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Milí priatelia programu Erasmus+, milí čitatelia,
SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Vám prináša prvé číslo
e-bulletinu Erasmus+ 2016, kde nájdete aktuálne informácie a novinky týkajúce sa programu Erasmus+.
Výsledky Výzvy 2016
Výzva na predkladanie návrhov projektov programu Erasmus+ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na
rok 2016 je ukončená. Žiadatelia mali možnosť podať žiadosť o grant do národnej agentúry v dvoch kľúčových akciách: do 2. februára 2016 v kľúčovej akcii KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov a do 31. marca 2016
v kľúčovej akcii KA2 - Strategické partnerstvá. Výsledkom úspešnej informačnej kampane národnej agentúry bolo veľké množstvo podaných prihlášok.
Kľúčová akcia KA1
V rámci kľúčovej akcie KA1 bolo vo všetkých sektoroch vzdelávania a odbornej prípravy podaných spolu
346 projektov.
KA101 - Školské vzdelávanie - 103
KA102 - Odborné vzdelávanie a príprava - 176
KA103 - Vysokoškolské vzdelávanie -34
KA104 - Vzdelávanie dospelých - 17
KA107 - Vysokoškolské vzdelávanie - spolupráca s partnerskými krajinami - 16
Schválených bolo celkovo 191 projektov. 49 žiadateľov bolo úspešných v sektore školského vzdelávania,
7 v sektore vzdelávania dospelých a 85 v sektore odborného vzdelávania a prípravy. V sektore vysokoškolského vzdelávania bolo schválených 34 projektov mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl
v rámci krajín programu a 16 projektov mobility študentov a zamestnancov z/do partnerských krajín (krajín
sveta mimo krajín programu).
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Kľúčová akcia KA2
V rámci kľúčovej akcie KA2 – Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy bolo celkovo podaných 100 projektov:
KA201 - Školské vzdelávanie – 12
KA202 - Odborné vzdelávanie a príprava – 26
KA203 - Vysokoškolské vzdelávanie – 7
KA204 - Vzdelávanie dospelých – 12
KA219 - Školské vzdelávanie / Partnerstvo zložené výlučne zo škôl – 43
Schválených bolo 32 projektov KA2 - 3 strategické partnerstvá v sektore školského vzdelávania spolu s 15
partnerstvami zloženými výlučne zo škôl, 5 projektov v sektore vzdelávania dospelých, 7 projektov v sektore odborného vzdelávania a prípravy a v sektore vysokoškolského vzdelávania boli schválené 2 projekty.
http://erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=7
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PODUJATIA, AKTIVITY, SEMINÁRE
Medzinárodná konferencia Erasmus+ v Štrasburgu
SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spoluorganizuje s francúzskou a nemeckou národnou agentúrou medzinárodnú konferenciu s názvom „Erasmus+, za geografickými a osobnými horizontmi: Projekty na podporu sociálnej inklúzie a občianstva“, ktorá sa uskutoční 10. - 11. októbra 2016 v Štrasburgu. Konferencia bude zameraná na štyri témy:
•

Erasmus+ & utečenci (integrácia, vzdelávanie utečencov, uznávanie zručností)

•

Erasmus+ & Parížska deklarácia (deklarácia o posilňovaní vzdelávania k občianstvu a spoločným
hodnotám ako sloboda, tolerancia a nediskriminácia, sociálna inklúzia)

•

Vysokoškolské vzdelávanie a zamestnanosť

•

Cezhraničná spolupráca

Na konferencii bude zabezpečené tlmočenie z/do slovenského jazyka. Viac informácií nájdete na stránke
konferencie www.conferasmus.eu. V prípade, že máte záujem prezentovať váš projekt Erasmus+ na konferencii v Štrasburgu, kontaktujte nás do 31. augusta 2016 na adrese erasmusplus@saaic.sk.
Kontaktný seminár Erasmus+ v Bratislave
Národná agentúra pripravuje v dňoch 13. - 14. októbra 2016 v Bratislave kontaktný seminár s názvom „Prístup k vzdelávacím možnostiach pre zdravotne postihnutých učiacich sa na úrovni predškolského,
základného, stredného vzdelávania a vzdelávania dospelých“.
Jeho hlavným cieľom je umožniť prepojenie slovenských a zahraničných organizácií z týchto sektorov,
pracujúcich so zdravotne postihnutými učiacimi sa, ktoré sa plánujú zapojiť do projektov KA2 - Strategické partnerstvá zaoberajúcich sa danou témou. Počas kontaktného seminára budú mať možnosť vytvoriť partnerstvá pre nadnárodnú spoluprácu.
V rámci seminára budú účastníci oboznámení s problematikou po odbornej stránke, absolvujú prezentácie o tomto type projektu s ukážkami bežiacich partnerstiev a dostanú informácie aj o ďalších možnostiach zapojenia sa do programu Erasmus+. V závere seminára budú organizované pracovné skupiny
za účelom predprípravy možných návrhov budúcich projektoch.
Informácie o plánovanom seminári sú zverejnené na webovej stránke národnej agentúry.
Erasmus+ a utečenci
Európska komisia promptne reaguje na situáciu utečencov v Európe a snaží sa ich integrovať do európskych vzdelávacích systémov. Viac informácii nájdete tu: http://ec.europa.eu/education/policy/mig-

ration/higher-education-refugees_en.htm
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ŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE
Medzinárodná konferencia „Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej?“
Dňa 29. 4. 2016 sa v Starej Lesnej konala medzinárodná konferencia „Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov:
ako ďalej?“, na ktorej národná agentúra prezentovala účastníkom možnosti zapojenia sa do programu
Erasmus+. Konferencia bola určená pre riaditeľov a učiteľov materských, základných a stredných škôl,
jazykových škôl a centier, školských manažérov, expertov, akademikov, autorov a vydavateľov učebníc,
ako aj iných odborníkov zapojených do jazykového vzdelávania. Jej cieľom bolo vytvoriť platformu pre
výmenu názorov, skúseností, príkladov dobrej praxe, ale aj kritických poznámok na tému súčasného vývoja
v oblasti vyučovania materinských jazykov a cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku, v Českej republike a v iných krajinách. Počas konferencie sa účastníci oboznámili s mnohými novinkami z oblasti učebníc
a učebných materiálov pre výučbu materinského jazyka a cudzojazyčné vzdelávanie. Medzi hlavné témy
konferencie patrili: inovácie v jazykovom a cudzojazyčnom vzdelávaní v MŠ, ZŠ a SŠ, odborné jazykové
vzdelávanie pre budúce povolania a CLIL, príprava učiteľov pre vyučovanie materinského jazyka a cudzojazyčné vzdelávanie, bilingválne vzdelávanie a rozvoj plurilingvizmu. Okrem podnetných prezentácií si
účastníci vymenili množstvo príkladov dobrej praxe a vzájomne sa podporili k realizácii projektov zameraných na jazykové vzdelávanie. Konferencia sa realizovala ako súčasť viacerých projektov a prezentovala ich
priebežné výsledky. Medzi tieto projekty patrí aj projekt Erasmus+ „Transnational Exchange of good CLIL
practice among European Educational Institutions“, ktorého koordinátorom je UKF Nitra.
Medzinárodná konferencia „Migrácia - Integrácia: Školy zvládnu rozmanitosť!“
Vyše 360 zástupcov národných agentúr, zriaďovateľov, výskumných a školských úradov a prevažne
nemeckých škôl sa stretlo v dňoch 23. – 24. mája 2016 na medzinárodnej konferencii v Bonne „Migration
- Integration: Schools Manage Diversity!“ (Migrácia - Integrácia: Školy zvládnu rozmanitosť!). Konferencia reflektovala problémy, ktorým čelí mnoho škôl v európskych krajinách pri integrácii vzrastajúceho
počtu detí utečencov a migrantov. Nadväzovala na predchádzajúci medzisektorový seminár „Education,
Participation, Integration, Erasmus+ for Refugees“ (Vzdelávanie, účasť, integrácia, Erasmus + pre
utečencov), ktorý sa konal v apríli 2016 v Essene, no na rozdiel od neho bola zameraná čisto na sektor
školského vzdelávania.
Konferencia umožnila výmenu skúseností medzi európskymi krajinami, diskusiu a využitie výsledkov nadnárodných školských výmenných programov pri integrácií mladých utečencov. Otvorila ju Claudia Bodegan, predsedníčka Stálej konferencie ministrov školstva a kultúry v Brémach. Medzi hlavnými rečníkmi boli
Jens Nymand-Christensen, zástupca riaditeľa Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie a profesor Štokholmskej univerzity Nihad Bunar z odboru Štúdií detí a mládeže, ktorí vypracovali „Manuál na integráciu“ podporovaný Európskou komisiou ako príručku pre sociálnu integráciu mladých utečencov. V paralelných diskusných skupinách vystúpila s prezentáciou aj slovenská účastníčka
Darina Výbohová z Metodicko-pedagogického centra.
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Medzinárodná konferencia „Európa vo svojej rozmanitosti“
Ďalšou z akcií, na ktorých sa národná agentúra aktívne zúčastnila s prezentáciou programu Erasmus+,
bola medzinárodná konferencia „Európa vo svojej rozmanitosti“, ktorá sa konala 28. 5. 2016 v Bratislave.
Na konferencii sa stretlo 65 účastníkov z Poľska, Nemecka, Lotyšska, Česka a Slovenska s cieľom diskutovať na tému podpory euroobčianstva vo vzdelávaní. Konferenciu pripravili Metodicko-pedagogické centrum, Regionálne pracovisko Bratislava spolu so Spoločnosťou učiteľov nemeckého jazyka a germanistov
Slovenska (SUNG) a Spolkom Bürger Europas v rámci medzinárodného projektu „Europa in Vielfalt gestalten“ (Európa vo svojej rozmanitosti). Určená bola pre učiteľov dejepisu, občianskej výchovy, náuky o spoločnosti, nemeckého a anglického jazyka i učiteľov kontinuálneho vzdelávania MPC s cieľom priblížiť im
aktuálne priority európskej vzdelávacej politiky a poskytnúť rôznorodé aktivity na posilnenie tejto témy vo
výučbe. Obsahom workshopov v popoludňajších hodinách boli praktické ukážky metodických postupov
na tému Európska únia v činnostne orientovanej výučbe.
Konferencia „Učiteľ nie je Google3... a stále sa môže učiť“
O možnostiach zapojenia sa do programu Erasmus+ v rámci sektora školského vzdelávania boli formou
prezentácie o programe a následne v troch prezentáciách bežiacich projektov oboznámení účastníci
5. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov z celého Slovenska „Učiteľ nie je
Google3... a stále sa môže učiť“, organizovanej odborným nakladateľstvom Dr. Josef Raabe Slovensko,
s. r. o., ktorá sa konala v dňoch 9. – 10. júna 2016 v Senci. Informácie, ktoré na nej odzneli, sú v ucelenej
podobe skompletizované do Zborníka z konferencie.
Medzinárodná konferencia „Towards High Quality in KA1 Mobility Projects for School Education
Staff - a Dialogue between NAs, Course Providers and Schools“
Nemecká národná agentúra zorganizovala v Kolíne v dňoch 15. – 17. júna 2016 už 3. medzinárodnú konferenciu Erasmus+ „Towards High Quality in KA1 Mobility Projects for School Education Staff - a Dialogue between National Agencies, Course Providers and Schools“ (Zvyšovanie kvality projektov KA1
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov pre pracovníkov v sektore školského vzdelávania - Dialóg medzi národnými agentúrami, poskytovateľmi kurzov a školami) s cieľom zvýšiť kvalitu mobilitných projektov KA1
v sektore školského vzdelávania, prostredníctvom dialógu medzi národnými agentúrami, poskytovateľmi
kurzov a školami ako zástupcami účastníkov týchto vzdelávacích aktivít.
Konferencie sa zúčastnilo 87 účastníkov z 24 krajín. Slovensko zastupovali jeden účastník z národnej agentúry a jeden predstaviteľ školy. Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch konferencií v decembri 2013 (so
zameraním na zabezpečenie kvality kurzov) a marci 2015 (so zameraním na spustenie platformy School
Education Gateway - SEG s katalógom kurzov) sa jej po prvýkrát zúčastnili aj zástupcovia škôl, ktorí boli
prizvaní do diskusie ako predstavitelia cieľovej skupiny. Zároveň boli prítomní aj zástupcovia Európskej
Komisie a European Schoolnet zodpovední za prevádzku platformy School Education Gateway.
Informácie o konferencii spolu s výstupmi, prezentáciami a kompendiom poskytovateľov kurzov, ktorí sa
jej zúčastnili, sú zverejnené na webovej stránke
https://www.kmk-pad.org/veranstaltungen/dokumentation/tca-cologne-16-17-june-2016.html.
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ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA
Charta v odbornom vzdelávaní a príprave 2016
Charta pre mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v rámci programu Erasmus+ má povzbudiť
organizácie, ktoré v minulosti preukázali kvalitu pri zabezpečovaní mobility odbornej prípravy a vzdelávania pre žiakov a pracovníkov k tomu, aby ďalej rozvíjali svoje stratégie internacionalizácie v rámci Európy.
Termín pre podávanie prihlášok na Chartu pre mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, platný
pre Výzvu na rok 2016, bol stanovený na 19. mája 2016. Pre žiadateľov bol dňa 6. 4. 2016 organizovaný
inštruktážny seminár, ktorého sa zúčastnilo 48 účastníkov z 30 škôl. K termínu 19. 5. 2016 bolo podaných 16
prihlášok. Pri kontrole formálnej oprávnenosti nebola z posudzovania vyradená žiadna prihláška. Do kvalitatívneho hodnotenia teda postúpilo všetkých 16 prihlášok. V súčasnosti prebieha kvalitatívne hodnotenie nezávislými expertmi. Výsledky výberu budú zverejnené v polovici septembra 2016. V prvom roku realizácie (2015) bola udelená charta 12 stredným odborným školám, zoznam držiteľov je zverejnený na našej
webovej stránke.
Nový program v oblasti zručností pre Európu
Cieľom nového programu New Skills Agenda for Europe, ktorý Európska komisia prijala dňa 10. júna
2016, je umožniť ľuďom rozvíjať si zručnosti, ktoré sú potrebné pre zamestnanie, a tak zvýšiť zamestnateľnosť a posilniť konkurencieschopnosť a rast EÚ. Členské štáty sa majú snažiť o zlepšovanie kvality zručností a ich významu pre trh práce. Dôležitým sa javí znižovanie počtu Európanov bez schopnosti čítať,
písať a počítať a digitálnych zručností. Zároveň by mali mladí ľudia s vysokou kvalifikáciou ľahšie nájsť
zamestnanie zodpovedajúce ich potenciálu a na druhej strane zamestnávatelia ľahšie nachádzať zamestnancov s potrebným profilom. Rovnako dôležité je podporovať u ľudí podnikateľské zmýšľanie a kompetencie na to, aby si mohli založiť vlastný podnik a priebežne sa prispôsobovať meniacim sa požiadavkám
trhu práce. S touto ambíciou predloží Európska komisia v priebehu nasledujúcich dvoch rokov návrhy 10
opatrení. Viac informácií o Novom programe v oblasti zručností pre Európu nájdete na stránke Európskej
komisie http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en.
ECVET
SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, v spolupráci s národným tímom expertov ECVET, vydala elektronický ECVET e-bulletin č. 1/2016, ktorý je zverejnený na
národnej stránke národného tímu expertov ECVET http://www.erasmusplus.sk/ecvet. Bulletin prináša
základné informácie o Európskom systéme kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu, organizovaných konferenciách a seminároch k tejto téme na európskej úrovni, ako aj praktické ukážky o tom, ako
niektoré školy uplatňujú princípy ECVET pri realizácii nadnárodných mobilít svojich žiakov a zamestnancov. Obsahuje aj odkazy na publikácie zamerané na ECVET, ktoré v roku 2015 vydal CEDEFOP, ako aj užitočné webové stránky k danej téme.
Dňa 10. mája 2016 sa vo fínskom meste Seinäjoki uskutočnil seminár pod názvom „Podpora prístupu ku
vzdelávaniu založeného na kompetenciách“. Seminár bol súčasťou väčšieho niekoľkodňového podujatia (národnej súťaže zručností študentov), ktorého cieľom je prezentácia praktických zručností študentov
odborných škôl.
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Samotným cieľom seminára bolo ukázať konkrétne príklady uznávania kompetencií študentov na základe
absolvovanej praxe doma alebo v zahraničí. Účasť na seminári bola v zastúpení expertov ECVET, zamestnávateľov, ministerstva vzdelávania a kultúry Fínska, zástupcov Európskej komisie a samozrejme zástupcov škôl a študentov.
CEDEFOP publikoval Monitorovaciu správu o implementácii ECVET – Európskeho systému kreditov
v odbornom vzdelávaní a príprave 2015, ktorá pokrýva obdobie rokov 2013 – 2015. Vychádza z národných správ 28 členských štátov EÚ a 4 krajín EZVO. Skúma, či existujúce kreditné systémy poskytujú podmienky pre jednotlivcov pre zhromažďovanie ich vzdelávacích výstupov a prenos do ich kvalifikácií. Skúma
tieto kľúčové aspekty: či sú kvalifikácie založené na vzdelávacích výstupoch a organizované do jednotiek;
či sú jednotlivé jednotky hodnotené a validované pre ďalší prenos a zhromažďovanie; či sú jednotkám pridelené kreditné body a či poskytovatelia OVP používajú memorandum o porozumení a dohody o vzdelávaní, aby lepšie poňali vzdelávacie výstupy, ktoré poskytujú. Správa sa zameriava taktiež na spôsoby, ako
je ECVET podporovaný zainteresovanými stranami a jeho užívateľmi, ako aj na príklady podporných materiálov, ktoré môžu byť užitočné aj pre ostatných v rámci Európy. Správa je dostupná v anglickom jazyku
na http://www.cedefop.europa.eu/sk/publications-and-resources/publications.
Európska konferencia „Work-based Learning 2020“
V dňoch 28. - 29. júna 2016 sa v Berlíne konala tretia a zároveň posledná európska konferencia, ktorú
zorganizovala tematická sieť národných agentúr programu Erasmus+ s názvom “Thematic Network on
Work-Based Learning and Apprenticeships - NetWBL” (Tematická sieť pre vzdelávanie prácou a učňovstvo NetWBL). Hlavným cieľom siete, v súlade s prioritami Európskej aliancie pre učňovské vzdelávanie, je
podporiť reformu odborného vzdelávania a prípravy zapojením prvkov vzdelávania prácou do existujúcich
systémov vzdelávania a odbornej prípravy na sekundárnej aj terciárnej úrovni.
Európska konferencia bola priestorom na diskusiu o dianí a trendoch v oblasti vzdelávania prácou. Predstavený bol aj jeden z hlavných výstupov tematickej siete NetWBL - elektronický balík nástrojov www.
wbl-toolkit.eu, ktorý zviditeľňuje príklady dobrej praxe financované zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom Programu celoživotného vzdelávania a programu Erasmus+.
Konferencie sa zúčastnilo viac ako 220 účastníkov z 29 krajín EÚ, vrátane Slovenska. Zástupcovia Európskej
komisie, CEDEFOP a Výkonnej agentúry EACEA uviedli tému vzdelávania prácou z európskej perspektívy
a následne si zástupcovia vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľov a sociálnych partnerov vymieňali skúsenosti a príklady dobrej praxe zo svojich národných a regionálnych kontextov.
Prezentácie rečníkov a kompendium projektov, ktoré sa na konferencii predstavili, nájdete na stránke projektu www.net-wbl.eu.
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Plánované podujatia
SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu plánuje na jeseň 2016
zorganizovať ďalší tréningový seminár o ECVET, jeho princípoch a využívaní v geografických mobilitách.
Presný termín zverejníme v dostatočnom časovom predstihu na webovej stránke www.erasmusplus.sk,
ako aj www.erasmusplus.sk/ecvet. Seminár je cielený predovšetkým pre potenciálnych žiadateľov o grant
pre mobilitné projekty KA1 – OVP v programe Erasmus+, ako aj realizátorov tohto typu projektov.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky organizuje v dňoch 12. – 13. 9. 2016
medzinárodnú konferenciu zameranú na „Podporu a rozvoj talentov“. Podujatie, ktoré bude kľúčovou
udalosťou v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej
únie, sa uskutoční v Bratislave. Konferencia umožní diskusiu renomovaných európskych expertov v oblasti
vzdelávania a riadenia talentov, ako aj zástupcov relevantných inštitúcií EÚ, o danej téme. Viac informácií
je na http://talents2016.eu/en/conference-on-the-fostering-and-development-of-talent.
Rakúska národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v spolupráci
s Rakúskym federálnym ministerstvom pre vzdelávanie a rodové záležitosti organizuje dňa 9. 11. 2016
vo Viedni druhú medzinárodnú konferenciu o ECVET. Témou konferencie je „Validácia neformálneho
vzdelávania a informálneho učenia sa – výmena skúseností medzi krajinami“. Na konferencii budú
prezentované prístupy k danej problematike vo Fínsku, Holandsku a Francúzsku. Konferencia je určená
najmä osobám s rozhodovacími právomocami, ktorí sa angažujú v ECVET, ako aj expertom v ECVET.
Európska komisia vyhlásila „Týždeň zručností v OVP“ (VET Skills week), ktorý sa uskutoční v dňoch 5. –
9. 12. 2016. Počas týchto dní sa zrealizuje množstvo aktivít a podujatí na podporu OVP, a to na národnej
i európskej úrovni. Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach budú zverejňované priebežne na webovej stránke www.erasmusplus.sk.
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VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE
ERACON
Už dvanásty rok usporiadala European Association of ERASMUS Coordinators
(EAEC) konferenciu ERACON (Erasmus Congress and Exhibition). Táto konferencia je určená hlavne pre Erasmus koordinátorov na vysokých školách a účastníkom
ponúka prednášky a workshopy zamerané na viaceré témy, súvisiace s programom Erasmus+. Na programe konferencie sú tradične aj rôzne sprievodné akcie a súťaže, ako napríklad
súťaž o najlepší Erasmus plagát a vyhlasovanie Erasmus ministrov. V rámci tejto konferencie je možné
nadviazať nové kontakty vedúce k uzatvoreniu medziinštitucionálnej zmluvy, hlavne v rámci tzv. Erasmus
Go-Exchange Education Fair, na ktorom sa prezentujú univerzity z rôznych krajín. Z našich vysokých škôl
sa Eraconu zúčastnili Erasmus koordinátori a kontaktné osoby z týchto vysokých škôl – Univerzita Komenského, Trnavská univerzita, Akadémia policajného zboru, Žilinská univerzita. Prítomní sme boli i my –
zástupcovia Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.
Slovenská „ekipa“ bola pomerne úspešná. Prof. Marián Dzimko zo Žilinskej univerzity (dlhoročný Erasmus
koordinátor) bol vyhlásený za Erasmus ministra 2016. Naši študenti, konkrétne študenti z Univerzity
Komenského, sa zapojili do súťaže o najlepší plagát. Cenu síce nezískali, ale kvalita ich 2 plagátov bola
vysoká. Vyhral plagát z gréckej univerzity – University of Western Macedonia so sloganom „Your big journey begins with the first step. Do it!“
Najlepšie tri ocenené plagáty si môžete pozrieť na: http://eaecnet.com/index.php?id=48
Zvyšné plagáty sú zverejnené na facebookovej stránke Erasmus Congress and Exhibition.
V rámci programu sa na ERACONe predstavili rôzne zaujímavé projekty, napríklad:
Prevod klasifikačných stupňov medzi jednotlivými krajinami je možný prostredníctvom on-line nástroja
EGRACONS. Tento nástroj zabezpečuje transparentný prenos a uznanie študijných výsledkov (známok)
študenta v zahraničí. Je bezplatný a dostupný pre všetky vysoké školy v krajinách programu na http://
egracons.eu./
Možnosti administrácie programu Erasmus+ bez papiera prezentuje projekt KA3 – Erasmus without
paper (EWP). EWP Network je zložený z VŠ, podnikov a verejných inštitúcii z 8 európskych krajín. Koordinátorom je UNIVERSITEIT GENT. Cieľom projektu je rozšíriť tento nástroj na VŠ, tým ich prepojiť a zabezpečiť Erasmus mobilitu bez tlačených dokumentov. Viac na http://www.erasmuswithoutpaper.eu/
Projekt KA2 MappED! je zameraný na začlenenie a podporu účastníkov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo špeciálnymi potrebami do programu Erasmus+. Koordinátorom je ESN. Intelektuálnymi
výstupmi tohto projektu budú on-line platforma, infocentrum, on-line mapa a mobilná aplikácia, ktoré by
mali účastníkom so ZŤP uľahčiť pre nich komplikovanejšiu Erasmus+ mobilitu. Viac na: http://www.unicanetwork.eu/project/mapped
Tematikou riešenia ubytovania pre Erasmus+ študentov sa zaoberá projekt KA3 HousErasmus+, ktorý
ponúka študentom/stážistom platformu, na ktorej si môžu nájsť voľné ubytovanie v danej krajine. http://
houserasmus.eu/. Koordinátorom je opäť ESN.
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Inštruktážny seminár pre Erasmus koordinátorov na vysokých školách
V dňoch 27. - 28. júna sa v Žiline uskutočnil jeden zo seminárov určený výlučne Erasmus koordinátorom
a kontaktným osobám na vysokých školách. Tentokrát prijala národná agentúra pozvanie od Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá sa úlohy spoluhostiteľa zhostila naozaj príkladne.
Prvý deň seminára bol určený hlavne vzdelávacej mobilite jednotlivcov medzi krajinami programu (KA103),
preberali sa zmluvné dokumenty za bežiace roky a za najnovšiu výzvu 2016. Účastníkom sme predstavili
princíp kontrol, popísali spôsob monitoringu Erasmus charty pre vysokoškolské vzdelávanie. Za príkladnú
implementáciu niektorých pravidiel ECHE vybrala Európska komisia na základe záverečných správ prichádzajúcich i odchádzajúcich účastníkov tieto univerzity:
• Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Katolícka univerzita v Ružomberku za zavedenie formálnej procedúry na uznanie zamestnaneckej mobility.
• Prešovská univerzita v Prešove za zavedenie formálnej procedúry na uznanie študentských mobilít.
Zástupcovia týchto univerzít predstavili spomínané formálne procedúry v rámci prezentácii príkladov
dobrej praxe.
Program sme na záver prvého dňa spestrili inovatívnym kvízom „Ako dobre poznáte program Erasmus+“
s využitím mobilnej aplikácie. Na večer hostitelia pripravili pre účastníkov spoločenský program - na výber
boli žilinské katakomby alebo synagóga. Druhý deň bol viac zameraný na Vzdelávaciu mobilitu jednotlivcom medzi krajinami programu a partnerskými krajinami (KA107), opäť prišli na rad hlavne zmluvné dokumenty. V dotazníkoch spätnej väzby účastníci ocenili najmä workshopy, ktoré nasledovali za týmito prezentáciami. Workshopy sa týkali aktuálnych výziev a problematike mobilít študentov, mobilít zamestnancov VŠ a spolupráce s partnerskými krajinami. Po obede odzneli závery z jednotlivých workshopov. Ďalej
vystúpila prezidentka ESN Mgr. Janka Romančíková, ktorá nám priblížila aktivity a projekty ESN. Na záver
sme ešte predstavili chystanú administratívnu príručku pre vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov medzi krajinami programu, ktorá bude k dispozícii na stránke www.erasmusplus.sk, v časti Mám projekt, zmluvy najneskôr do konca augusta 2016. Prezentácie z informačného seminára nájdete tu: http://erasmusplus.sk/
index.php?sw=26.
Nástroj „ ECHE – Make it work for you!“
V rámci programu Erasmus+ sa kladie veľký dôraz na dodržiavanie pravidiel ECHE. Za účelom sebahodnotenia vytvára Európska komisia s podporou Technopolisu webový nástroj hodnotenia ECHE s názvom„
ECHE – Make it work for you!“. Tento nástroj je zatiaľ vo fáze testovania a v budúcnosti by mal umožniť
vysokým školám možnosť otestovať sa, či ich inštitúcia dodržiava pravidlá ECHE. Sebahodnotenie ECHE je
dobrovoľné a jeho výsledky sa nebudú prenášať do žiadneho hodnotenia.
Ako už bolo spomenuté v príspevku o inštruktážnom seminári pre Erasmus koordinátorov vysokých škôl,
začala Európska komisia už vyhodnocovať záverečné správy účastníkov mobilít, ktoré ponúkajú spätnú
väzbu vysokým školám a prispievajú k identifikácii ich silných a slabých stránok. EK plánuje pozitívne
ohodnotené univerzity uvádzať na stránke nástroja na sebahodnotenie ECHE ako prípadové štúdie.
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HEREG - Strengthening the Impact of Higher Education in the Regions/Posilnenie úlohy vysokých
škôl v regiónoch
Projekt HEREG – Strengthening the Impact of Higher Education in the Regions/Posilnenie úlohy vysokých škôl v regiónoch bol úspešne ukončený. V rámci programu Erasmus+ ho koordinovalo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu. SAAIC – Národná agentúra
programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu bola v projekte partnerom. Projekt finančne podporila Európska komisia a MŠVVaŠ SR.
Dňa 19. apríla 2016 sa v Kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočnila záverečná konferencia s názvom Posilnenie úlohy vysokých škôl v regiónoch, ktorej cieľom bolo
predstaviť odbornej verejnosti výsledky projektu. Záverečná konferencia tiež vytvorila priestor na diskusiu o príležitostiach a výzvach pre aktívne pôsobenie a sieťovanie univerzít v regionálnom rozvoji s ostatnými aktérmi, zhodnotenie miery zapojenia univerzít do sociálneho, ekonomického, ale aj kultúrneho
a environmentálneho rozvoja regiónu a tiež miery pripravenosti univerzít na zužitkovanie svojho inovačného a výskumného potenciálu. Účastníkmi konferencie boli zástupcovia všetkých vysokých škôl a fakúlt
na Slovensku, samospráv, zamestnávateľov a tretieho sektora.
Hlavným výstupom projektu je národná štúdia s názvom Posilnenie úlohy vysokých škôl v regiónoch. Jej
publikácia v slovenskom jazyku a zhrnutie štúdie v anglickom jazyku sú zverejnené na stránke Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR http://www.minedu.sk/projekt-posilnenie-ulohy-vysokych-skol-vregionoch/.
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VZDELÁVANIE DOSPELÝCH
Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 – 2020 obsahuje aj časť venovanú ďalšiemu vzdelávaniu,
ktorá informuje o tom, že vláda:
§ pripraví nový zákon o ďalšom vzdelávaní a uznávaní výsledkov ďalšieho vzdelávania, ktorý
bude obsahovať systémové zmeny v oblasti ďalšieho vzdelávania zamerané na zvýšenie jeho
kvality, ako i zvýšenie účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní a možnosti získania kvalifikácie
v ďalšom vzdelávaní;
§ vytvorí podmienky pre funkčný systém uznávania kvalifikácií;
§ podporí prostredie pre uznávanie výstupov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia
sa prostredníctvom Národnej sústavy kvalifikácií vrátane úprav príslušnej legislatívy;
§ zabezpečí pravidelné sledovanie zmien a vývoja potrebných zručností pre 21. storočie za
účelom lepšieho zacielenia vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania.
Veríme, že postupná realizácia uvedených krokov bude prispievať k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku.
AIVD - Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých na Slovensku, ktorá v tomto roku oslavuje 25. výročie svojho vzniku, pripravuje ďalší ročník projektu Týždeň celoživotného učenia, ktorého cieľom je upozorniť na význam celoživotného učenia pre zdravie občianskej spoločnosti pomocou organizovania prednášok, workshopov a diskusií po celom Slovensku. Podujatie sa uskutoční v dňoch 17. – 23. októbra 2016.
Bližšie informácie o podujatí sú zverejnené na stránkach:
https://www.facebook.com/tyzdencelozivotnehoucenia
https://www.tcu.sk/
EPALE - európska platforma určená odborníkom v oblasti vzdelávania dospelých už funguje naplno. Ide
o nástroj, prostredníctvom ktorého máte možnosť skontaktovať sa so svojimi kolegami v Európe; vymeniť si s nimi svoje poznatky či zdieľať osvedčené postupy; zverejniť podujatia, ktoré v oblasti vzdelávania
dospelých organizujete či vyhľadať tie, ktorých by ste sa radi zúčastnili; alebo nájsť vhodných partnerov
do medzinárodných projektov. Všetky tieto možnosti vám ponúka platforma EPALE, dostupná v úradných
jazykoch EÚ: https://ec.europa.eu/epale/sk. V prípade potreby bližších informácií kontaktujte pracovníkov Národného ústavu celoživotného vzdelávania: www.nuczv.sk .
V dňoch 31. 5. - 1. 6. 2016 sa v Bratislave uskutočnila konferencia Imagining the Learning Community
of Tomorrow (Predstavy o budúcnosti učiacej sa komunity), ktorú pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ organizovala medzinárodná organizácia Lifelong Learning Platform aj v spolupráci
s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, AIVD - Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých
a ďalšími organizáciami. Konferencie sa v rámci panelovej diskusie aktívne zúčastnila aj výkonná riaditeľka
našej agentúry pani Mgr. Irena Fonodová. Program konferencie pozostával z 5 zaujímavých workshopov venovaných aktuálnym témam: Rozmanitosť v rámci komunity; Digitálna komunita; Informovanosť
v komunite; Integrácia v rámci komunity; Demokratická komunita.
https://lllplatformac2016dotorg.files.wordpress.com/2016/05/lllplatform_programme_ac2016_web.pdf
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Organizácia OECD zverejnila v júni 2016 ďalšiu správu vyplývajúcu z výskumu PIAAC s názvom Skills matters
- Further Results from the Survey of Adult Skills (Zručnosti sú dôležité – ďalšie výsledky z prieskumu
zručností dospelých). Správa sa zameriava na význam základných zručností dospelých v časoch technologickej revolúcie:
http://www.oecd.org/skills/piaac/skills-matter-9789264258051-en.htm
Plánované podujatia
Zaujímajú Vás témy uznávania výsledkov vzdelávania, alebo otázky interkultúrnej či intergeneračnej
výmeny v kontexte formálneho aj neformálneho vzdelávania? Hľadáte zahraničných partnerov pre svoje
Erasmus+ projekty zamerané na uvedené témy? Využite možnosť zúčastniť sa nasledujúcich aktivít nadnárodnej spolupráce určených pre sektor vzdelávania dospelých a pošlite nám najneskôr do 9. 9. 2016 prihlášku so žiadosťou o grant:
Taliansko, Palermo, 13. - 15. 10. 2016 „European cooperation to promote intergenerational and intercultural exchange in non-formal and formal context“: príprava Erasmus+ projektov typu Kľúčová akcia
2 - Strategické partnerstvá.
Španielsko, Toledo 6. - 9. 11. 2016 „Recognition and validation in Adult Education“: príprava Erasmus+
projektov typu Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá, prípadne Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita
jednotlivcov.
Bližšie informácie o uvedených aktivitách nájdete na národnej stránke programu Erasmus+ v časti „Podujatia“, kde sú označené ikonkou sektora vzdelávania dospelých: http://www.erasmusplus.sk/index.
php?sw=22 .
Lifelong Learning Plaform, ktorá združuje viac ako 40 európskych organizácií aktívnych v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, vyhlasuje v rámci Týždňa celoživotného učenia 2016 po prvýkrát súťaž
o získanie ocenenia Lifelong Learning Awards, ktorej cieľom je zviditeľniť iniciatívy zamerané na inovatívne a tvorivé postupy v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Súťaž je otvorená pre všetky typy organizácií v rámci všetkých sektorov vzdelávania a odbornej prípravy. Termín predkladania prihlášok: 31. 8. 2016.
Bližšie informácie o súťaži nájdete tu: http://lllplatform.eu/what-we-do/lll-awards/ .
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EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY
Slávnostná ceremónia súťaže Európska značka pre jazyky
Dňa 6. apríla 2016 organizovala Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC)
- Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v hoteli Mercure Bratislava
Centrum slávnostnú ceremóniu, ktorá sa konala pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu
SR a ktorá bola vyvrcholením 13. ročníka národného kola súťaže Európska značka pre jazyky (iniciatíva
Európskej komisie v oblasti jazykového vzdelávania).
Slávnostná ceremónia vyvrcholila udeľovaním ocenení Európska značka pre jazyky 2015 najkvalitnejším
projektom, ktoré prítomným predstavila predsedníčka národnej poroty PaedDr. Eva Obžerová z MŠVVaŠ
SR. Po vyhlásení výsledkov nasledoval seminár „Rozvoj plurilingvizmu na základných a stredných školách“,
ktorý viedla doc. Mgr. Jana Bírová, PhD. z Pedagogickej fakulty UK Bratislava.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli ku skvalitneniu vyučovania cudzích jazykov na Slovensku a pripájame
gratuláciu oceneným projektom:
• Literatúra naživo: Mgr. Dominika Bašárová a Mgr. Marek Marjov, Spojená škola Sečovce
• E-learning v cudzojazyčnom vzdelávaní policajtov – pplk. Mgr. Iveta Nováková, PhD., mjr. Mgr. Jelena
Ondrejkovičová, PhD. a mjr. PaedDr. Martina Binderová, PhD., Akadémia Policajného zboru v Bratislave
• Let stones speak: rocking around our European heritage – Mgr. Andrea Kytíková a Mgr. Ján Kopčák,
Súkromná základná škola Giraltovce
Na organizovaní slávnostnej ceremónie v rámci súťaže Európska značka pre jazyky sa podieľali SAAIC,
MŠVVŠ SR, Zastúpenie EK v SR, Štátny pedagogický ústav, Goethe-Institut Bratislava, Francúzsky inštitút
na Slovensku, Taliansky kultúrny inštitút a Konzervatórium Bratislava, ktorí veľkou mierou prispeli k úspechu celého podujatia. Bližšie informácie o iniciatíve Európska značka pre jazyky, slávnostnej ceremónii ako
aj o ocenených projektoch nájdete na národnej stránke iniciatívy: http://www.erasmusplus.sk/ELL/index.
php.
Európska značka pre jazyky – Výzva 2016
Dňa 6. apríla 2016 bola v rámci súťaže Európska značka pre jazyky vyhlásená nová Výzva na predkladanie
prihlášok 2016 k termínu 30. jún 2016. Do súťaže sa mohli prihlásiť 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.), ktoré sú
ukončené a ktorých reálne výsledky a výstupy sú využívané v praxi. V týchto dňoch prebieha hodnotenie
doručených prihlášok. Výsledky Výzvy 2016 a víťazné projekty, ktorým budú odovzdané ocenenia Európska značka pre jazyky 2016, budú prezentované na slávnostnej ceremónii, ktorá sa uskutoční 28. septembra 2016 v Bratislave.
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Literatúra
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie zverejnilo
štúdiu, ktorá poskytuje prehľad o súčasnom stave a dopyte na trhu práce po znalostiach cudzích jazykov
vo všetkých členských štátoch EÚ. Štúdia skúma, ako sa dopyt mení v závislosti od jednotlivých krajín,
ekonomických odvetví a pracovných pozícií a analyzuje, do akej miery predstavujú znalosti cudzích jazykov konkurenčnú výhodu tak pre spoločnosti, ako aj pre uchádzačov o zamestnanie. Materiál je dostupný v anglickom jazyku tu:
http://ec.europa.eu/languages/news/2016/0226-foreign-language-proficiency-employability_en.htm
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EUROGUIDANCE
Okrúhle stoly centra Euroguidance na tému„Podpora prechodu žiakov, študentov na trh práce“
Centrum Euroguidance, SAAIC, zorganizovalo v priebehu mája a júna 2016 sériu štyroch okrúhlych stolov
– workshopov, ktorých spoločnou témou bola „Podpora prechodu žiakov, študentov, absolventov na trh
práce“. Okrúhle stoly sa uskutočnili postupne vo Zvolene (17. 5.), Žiline (19. 5.), Košiciach (21. 6.) a v Bratislave (23. 6.) a i keď mali spoločnú tému, líšili sa špecifickým zameraním i zložením účastníkov, keďže
v každom z miest, v ktorých sa uskutočnili, boli majoritne zastúpení zástupcovia inštitúcií z príslušného
regiónu. Tému prechodu žiakov, študentov, absolventov na trh práce sme postupne rozoberali z pohľadu
základných a stredných škôl, resp. regionálneho školstva (Zvolen), z pohľadu škôl, služieb zamestnanosti
a zamestnávateľov (Žilina), zamerali sme sa aj na absolventov vysokých škôl (Košice). Na záverečnom
okrúhlom stole v Bratislave s názvom Dialóg praxe a politík sme sa pokúsili zhrnúť najdôležitejšie zistenia
z predchádzajúcich okrúhlych stolov a pripraviť odporúčania pre decíznu sféru a pre prax, ako tento prechod urobiť čo najplynulejším.
Účastníkom všetkých okrúhlych stolov sme ponúkli ako inšpiráciu príklady dobrej praxe v tejto oblasti
zo Slovenska i zahraničia. Za účasti zástupcov zainteresovaných inštitúcií, predstaviteľov zapojených strán
(základné a stredné školy a ich zriaďovatelia, vysoké školy, zamestnávatelia, úrady práce, poradenské inštitúcie a i.), sme hľadali odpovede na nasledovné otázky:
- Aké kroky sa už realizujú, resp. aké zmeny by prispeli k zlepšeniu situácie v tejto oblasti?
- Ako by k podpore prechodu žiakov na trh práce mohli výraznejšie prispieť služby kariérového poradenstva?
Výstupy z okrúhlych stolov sme dali k dispozícii všetkým účastníkom, najdôležitejšie podnety a návrhy
však posunieme i na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a okruhu odborníkov, expertov, prizvaných podieľať sa na príprave reforiem ohlásených novým ministrom školstva a explicitne spomenutých aj
v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky schválenom v apríli t. r.
Súťaž Národná cena kariérového poradenstva 2016
Do 8. ročníka súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2016 sme dostali rekordný počet 32 prihlášok.V priebehu letných mesiacov ich vyhodnotí odborná porota, slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže
prebehne dňa 29. septembra 2016 na rovnomennej konferencii (bližšie informácie o konferencii v Bratislave budú dostupné na stránke centra Euroguidance). Tento rok do súťaže rôzne organizácie i jednotlivci z verejnej, súkromnej i neziskovej sféry (základné a stredné školy; centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie; úrady práce, sociálnych vecí a rodiny; rôzne neziskové organizácie a súkromné spoločnosti, či jednotlivci) prihlásili nielen služby kariérového poradenstva, ale aj rôzne metodiky,
publikácie, veľtrhy a pod. Súťaž organizuje centrum Euroguidance, SAAIC, od r. 2012 v úzkej spolupráci
s českým centrom Euroguidance, DZS, a v partnerstve so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.
V Českej republike sa slávnostné vyhlásenie výsledkov uskutoční dňa 22. septembra v Prahe (bližšie informácie o konferencii v Prahe budú dostupné na stránke www.euroguidance.cz). Zborník obsahujúci informácie o súťažných príspevkoch z oboch krajín pripravujeme spoločne s partnerským centrom v ČR.
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RÔZNE
Štúdia Európskej komisie o cudzích jazykoch
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie zverejnila štúdiu,
ktorá poskytuje prehľad o súčasnom stave na trhu práce a dopyte po znalosti cudzích jazykov vo všetkých
členských štátoch EÚ. Štúdia skúma, ako sa tento dopyt mení v závislosti od jednotlivých krajín, ekonomických odvetví a pracovných pozícií a analyzuje, do akej miery predstavujú znalosti cudzích jazykov konkurenčnú výhodu pre spoločnosti a pre uchádzačov o zamestnanie. Materiál je dostupný v anglickom jazyku:
http://ec.europa.eu/languages/news/2016/0226-foreign-language-proficiency-employability_en.htm
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pre Vás zorganizovalo už 6. ročník Veľtrhu práce - Job Expo
2016 v spojení s 18. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2016, ktorý sa uskutočnil
v dňoch 26. a 27. apríla 2016 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.
Na tomto najväčšom
veľtrhu práce mali možnosť vystavovatelia prezentovať svoju spoločnosť pred širokou verejnosťou a vybrať si priamo
budúcich
zamestnancov a nadviazať kontakty s budúcimi partnermi. Veľtrhu sa zúčastnil SAAIC spolu s Iuventou
a Euroguidance centrom.
Uchádzači o zamestnanie našli na tomto veľtrhu
okolo 200 zamestnávateľov zo Slovenska i zahraničia, ktorí ponúkali voľné
pracovné miesta „pod
jednou strechou“. Pripravených bolo i množstvo sprievodných podujatí – prednášok, workshopov.
V rovnakom termíne, 26. – 28. apríla 2016 prebiehal aj 24. ročník celoštátnej prezentačnej a predajnej
výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016.
Publikácia organizácie CEDEFOP s názvom „Európske trendy v sektoroch: ďalšie desaťročie“ ponúka
náhľad do budúcich trendov v oblasti „dopytu a ponuky zručností“ v krajinách Európskej únie. Trendy
sú ovplyvnené hlavne demografickými zmenami, lepším prístupom k vzdelávaniu, technologickými a klimatickými zmenami, ktoré majú dopad na zamestnanosť, povolania a kvalifikácie vo všetkých sektoroch
v krajinách Európskej únie od súčasnosti až do roku 2025, a to rôznymi spôsobmi. Dokument je dostupný
v anglickom jazyku na http://www.cedefop.europa.eu/sk/publications-and-resources/publications/8093.
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Stalo sa v poslednej dobe
SAAIC na Pohode 2016 – 7. – 9. 7. 2016
7. 7. 2016 sa konečne otvorili brány 20. ročníka Pohoda Festivalu. Vďaka nášmu partnerovi Zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku sme vás mohli už tradične privítať v Európa
stage a EÚ info zóne, kde panovala počas celého festivalu správne pohodová dobrá nálada. ;)
V EÚ info zóne ste si mohli prísť otestovať svoje vedomosti a dozvedieť sa niečo nové. Spoločne s IUVENTOU - Slovenským inštitútom mládeže a Zastúpením EK na Slovensku sme mali pre vás pripravených množstvo súťaží o skvelé ceny.
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Súťaž Erasmus+ vašimi očami
SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vyhlásila
súťaž „Erasmus+ vašimi očami“. Súťaž bola primárne určená pre žiakov a študentov základných,
stredných a vysokých škôl. V prípade záujmu sa mohli zapojiť aj jednotlivci, kolektívy a skupiny.
Termín podania prihlášok bol do 30. júna 2016. Prišlo nám 32 súťažných príspevkov. Porota rozhodla o víťazoch bodovým hodnotením v troch kategóriách a to kreativita, výstižnosť a kvalita.
Vzhľadom na fakt, že sme chceli dať väčšiu váhu porote súťaže sme sa rozhodli udeľovať aj Cenu poroty.
Určenie víťaza, vyplývalo zo systému bodovania v troch kategóriách a to kreativita, výstižnosť a kvalita.
Výhercovia si ceny rozdelia nasledovne :
1. Miesto - Výlet do Štrasburgu
2. Miesto – 300€
3. Miesto – 200€
Čestná cena poroty – Cesta do Štrasburgu
Výhercom gratulujeme J

Všetky ceny budú odovzdané na slávnostnom vyhlásení výsledkov 6. septembra 2016, v priestoroch
SAAIC – Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Tento bulletin bol vydaný vďaka podpore Európskej komisie. Informácie a články
sú názorom ich autorov a Európska komisia nepreberá zodpovednosť za dôsledky ich použitia.
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
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Kalendár akcií na jeseň 2016
(miesta a podujatia, kde Vás radi privítame a kde sa nás môžete opýtať na program Erasmus+)

September
26. 9. 2016
28. 9. 2016

Ulička jazykov je súčasťou osláv Európskeho dňa jazykov,
Hviezdoslavovo námestie, Bratislava (vstup voľný)
Slávnostné odovzdávanie cien v rámci súťaže Európska značka
pre jazyky 2016 (pre pozvaných, nutná registrácia, pozvánka)

29. 9. 2016

Október
6. 10. 2016
10. - 11. 10.

Euroguidance - Národná cena kariérového poradenstva 2016,
Bratislava (registrácia potrebná, pozvánka)
Inštruktážny seminár pre príjemcov grantu KA2
SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spoluorganizuje s francúzskou a nemeckou národnou agentúrou medzinárodnú konferenciu
Erasmus v Štrasburgu (potrebná registrácia)

11. - 13. 10.
13. - 14. 10.
26. 10. 2016
26. 10. 2016

November
8. 11. 2016
9. 11. 2016
10. 11. 2016
23. 11. 2016
24. 11. 2016

Akadémia& Vapac, NTC, Bratislava (pre verejnosť)
TCA medzinárodný kontaktný seminár, Bratislava (registrácia potrebná, pozvánka)
Euroguidance network meeting (uzatvorené stretnutie siete Euroguidance)
International seminar „Supporting and developing talents“
(seminár organizovaný centrom Euroguidance)

Informačná kampaň pre KA1 a KA2 k Výzve na podávanie projektov 2017, Bratislava
(potrebná registrácia, pozvánka).
Informačná kampaň pre KA1 a KA2 k Výzve na podávanie projektov 2017, Žilina
(potrebná registrácia, pozvánka).
Informačná kampaň pre KA1 a KA2 k Výzve na podávanie projektov 2017, Košice
(potrebná registrácia, pozvánka).
Tematický seminár „Kvalita mobility na vysokých školách“, Bratislava
(potrebná registrácia, pozvánka).
Inštruktážny seminár pre Erasmus koordinátorov na vysokých školách,
Bratislava (potrebná registrácia, pozvánka).

December
6. 12. 2016
7. 12. 2016
9. 12. 2016

Inštruktážny seminár pre žiadateľov grantu KA1, Košice (potrebná registrácia)
Inštruktážny seminár pre žiadateľov grantu KA1, Banská Bystrica (potrebná registrácia)
Inštruktážny seminár pre žiadateľov grantu KA1, Bratislava (potrebná registrácia)
20

