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Program inštruktážneho seminára 





Sprievodné podujatia  
k oslavám 

programu Erasmus+ 



Hlavné aktivity Národnej agentúry na rok 2017 
 

 9. máj         Deň Európy 

 6.- 8. júl      Hudobný festival POHODA 

 26. september    Európsky deň jazykov 

 26. september     Slávnostná konferencia  

 október   Erasmus+ národný bál  

     v spolupráci ESN 



Jubilejná brožúra 
 

OD ERASMUS K 
ERASMUS +  

PRÍBEH 30 ROKOV 
 

Príbehy inšpiratívnych 
ľudí, ktorí sa v minulosti 

zapojili do programu 
Erasmus+ alebo jeho 

predchodcov 
- na stiahnutie  

www.erasmusplus.sk 
 



Jednotlivci aj organizácie programu môžu vkladať 
svoje príbehy  

www.erasmusplus.sk  

http://www.erasmusplus.sk/


Erasmus+ 

Hodnotenie 

Výsledky Výzvy 2017  

 



Prihlášky 2017 

Úspešnosť:        43%    (32% - 2016, 28% - 2015) 

Podané projekty Schválené projekty 
(rezerva) 

Schválený grant 

Školské vzdelávanie 57 (12+45 
S2S) 

29 (7+22 S2S) 2.982.465,- EUR 

Vysokoškolské vzdelávanie 16 3  661.353,- EUR 

Odborné vzdelávanie a 
príprava 

25 7 1.356.404,- EUR 

Vzdelávanie dospelých 15 7 1.123.453.- EUR  

 

SpoluSpolu  113113  4646  6.123.675,6.123.675,--  EUREUR  

  



Hodnotenie prihlášok KA2 

Formálne hodnotenie – NA 
 technické náležitosti prihlášky 
 
 
Obsahové hodnotenie – 2 externí experti   

 



Postrehy hodnotiteľov z hodnotenia 
prihlášok KA2 

SLABÉ STRÁNKY 
 

•  Slabo vypracovaná analýza potrieb 
•  Prínos len pre jednu zapojenú krajinu 
•  Chýbajúca inovatívnosť 
•  Málo rozpracované výstupy a metodológie projektových aktivít 
•  Chýbajúci plán zabezpečovania kvality výstupov 
•  Slabo vysvetlený očakávaný dopad projektu a jeho hodnotenie 
•  Absentujúci plán udržateľnosti výsledkov projektu(projekt pre projekt) 
•  Slabý plán šírenia výsledkov projektu 
•  Slabo vypracovaný pracovný plán 
•  Vzdelávacie/vyučovacie/školiace aktivity bez prepojenia s cieľmi   
projektu 
•  Slabé partnerstvá s nerovnomerným rozdelením zodpovednosti  
    a úloh 



Erasmus+ 
Informačné platformy 

 



SchoolEducationGateway 
.  

 on-line platforma pre školské vzdelávanie   

13 

 

• príležitosti v oblasti mobility (ponuky škôl na 
hospitácie, stáže v zahraničí) 
 

• katalóg kurzov 
 

 

• strategické partnerstvá (možnosť vyhľadávania 
partnerov) 
 

• novinky, články 
 

• rozhovory, prieskumy 
 

• publikácie, štúdie, návody, postupy 
 

• učebné materiály 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm 



eTwinning  
.  

národná podporná služba pre elektronickú spoluprácu škôl 
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• virtuálna spolupráca učiteľov a škôl 
 

• možnosť vyhľadávania projektových 
partnerov 

 

• kontinuálne vzdelávanie 
 

• prezenčné školenia, webináre 
 

• medzinárodné podujatia eTwinnig 

 

 

 

http://www.etwinning.sk/ 
 



EPALE  
.  

online priestor pre spájanie a stretávanie profesionálov vo vzdelávaní dospelých 
  

15 

• vyhľadávanie partnerov pre 
vytváranie sietí, výmenu osvedčených 
postupov a tvorbu spoločných 
projektov 
 

• novinky vo vzdelávaní dospelých 
 

• blogy, prípadové štúdie  
z projektov 

 

• centrum/knižnica zdrojov 
 

• diskusné fórum 
 

• slovník pojmov 
 

 

 

 https://ec.europa.eu/epale/sk 
 



Platforma výsledkov projektov programu Erasmus+   

• webová stránka Európskej 
komisie zameraná na šírenie 
informácií a výsledkov projektov 
realizovaných  
v rámci programu Erasmus+ 
 

• vyhľadávanie podľa kľúčových 
slov, krajiny, rokov... 
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http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 



SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+  
pre vzdelávanie a odbornú prípravu 

Odbor propagácie, prípravy a monitorovania 
projektov 

  erasmusplus@saaic.sk 
 

Odbor financovania a kontroly projektov 
   backoffice@saaic.sk 

      
 
                                   Erasmusplus SK 
                                   - informácie o programe Erasmus+ 
                                   - výzvy, odkazy, informačné semináre 
                                   - zaujímavosti 



Ďakujem za vašu pozornosť 
www.erasmusplus.sk  

 
Eva Bikárová 


