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Workshop pre sektory
Školské vzdelávanie (ŠV)
Vzdelávanie dospelých (VD)

PRIORITY
• Európske priority:
1. Horizontálne priority
2. Sektorové priority
Sú popísané v Príručke programu Erasmus+ v časti
KA2 – Strategické partnerstvá: Ciele a Priority.
• Národné priority:
Na rok 2015 nie sú stanovené administratívne
ani obsahové národné priority

(Národné strategické témy pre sektor VD ► MŠVVaŠ SR)

HORIZONTÁLNE PRIORITY (HP)
 spoločné priority relevantné pre všetky sektory
 v ponuke pri výbere prvej priority v prihláške
•
•
•
•
•
•

HP1: Rozvoj základných a prierezových zručností s využitím
inovatívnych metód zameraných na študentov
HP2: Posilnenie ciest vzdelávania a odbornej prípravy pedagógov
a pracovníkov s mládežou
HP3: Posilnenie digitálnej integrácie do učenia sa, výučby, odbornej
prípravy a práce s mládežou na rôznych úrovniach
HP4: Prínos pre rozvoj Európskeho priestoru zručností a kvalifikácií
HP5: Znižovanie rozdielov vo vzdelávacích výstupoch, ktoré
ovplyvňujú znevýhodnených učiacich sa
HP6: Hodnotiť zvýšenie efektivity verejných výdavkov a investícií do
vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže prostredníctvom
inovatívnych nástrojov /prístupov verejno-súkromné partnerstvá..)

SEKTOROVÉ PRIORITY - ŠV
priority relevantné len pre sektor školského vzdelávania
• ŠV1: Posilnenie profilu učiteľského povolania
• ŠV2: Riešenie nedostatočných výsledkov v oblasti
základných zručností pomocou účinnejších výučbových
metód
• ŠV3: Podpora škôl pri riešení predčasného ukončenia
školskej dochádzky a znevýhodňovania, ako aj pri práci so
všetkými študentmi od najnižšieho po najvyšší stupeň
akademického spektra
• ŠV4: Zvýšenie kvality vzdelávania a starostlivosti v ranom
detstve (ECEC)

Špecifiká –
vzdelávanie dospelých
• Vzdelávanie dospelých = všetky formy vzdelávania
dospelých v iných ako odborných predmetoch, či už
formálnej, neformálnej alebo informálnej povahy
(definícia: Sprievodca Programom Erasmus+, Príloha
č. III - Slovník základných pojmov)
• Zapojenie do programu: organizácie, ktoré poskytujú
vzdelávacie služby dospelej populácii, priložia ku
prihláške štatistický výkaz DALV. Bližšie info:
http://www.uips.sk/zber-udajov/vykazy-typu-dalv

SEKTOROVÉ PRIORITY - VD
priority relevantné len pre sektor vzdelávania dospelých
• VD1: Navrhnúť a realizovať efektívne stratégie zvýšenia
základných zručností pre špecifické cieľové skupiny
dospelých a zývšiť stimuly na odbornú prípravu dospelých
(gramotnosť, matematické zručnosti, digitálne zručnosti)
http://nuczv.sk/piacc/co-je-piaac/
• VD2: Poskytovať informácie o prístupe k službám VD:
informácie o validácii neformálneho vzdelávania a
informálneho učenia sa, poradenstvo v oblasti kariéry
a vzdelávania)

SEKTOROVÉ PRIORITY - VD
priority relevantné len pre sektor vzdelávania dospelých
• VD3: Zlepšiť a rozšíriť ponuku príležitostí kvalitného
vzdelávania prispôsobeného potrebám jednotlivých
dospelých študentov vátane inovatívnych spôsobov aktívnej
pomoci a vzdelávania
• VD4: Rozvíjať kompetencie pedagógov v oblasti VD: práca s
rôznorodými skupinami dospelých študentov, využívanie
nových technológií na zlepšenie aktívnej pomoci a
výsledkov vzdelvávani
• VD5: Hodnotiť účinnosť politík v oblasti VD na národnej,
regionálne a miestnej úrovni

NÁRODNÉ STRATEGICKÉ TÉMY I
zámery MŠVVaŠ SR relevantné len pre sektor VD
Aktivity zamerané na seniorov = aktívne starnutie
• digitálne zručnosti
• finančné vzdelávanie
• občianske a záujmové vzdelávanie
Aktivity zamerané na dospelých občanov
• čitatelská a matematická gramotnosť
• digitálne zručnosti (PIAAC)
Aktivity zamerané na väzňov = začlenenie sa do spoločnosti
• digitálne a tzv. mäkké zručnosti

NÁRODNÉ STRATEGICKÉ TÉMY II
zámery MŠVVaŠ SR relevantné len pre sektor VD
Znižovať rozdiely vo vzdelanosti obyvateľov eur.krajín
• podpora medzinárodných partnerstiev
• budovanie a zapájanie sa do medzinárodných programov/
projektov/ sietí
Tvorba a zdieľanie digitálneho edukačného obsahu
• e-learning, OER – Open Educational Resources
• pedagogickí pracovníci: zdokonalenie digitálnych
zručností

PRIORITY - VÝBER
Jeden projekt = minimálne 1 európska priorita
(buď horizontálna alebo sektorová), maximálne 3
1. výber dominatnej priority z ponuky:
• 4 priorít pre ŠV/ 5 priorít pre VD
• 6 horizontálnych priorít
2. v prípade potreby výber ďalších priorít z ponuky:
• 4 priorít pre ŠV/ 5 priorít pre VD
• alebo 6 horizontálnych priorít
• alebo všetkých ostatné 19 priority relevantné pre všetky
ostatné sektory pre OVP, VŠ (medzisektorové prepojenie)
Projekt musí vybrané priority konkrétne riešiť,
bude to predmetom hodnotenia jeho kvality:
význam/relevancia projektu.

Rady a odporúčania
externých hodnotiteľov
•
•
•
•
•
•
•

Orientácia na aktuálne problémy vo vzdelávaní
Výber relevantnej priority a jej riešenie v prihláške
Stanovenie cieľov projektu, cieľových skupín a ich potrieb
Jasný plán aktivít, rozpracovanie všetkých fáz projektu
Správne chápanie intelektuálnych výstupov
Indikátory hodnotenia kvality aktivít, výstupov a dopadu
Primeraný a konkrétny návrh plánu šírenia a využívania výsledkov
projektu
• Primeraný rozpočet vzhľadom na ciele projektu
• Správne vyplnenie formuláru prihlášky (odpovedať na otázky)

Intelektuálne výstupy I
Intelektuálne výstupy = hmatateľné finálne produkty
 Zvážiť ich potrebu – udržateľnosť v kvalite i kvantite
 Zvážiť náklady na ich tvorbu – počet osobodní
(predovšetkým na manažérov a administratívu!)
 Oprávnenosť intelektuálnych výstupov – nezamieňať s:
• diseminačnými nástrojmi: diseminačný plán, webová
stránka projektu, letáky, brožúry, postery, videá,
kalendáre, bulletin, prezentácie, propagačný materiál
školy, blog, logo, výstava...

Intelektuálne výstupy II
• nástrojmi riadenia projektov: pracovný plán partnerstva,
plán manažmentu kvality, časový plán aktivít, pracovné
stretnutia/ malé workshopy, priebežné/záverečné správy..
• vzdelávacími, vyučovacími a školiacimi aktivitami: rôzne
miestne aktivity (práca v triede, experimenty, vedomostné
hry a kvízy, blokové a projektové vyučovanie), besedy/
diskusie/exkurzie/návšteva radnice, muzikál/divadlo,
súťaže/fotomozaika/digitálna krížovka, cvičné pobyty,
športové podujatie, záverečné práce žiakov..
• bežnými výstupmi: tvorba sietí, herbár, dotazník,
multiplikačné podujatie, výmena informácií, test,
interaktívna databáza...

Rozpočet - neoprávnené výdavky
• Neprimeraný počet stretnutí resp. účastníkov vzhľadom na
ciele a potreby projektu
• Neoprávnené Intelektuálne výstupy
• Nadhodnotené personálne náklady na tvorbu oprávnených
intelektuálnych výstupov
• Neoprávnené Multiplikačné podujatia – zamieňané za
partnerské stretnutia
• Neoprávnené Mimoriadne náklady - zamieňané s nákladmi
na: disemináciu, manažment a implementáciu projektu,
bežné vybavenie

Sprievodca programom E+
Sprievodca programom E+ 2015 (príručka pre žiadateľov)
obsahuje užitočné informácie uvedené v prílohach:
• Príloha č. I – Strategické partnerstvá: príklady rôznych
projektových zámerov
• Príloha č. II – Šírenie/diseminácia a využívanie výsledkov
projektov: praktický sprievodca
• Príloha č. III – Slovník základných pojmov

EPALE – vzdelávanie dospelých I.
EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europe:
on-line platforma určená najmä poskytovateľom VD
Ponúka:
• zdieľanie zdrojov a dokumentov z oblasti VD
• kalendár podujatí (možnosť prispievať už teraz!)
• novinky z oblasti VD, diskusie a blogy
• on-line knižnicu/ zdrojové centrum
• perspektívne aj vyhľadávanie partnerov pre vzájomnú
spoluprácu na národnej aj medzinárodnej úrovni

EPALE – vzdelávanie dospelých II.
NÚCŽV = NSS (national support service):
- bude organizovať sériu workshopov
- kontaktné údaje:
eva.brazdilova@nuczv.sk
katarina.dubcova@nuczv.sk
WWW adresy:
• európska stránka: http://ec.europa.eu/epale/
• slovenská verzia: https://ec.europa.eu/epale/sk

KONTAKT
Slovenská akademická asociácia pre
medzinárodnú spoluprácu
Národná agentúra Erasmus+
pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

erasmusplus@saaic.sk
www.erasmusplus.sk

