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Milí priatelia programu Erasmus+, milí čitatelia,
SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Vám prináša druhé číslo
e-bulletinu Erasmus+ 2016, kde nájdete informácie, novinky a akcie týkajúce sa programu Erasmus+.

Výsledky 2. výzvy 2016 - Spolupráca s partnerskými krajinami
Výsledky 2. výzvy 2016 pre Kľúčovú akciu 1 - Sektor vysokoškolského vzdelávania: Vzdelávacia mobilita
jednotlivcov z/do partnerských krajín.
Národná agentúra Erasmus+ vyhlásila 2. výzvu pre vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov z/do partnerských krajín
15. 9. 2016, z dôvodu nevyčerpania finančných prostriedkov v niektorých finančných obálkach v prvom kole výzvy.
Výzva sa týkala iba 3 regiónov: Región Južné Stredomorie (ENI South) – rozpočet: EUR 363.278, Región Ázia
(Asia)– rozpočet: EUR 26.883 Región africké, karibské a tichomorské krajiny (ACP countries) – rozpočet:
EUR 78.009. Celkový počet podaných prihlášok bol 8, z toho 1 prihláška nebola zaradená do hodnotenia z dôvodu
nedodržania formálnych kritérií.
Schválených bolo 5 prihlášok a vysoké školy môžu začať realizovať svoje projekty od 1. 2. 2017.

Výzva na podávanie prihlášok na rok 2017
Európska komisia zverejnila výzvu na podávanie návrhov na rok 2017 pre nové projekty a mobility
v rámci programu Erasmus+ http://www.erasmusplus.sk/ako_ziskat_grant/vyzvy/2017/Vyzva_2017_SK_letak.pdf.
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Informačná kampaň
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v spolupráci s Národnou agentúrou
programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu spustili v novembri 2016 informačnú kampaň programu Erasmus+
v troch slovenských mestách: v Košiciach, v Žiline a v Bratislave, ktorých sa zúčastnilo takmer 800 účastníkov.
SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu následne organizovala
inštruktážne semináre v decembri 2016 v mestách Košice, Banská Bystrica a Bratislava, k podávaniu prihlášok
v Kľúčovej akcii 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Semináre boli určené pre inštitúcie, ktoré plánujú podať
prihlášku na mobilitné projekty k termínu 2. 2. 2017 v sektore školského vzdelávania, odborného vzdelávania
a prípravy a vzdelávania dospelých.
V rámci informačnej kampane k Výzve 2017 sa konal dňa 24. 11. 2016 aj informačný seminár pre vysoké školy zameraný
na kľúčovú akciu KA1 – Mobilita študentov a zamestnancov VŠ z/do partnerských krajín a na mobilitu študentov a
zamestnancov v rámci krajín programu. Seminár sa uskutočnil v Bratislave.
Upozornenie:
SAAIC bude v januári 2017 v Košiciach a Bratislave organizovať inštruktážne semináre k podávaniu prihlášok na
Kľúčovú akciu 2 – Strategické partnerstvá v rámci programu Erasmus+. Všetky informácie spolu s pozvánkou sú
zverejnené na stránke www.erasmusplus.sk.

Školské vzdelávanie
Výzva Európskej komisie na podávanie prihlášok v troch oblastiach: vzdelávanie migrantov, učitelia a vedúci
pracovníci škôl a kľúčové kompetencie.
Európska komisia vyhlásila výzvu na podávanie prihlášok zameraných na podporu troch európskych sietí organizácií
na rozvoj spolupráce a politík v týchto troch oblastiach:
• Vzdelávanie migrantov http://ec.europa.eu/education/calls/2016-eac-s28_en
•

Učitelia a vedúci pracovníci škôl http://ec.europa.eu/education/calls/2016-eac-s29_en

•

Kľúčové kompetencie s dôrazom na čitateľskú a matematickú gramotnosť http://ec.europa.eu/education/
calls/2016-eac-s07_en

Komisia má v úmysle podporiť tieto siete prostredníctvom 4-ročných rámcových partnerských zmlúv financovaných
grantmi vo výške 300.000 až 400.000 eur ročne. Termín na podanie prihlášok je 22. február 2017.
V prípade otázok sa môžete obrátiť na EAC-SCHOOL-POLICY-NETWORKS@ec.europa.eu.
Publikácia „Erasmus+ Practical Guide for School Leaders“/ Praktická príručka pre vedenie škôl
Publikácia s užitočnými radami pre školy „Erasmus+ Practical Guide for School Leaders“ (Praktická príručka
Erasmus+ pre vedenie škôl) je zverejnená na platforme School Education Gateway. Sú v nej zhrnuté možnosti a
výhody zapojenia sa škôl do programu Erasmus+.
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Na samotnej platforme School Education Gateway, ktorá je prevádzkovaná aj v slovenskom jazyku, môžete v časti
Príležitosti v programe Erasmus+, nájsť:
•

Katalóg kurzov pre učiteľov, vedúcich pracovníkov, nepedagogických zamestnancov škôl a ďalších
pracovníkov zapojených do strategického rozvoja školy (KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov).

•

Príležitosti pre zamestnancov škôl pre výučbu alebo hospitáciu v hostiteľskej škole v zahraničí (KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov).

•

Nástroj na hľadanie partnerských škôl - organizácií v celej Európe na účely realizácie spoločných projektov
zameraných na zvýšenie kvality vzdelávania (KA2 - Strategické partnerstvá).

Odborné vzdelávanie a príprava
Charta pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave (VET Mobility Charter)
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu udelila 11 úspešným žiadateľom Chartu
pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave na obdobie rokov 2016-2021. Úspešní žiadatelia budú môcť žiadať
v nasledujúcich rokoch programu Erasmus+ o finančný príspevok na mobility realizované v rámci KA1 – OVP
zjednodušeným spôsobom. Zoznam držiteľov je zverejnený na webovej stránke www.erasmusplus.sk.
Výzva pre ďalších uchádzačov o Chartu v roku 2017 je zverejnená na: http://www.erasmusplus.sk/ako_ziskat_
grant/vyzvy/2017/VET_mobility_Charter_SK_vyzva_2017.pdf
Európska komisia vyhlásila 1. ročník Európskeho týždňa odborných zručností, ktorý sa konal v dňoch
5. – 9. 12. 2016. Cieľom iniciatívy je zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu na zaistenie kvalitných zručností a
pracovných miest, a to organizovaním rôznych podujatí v celej Európe na miestnej, regionálnej, národnej alebo
európskej úrovni. EK vytvorila pre novú iniciatívu osobitnú internetovú podstránku http://ec.europa.eu/social/
main.jsp?langId=en&catId=1261, na ktorej sú uvedené potrebné informácie.
SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vytvorila taktiež osobitnú
národnú webovú stránku iniciatívy www.erasmusplus.sk/vsw a vyhlásila súťaž o najzaujímavejšie podujatia
organizované v rámci týždňa na Slovensku. Cieľom súťaže je podporiť organizovanie rôznych podujatí venovaných
Európskemu týždňu odborných zručností, ktoré zatraktívnia odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) na Slovensku,
zlepšia jeho imidž, príťažlivosť a kvalitu a spropagujú program Erasmus+ a jeho význam v OVP. Do národnej súťaže
sa zapojilo 62 organizácií. Výsledky súťaže budú známe koncom januára 2017. Viac informácií o iniciatíve a súťaži
nájdete na www.erasmusplus.sk/vsw.

ECVET
Fórum ECVET 2016 sa konalo v Ríme 11. 10. 2016. V tomto roku sa európska konferencia venovala téme „Flexibilné
cesty k odborným zručnostiam“. Viac informácií nájdete na: http://www.ecvet-secretariat.eu/en/training-andevents/11-october-2016-ecvet-annual-forum.
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SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa podieľala na príprave
pracovnej skupiny „Praktické využitie nástrojov ECVET, hodnotenie a využívanie jednotiek vzdelávacích
výstupov“, ktorá bola súčasťou diseminačnej konferencie „Remeslo má zlaté dno“. Konferenciu organizoval Dom
zahraničnej spolupráce v Prahe dňa 19. – 20. 10. 2016 v Brne. Viac informácií na: http://www.naerasmusplus.cz/
cz/mobilita-osob-odborne-vzdelavani/diseminacni-konference-programu-erasmus-odborne-vzdelavani-apriprava-prezentace/.
Rakúska národná agentúra programu Erasmus+ organizovala v dňoch 7. – 8. 11. 2016 vo Viedni peer learning seminár
na tému „Hodnotenie a uznávanie vzdelávacích výstupov“ (Assessment & Recognition of Learning Outcomes).
Na seminári sa zúčastnili národní experti ECVET a realizátori mobilitných projektov, ktorí využívajú ECVET, z týchto
krajín: AT, BG, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
Následne organizovala dňa 9. 11. 2016 vo Viedni európsku konferenciu „Validácia neformálneho vzdelávania
a informálneho učenia sa – výmena národných skúseností“ (Validation of Non-formal and Informal Learning
– Exchange of Countries Experiences). Na konferencii boli prezentované skúsenosti z Rakúska, Dánska, Fínska,
Holandska a Francúzska. Viac informácií na: https://www.bildung.erasmusplus.at/ecvet-experts-conference2016.

Vysokoškolské vzdelávanie
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa tento rok okrem cieľovej skupiny
príjemcov grantu - organizácií a Erasmus koordinátorov, zamerala aj na konečnú cieľovú skupinu, a to študentov. Pre
študentov, ktorí ešte na mobilite neboli, ale aj pre tých, ktorí sa už programu Erasmus zúčastnili a chceli sa dozvedieť
viac, sme zorganizovali dňa 23. 11. 2016 v kongresovom centre Družba v Bratislave tematický seminár „Kvalita mobility
na vysokých školách v rámci programu Erasmus+“. Rečníkmi boli okrem nás aj študenti, ktorí mobilitu absolvovali.
O kvalite v rámci programu Erasmus+ z pohľadu Európskej komisie nám prišla poreferovať zástupkyňa EK Daphne
Scherer. Prezentácie zo seminára si môžete pozrieť na adrese http://erasmusplus.sk/index.php?sw=26
Podobne ako každý rok, aj v roku 2017 organizuje Európska asociácia Erasmus koordinátorov (EAEC) medzinárodnú
konferenciu ERACON, tentoraz v termíne 9. - 13. mája v Maribore v Slovinsku. Pozvaní sú Erasmus koordinátori,
poskytovatelia stáží, akademickí pracovníci a ostatní, ktorí sa o program zaujímajú. Na programe bude tradične súťaž
o najlepší študentský Erasmus+ plagát a ocenenie „skalných“ koordinátorov titulom minister Erasmu (nominovaní
môžu byť Erasmus koordinátori, ktorí sú v službách Erasmus minimálne 15 rokov), resp. akademický minister Erasmu
(rieši akademické záležitosti programu Erasmus minimálne 5 rokov). Ak máte záujem zúčastniť sa súťaže o najlepší
študentský plagát alebo nominovať sa, resp. kolegu na ministra Erasmu, prihláste sa na stránke http://www.eracon.
info/. Ak by ste radi prezentovali svoju inštitúciu v zahraničí, môžete sa prihlásiť na „Erasmus Go-Exchange Fair“. Ak
sa chcete len zúčastniť jednotlivých prezentácii a dozvedieť sa viac, prípadne sa nechať inšpirovať, tiež sa registrujte
cez spomínanú stránku.
Do pôžičkovej schémy pre študentov, ktorí sa chystajú študovať celé magisterské štúdium v inej programovej krajine,
pribudla v septembri 2016 írska úverová inštitúcia Future Finance, ktorá poskytuje pôžičky nielen pre študentov
odchádzajúcich zo Spojeného kráľovstva, ale aj prichádzajúcich do Spojeného kráľovstva. Je to v poradí štvrtá
banka, ktorá takéto pôžičky poskytuje. Európska komisia odhaduje, že do konca programu Erasmus+ sa do
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pôžičkovej schémy zapojí 20-25 bánk z rôznych krajín programu. Pre viac informácií kliknite na stránku https://
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-plus-master-degreeloans_sk.
Dôležitou črtou programu Erasmus+ je inklúzia. Z tohto dôvodu Európska komisia nedávno vydala
odporúčania na začlenenie vysokoškolských študentov a zamestnancov so špeciálnymi potrebami
v dôsledku svojej fyzickej, duševnej alebo zdravotnej situácie do programu Erasmus+. Publikáciu s množstvom iných
informácií nájdete na https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/physicalmental-conditions_sk.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so SAAIC - Národnou agentúrou programu Erasmus+
pre vzdelávanie a odbornú prípravu realizoval 1. a 2. decembra 2016 na Trnavskej univerzite v Trnave Národný seminár
„Podpora rozvoja vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokých škôl“ (Support for Implementation
of Reform Tools in Slovak Higher Education“ = SIHE). Cieľom národného seminára bolo za účasti zahraničného
a národného experta, predstaviteľov ministerstva a ďalších relevantných subjektov vytvoriť pre vysoké školy priestor
na výmenu skúseností s implementáciou a rozvojom vnútorných systémov zabezpečovania kvality a formulovanie
odporúčaní pre inštitúcie.
Výstupy zo seminára a ďalšie informácie o projekte SIHE nájdete na stránke MŠVVaŠ SR http://www.minedu.sk/
podpora-reformnych-opatreni-v-slovenskom-vysokoskolskom-vzdelavanii-sihe/.

Vzdelávanie dospelých
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých na Slovensku (AIVD) organizovala v dňoch 17. – 23. októbra 2016
ďalší ročník podujatia Týždeň celoživotného učenia, počas ktorého sa na celom Slovensku uskutočnilo množstvo
prednášok, workshopov a diskusií. Súčasťou týždňa bolo aj slávnostné odovzdávanie ceny AIVD v kategórii „Prínos
v oblasti celoživotného vzdelávania za rok 2016“, ktoré bolo udelené Európskej asociácii vzdelávania dospelých
(EAEA - European Association for Education of Adults http://www.eaea.org/ ). Táto organizácia koordinuje
medzinárodný projekt AE Pro  Európska platforma pre (mladých) profesionálov vzdelávajúcich dospelých
(European Adult Education (Young) Professional Learning Platform: http://www.ae-pro.eu/ ), ktorý je zameraný na
vybudovanie elektronickej platformy pre online školenia odborníkov vo vzdelávaní dospelých. Projektový tím okrem
toho vypracoval aj tzv. Chartu pre mobility vo vzdelávaní dospelých (Adult Education Mobility Charter How to do
a Learning Mobility), ktorá obsahuje súbor spoločných základných povinností, ktorí sa podieľajú na organizovaní
alebo sa zúčastňujú nadnárodných vzdelávacích podujatí = mobilít. Dokument je praktický a prínosný najmä pre
organizácie, ktoré pripravujú projekty Erasmus+ typu „KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Elektronická verzia
v anglickom jazyku je dostupná tu: EAEA_Charta_pre_mobility_vo_vzdelávaní_dospelých .
Rakúska národná agentúra programu Erasmus+ vypracovala publikáciu Pohľad cez okraj taniera s podtitulom
„Internacionalizácia a otvorenie sa systému vzdelávania dospelých“. Publikácia hovorí o význame internacionalizácie
vo vzdelávaní dospelých a obsahuje okrem iného aj inšpiratívne konkrétne príklady dobrej praxe z Rakúska
a Nemecka. Jej česká verzia je zverejnená na platforme pre vzdelávanie dospelých EPALE: Pohled_přes_okraj_talíře .
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Európska značka pre jazyky
Slávnostná ceremónia súťaže Európska značka pre jazyky
SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizovala dňa 28. septembra
2016 v hoteli Mercure Bratislava slávnostnú ceremóniu, ktorá sa konala pod záštitou ministra školstva, vedy,
výskumu a športu SR a bola vyvrcholením 14. ročníka národného kola súťaže Európska značka pre jazyky (iniciatíva
Európskej komisie v oblasti jazykového vzdelávania).
Slávnostná ceremónia vyvrcholila udeľovaním ocenení Európska značka pre jazyky 2016 najkvalitnejším projektom,
ktoré prítomným predstavila predsedníčka národnej poroty PaedDr. Eva Obžerová z MŠVVaŠ SR. Po vyhlásení
výsledkov nasledoval workshop „CLIL a jeho využitie vo vzdelávaní“ (Jazyky v odbornom vzdelávaní a príprave),
ktorý viedla Ing. Beata Menzlová zo Štátneho pedagogického ústavu.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli ku skvalitneniu vyučovania cudzích jazykov na Slovensku a pripájame gratuláciu
oceneným projektom:
• JASNE – Alles klar! Mehrsprachig handeln mit Erfolg – PaedDr. Janka Chládecká, PhD., PhDr. Alica Bortlíková,
Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave.
• Prehĺbenie odborných a jazykových kompetencií pre úspešné uplatnenie sa na medzinárodnom trhu práce –
Ing. Jitka Konáriková, Ing. Mária Kullová, Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu Čadca.
• See you – see me – Mgr. Eva Kršková, Mgr. Jana Kaplánová, SOŠ/OU/ Gymnázium pre žiakov so sluchovým
postihnutím Bratislava.
Na organizovaní slávnostnej ceremónie v rámci súťaže Európska značka pre jazyky sa podieľali SAAIC, MŠVVaŠ SR,
Zastúpenie EK v SR, Dům zahraniční spolupráce ČR, Štátny pedagogický ústav, Goethe-Institut Bratislava, Francúzsky
inštitút na Slovensku, Taliansky kultúrny inštitút a Konzervatórium Bratislava, ktorí veľkou mierou prispeli k úspechu
celého podujatia. Podujatie sponzorsky podporili Oxford University Press a Macmillan Education. 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. Výzva na rok 2017 bude zverejnená začiatkom
budúceho roka na webovej stránke www.erasmusplus.sk.
Európsky deň jazykov
Dňa 26. septembra 2016 sa pri príležitosti Európskeho dňa jazykov konala na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave
akcia Európsky deň jazykov, v minulosti známy ako „Ulička jazykov“. Podujatie organizovalo Zastúpenie Európskej
komisie na Slovensku v spolupráci s Národnou agentúrou Erasmus+ a jazykovými a kultúrnymi inštitútmi. Pri tejto
príležitosti sa vyhodnotili súťaže „Prelož a zaspievaj“ pre stredné školy a súťaž o najlepší cudzojazyčný komiks pre
základné školy. Pre účastníkov boli zároveň spoluorganizátormi pripravené kvízové otázky, za ktoré mohli získať
malé ceny.
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EUROGUIDANCE
V decembri sa rozlúčime s našim skvelým kolegom a odborníkom PhDr. Štefanom Grajcárom, ktorý sa rozhodol
ukončiť profesionálnu kariéru a odísť do starobného dôchodku. Za dlhoročnú skvelo odvedenú prácu mu v mene
celého tímu ĎAKUJEME.
Ocenenia v súťaži Národná cena kariérového poradenstva 2016
8. ročník súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2016 sa niesol v znamení
rekordného počtu – 32 prihlášok, ktoré vyhodnotila odborná porota. Dňa 29. septembra
2016 prebehlo na rovnomennej konferencii slávnostné vyhlásenie výsledkov. Ocenenia
v roku 2016 získali: Základná škola, Pri Podlužianke 6, Levice (za posilnenie kariérovej
výchovy u žiakov a zavedenie predmetu „Voľba povolania“), Stredná odborná škola,
Košická 20, Prešov (za podporu kariérovej výchovy a kariérového poradenstva v Školskom
centre kariérového poradenstva), občianske združenie Budúca Generácia Európy
(za inovatívny prístup k poskytovaniu služieb kariérového poradenstva pre študentov
stredných škôl prostredníctvom projektu Mini-Erasmus) a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine
(za poskytovanie nadštandardných služieb kariérového poradenstva pre dospelých). Osobitné ocenenie za
podporu rozvoja talentov u stredoškolskej mládeže získala: Mgr. Henrieta Holúbeková, LEADERSHIP & YOUTH
SPEAKER INSTITUTE. Čestné uznania získali: Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Pedagogická fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave a spoločnosť Profesia, s. r. o. Bližšie informácie (nielen) o ocenených
príspevkoch môžete nájsť na stránke centra Euroguidance a začiatkom roka aj v zborníku, ktorý pripravujeme
spoločne s partnerským centrom v ČR.
Týždeň celoživotného poradenstva
V týždni od 5. do 9. decembra 2016 prinieslo Euroguidance
centrum, ktoré je súčasťou SAAIC, iniciatívu „Týždeň celoživotného
poradenstva“ (TCP) s cieľom propagovať služby celoživotného
kariérového poradenstva, ale aj so zámerom propagovať inštitúcie
a organizácie, ktoré na Slovensku študijné a profesijné poradenstvo
poskytujú. TCP sa konal v tom istom týždni ako Európsky týždeň
odborných zručností (The European Vocational Skills Week). Do TCP sa
zapojilo 15 štátnych, verejných, súkromných a neziskových organizácií z celého Slovenska pôsobiacich v oblasti
študijného a profesijného poradenstva, ktoré prihlásili 35 podujatí tak pre odbornú, ako aj laickú verejnosť. Väčšina
podujatí sa konala priamo v rámci tohto týždňa, prípadne išlo o pridružené podujatia v okolitých dňoch. Euroguidance
centrum pripravilo taktiež niekoľko podujatí: informačné a diskusné podujate pre verejnosť „Za skúsenosťami do
zahraničia v rámci programu Erasmus+“ (Bratislava, dňa 7. 12. 2016, leták) a podujatie pre odbornú verejnosť „Silné
stránky a talenty v kariérovom poradenstve“ (Bratislava, dňa 12. 12. 2016, leták).
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EURYDICE
Prehľad komparatívnych správ vypracovaných v roku 2016
V roku 2016 vypracovala informačná sieť Eurydice komparatívne správy, ktoré porovnávajú prvky a charakteristiky
rôznych vzdelávacích systémov a popisujú implementáciu reforiem na národnej a európskej úrovni.
Štrukturálne indikátory pre monitoring systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Európe - 2016 (Structural
Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2016).
Správa opisuje ukazovatele , 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.
Propagácia občianstva a spoločných hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie pomocou vzdelávania –
Prehľad rozvoja vzdelávacích politík v Európe po Parížskej deklarácií zo 17.marca 2015 (Promoting citizenship
and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination through education – Overview of
education policy developments in Europe following the Paris Declaration of 17 March 2015).
Správa poskytuje krátky prehľad posledného vývoja vzdelávacej politiky v európskych štátoch v súvislosti s cieľmi
Parížskej deklarácie.
Podnikateľské vzdelávanie v školách v Európe – vydanie 2016 (Entrepreneurship Education at School in
Europe - 2016 Edition).
Komparatívna analýza zachytáva najnovší vývoj výchovy k podnikateľstvu v Európe. Správa poskytuje informácie
o stratégiách, učebných osnovách a študijných výsledkoch a zároveň zahŕňa aj nové témy, ako sú programy
financovania a vzdelávanie učiteľov.
National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2016/17.
Správa popisuje systém finančnej podpory a poplatky vo vysokoškolskom vzdelávaní v Európe.
Platy a príplatky učiteľov a riaditeľov škôl v Európe (Teachers‘ and School Heads‘ Salaries and Allowances in
Europe – 2015/16).
Komparatívny prehľad zameraný na platy a príplatky pre učiteľov a riaditeľov škôl v Európe v roku 2015/2016 obsahuje
prehľady jednotlivých štátov s podrobnými informáciami o tarifnej mzde, platovom postupe a možných príplatkoch.
Štruktúra európskych vzdelávacích systémov 2016/2017: Schémy (The Structure of the European Education
Systems 2016/17: Schematic Diagrams).
Správa popisuje jednotlivé národné vzdelávacie systémy a schémy znázorňujúce hlavné organizačné modely
predprimárneho a povinného vzdelávania.
Povinné vzdelávanie v Európe (Compulsory Education in Europe – 2016/17).
Správa poskytuje prehľad povinného vzdelávania (denné aj externé štúdium) v Európe.
Organizácia akademického roka 2016/17 (The Organisation of the Academic Year in Europe – 2016/17).
Správa opisuje štruktúru akademického roka v jednotlivých európskych štátoch. V správe sú uvedené aj rozdiely v
jednotlivých typoch študijných programov (univerzitné a neuniverzitné).
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Organizácia vzdelávacieho času v Európe. Primárne a sekundárne vzdelávanie 2016/17 (The Organisation of
School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2016/17).
Správa obsahuje údaje o dĺžke školského roka, dátume začiatku a konci každého školského roka a termínoch a dĺžke
školských prázdnin.
Všetky publikácie a produkty Eurydice sú dostupné bezplatne v elektronickej podobe na web sídle Eurydice alebo
web sídle Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru (EACEA).

Rôzne
Partnerské národné agentúry programu Erasmus+ z Veľkej Británie a Slovinska sa za podpory ďalších národných
agentúr z Rakúska, Estónska, Fínska, Maďarska, Talianska, Holandska, Švédska a Islandu zaoberali problematikou
dopadu v Erasmus+ projektoch. Výsledkom ich spolupráce je praktický nástroj určený organizáciám, ktoré
pripravujú alebo už realizujú Erasmus+ projekty s cieľom získať poznatky o tom, čo je to dopad a aký je jeho význam,
ako ho merať a ako získavať údaje pre tento účel. Praktická príručka v anglickom jazyku opisuje tento proces krok
za krokom. Jej elektronická verzia je zverejnená na britskej stránke programu Erasmus+ https://www.erasmusplus.
org.uk/impact-assessment-resources.
Erasmus+, šanca pre zjednotenú Európu
Vzdelávací program Erasmus+ bol dňa 10. a 11. októbra 2016 kľúčovou témou veľkej medzinárodnej konferencie
v politickom srdci Európy, v Štrasburgu. Tri krajiny - Francúzsko v zastúpení Národnou agentúrou Erasmus+,
Nemecko reprezentované Francúzsko - nemeckým úradom pre mládež (OFAJ) a Slovensko so Slovenskou
akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) otvorili toto významné stretnutie.
Európa zažíva ďalšiu krízu oslabovaná terorizmom a stojí pred problémom veľkej migrácie. Partneri z mnohých
významných inštitúcii z oblasti vzdelávania preto venovali pozornosť kľúčovým témam Parížskej deklarácie
po teroristických útokoch vo Francúzsku a Dánsku, integrácii utečencov v Európe, cezhraničnej spolupráci a
vysokoškolskému vzdelávaniu.
Iniciátorom konferencie bolo Francúzsko v spolupráci s Nemeckom a Slovenskom. Pre Slovensko a jej delegáciu
účastníkov – novinárov, študentov, odborníkov z oblasti školstva, bolo prizvanie na konferenciu tohto formátu
spolu s dvomi silnými európskymi lídrami veľkou výzvou. Ako malá krajina je vďaka programu Erasmus+ v úzkom
spojení s Európou a za 20 rokov SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
umožnila mládeži i dospelým veľké množstvo mobilít v krajinách EÚ aj mimo nej.
Prínos Erasmus+ veľmi ocenila francúzska ministerka školstva Najat Vallaud Belkacem a vo svojom prejave vyzdvihla
potrebu nedovoliť rozvrátiť Európu demagogickým negativizmom, ale stavať na pôvodnom dedičstve humanizmu
a osvietenstva. Za najväčšiu výzvu považuje znovuvytvorenie Európy, venovať pozornosť európskej mládeži a
vzdelávaniu. Podľa jej slov je program Erasmus+ aj s jeho predchodcami jedným z najhodnotnejších, najtrvácnejších
a najúspešnejších projektov Európskej únie, ktorý funguje bez ohľadu na turbulentné udalosti v Európe, preto ho
považuje za významného spojovateľa oslabenej Európy.
Sociálny a občiansky rozmer Erasmus+ je pre Európu veľmi dôležitý a zúčastnené inštitúcie si dali za cieľ vo vyššej
miere umožniť najmä sociálne slabším obyvateľom zúčastniť sa na mobilitách a zvyšovať tak šance na uplatnenie na
trhu práce doma i v zahraničí.
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Významnú úlohu tu zohráva práve vzdelávanie, ako jeden z najúčinnejších prostriedkov zjednotenia a posilňovania
základných slobôd EU v jej rozmanitosti.
Konferencia priniesla hodnotnú platformu výmeny názorov fundovaných odborníkov, nové výzvy, spolupráce a
konkrétne návrhy a uskutočnila sa v kľúčovom období súčasného diania v Európe.
Príspevok pripravila slovenská účastníčka konferencie p. Barbara Mihajilovičová

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