré sú spolufinancované z  programu 
Európskej únie Erasmus+. Z daných finančných prostriedkov poskytujú jednotlivé národné agentúry granty 
vo výške 95% z  celkových nákladov, o  ktoré si môžu potenciálni uchádzači požiadať prostredníctvom 
prihlášky, kde uvádzajú svoje doterajšie skúsenosti, svoju motiváciu a spôsob, ako budú vedieť získané 
kontakty a  poznatky využívať vo svojej práci. Uchádzači, oprávnení uchádzať sa o  finančný príspevok, 
môžu byť zo sektorov školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a zo sektora odborného vzdelávania 
a prípravy. Ako príklad tém, ktoré boli tohto roku ponúkané zo strany iných národných agentúr,  môžeme 
uviesť: Belgicko - sektor školského vzdelávania: „Inclusion of pupils with special educational needs in 
mainstream school education“ (Začlenenie žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami do hlavného 
prúdu školského vzdelávania), Holandsko - sektor vzdelávania dospelých: „Participation“ (Účasť) alebo 
Španielsko - sektor odborného vzdelávania a prípravy: „Connecting VET with the world of work“ (Prepojenie 
OVP so svetom práce). Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu plánuje 
v druhej polovici roku 2016 zorganizovať seminár na tému špeciálnych potrieb vo vzdelávaní a odbornej 
príprave („Special needs!“), o ktorom Vás budeme včas informovať.

Európska značka pre jazyky

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a  odbornú prípravu organizuje v  roku 
2015 súťaž Európska značka pre jazyky. Ide už o  13. ročník súťaže, ktorá prebieha v  takmer všetkých 
krajinách Európskej únie a  ktorá si za dobu svojej existencie získala veľkú popularitu. Národné kolo 
súťaže je zamerané na projekty, ktoré boli úspešne ukončené a ktoré majú dopad na úroveň jazykového 
vzdelávania na Slovensku (vrátane posunkového jazyka či Braillovho písma). Projekty mohli byť financované 
nielen z prostriedkov Európskej únie, ale aj z iných grantových schém, či národných, regionálnych alebo 
miestnych zdrojov. 

http://www.saaic.sk/casopiskp.html
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Termín predkladania prihlášok, ktoré sa do národnej agentúry zasielali elektronicky, bol stanovený na 
23. november 2015 do 24:00 hod. SEČ. Víťazným projektom bude na slávnostnej ceremónii začiatkom 
roka 2016 udelené ocenenie Európska značka pre jazyky. Základné informácie, dokumenty a podmienky 
zapojenia sa do súťaže nájdete na národnej stránke iniciatívy: www.erasmusplus.sk/ELL/. 

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+ pod názvom Diseminačná platforma 
programu Erasmus+.

Ide o databázu realizovaných projektov, ktorá slúži zároveň pre inšpiráciu, zviditeľnenie a šírenie príkladov 
dobrej praxe. Národná agentúra odporúča návštevu tejto databázy budúcim predkladateľom projektov, 
ale aj realizátorom projektov. 

Propagácia Monitoru pre vzdelávanie a odbornú prípravu prostredníctvom sociálnych médií

Európska komisia predstavila 12. novembra 2015 v  Bruseli na tlačovej konferencii tohtoročný Monitor 
vzdelávania a  odbornej prípravy. Monitor je jedným z  kľúčových zdrojov informácií EK v  oblasti 
vzdelávania odbornej prípravy. Záujem zo strany novinárov, ale aj zúčastnených strán je zvyčajne značný, 
pretože monitor poskytuje prehľad o stave vzdelávania a odbornej prípravy nielen v celej Európe, ale aj 
v jednotlivých členských štátoch a ukazuje, ako krajiny plnia ciele, ktoré si stanovili v stratégii ET 2020.

Organizačná zmena v národnej agentúre

K  15. decembru 2015 končí pracovný pomer naša kolegyňa Mgr. Dagmar Augustínska, dlhoročná 
koordinátorka programu Leonardo da Vinci a koordinátorka Odboru financovania a kontroly projektov 
programu Erasmus+. Na novom pôsobisku jej národná agentúra želá veľa úspechov.

Novou koordinátorkou tohto oddelenia bude Ing. Eva Bikárová.

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2016!

Tento bulletin bol vydaný vďaka podpore Európskej komisie. Informácie a články  
sú názorom ich autorov a Európska komisia nepreberá zodpovednosť za dôsledky ich použitie.

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

http://www.erasmusplus.sk/ELL/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://ec.europa.eu/education/news/2015/1014-education-training-monitor-november-12_en.htm
http://ec.europa.eu/education/news/2015/1014-education-training-monitor-november-12_en.htm
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