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Program inštruktážneho seminára 





Trochu z histórie... 

  jún 1987  začiatok programu ERASMUS 

  1987–1996  samostatný Erasmus program 

  1996-1998   vstup Slovenskej republiky do programu 

  Erasmus v rámci programu Socrates I 

  Erasmus v rámci programu Socrates II 

  Leonardo da Vinci 

  2007 Program celoživotného vzdelávania  

    (Erasmus, Comenius, Grundvig, Leonardo da Vinci ) 

  2014 Erasmus+  

 



Trochu z histórie... 

 

 



Sprievodné podujatia  
k oslavám 

programu Erasmus+ 



13. jún 2017 – oslavy Európskom 
parlamente v Štrasburgu 



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  

 
 



Tváre a príbehy 

 
Jakub Viktorín 
filmový producent, VŠMU Bratislava 
 
Patrik Krebs 
riaditeľ divadla, Divadlo bez domova 
 
Natália Šubrtová 
sprievodkyňa paraolympijskej víťazky v 
lyžovaní H. Farkašovej, UMB Banská 
Bystrica 
 
Janka Mládenková  
učiteľka, Gymnázium bilingválne Žilina 

 



Tváre a príbehy 

 
Eva Sakálová 
herečka, VŠMU Bratislava 
 
Norbert Werner 
astrofyzik, UPJŠ Košice 
 
Marek Adamov 
prvý dobrovoľník EVS Mládež v akcii 
 
Peter Skuhra 
Volkswagen, Bratislava; Spojená 
škola Martin 
 



Jednotlivci aj organizácie programu môžu vkladať 
svoje príbehy  

www.erasmusplus.sk  

http://www.erasmusplus.sk/


.European Language Label 
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„Výzva 2017“ zverejnená: 

http://www.erasmusplus.sk/ELL/vyzva.php  
 

 znenie Výzvy 2017 
 formulár prihlášky 2017 
 Európske priority pre r. 2017 
 

Termín:    30. jún 2017 do 24:00 hod. SEČ  
Info:   ell@saaic.sk  

 
 
 

Databáza: 
• elektronická databáza projektov ocenených 

Európskou značkou pre jazyky  
• v 24 jazykoch  
• vyhľadávacie kritériá: rok ocenenia, krajina, 

oblasť vzdelávania, pedagogická téma, cieľový 
jazyk 

http://ec.europa.eu/education/language/label/index.cfm 

http://www.erasmusplus.sk/ELL/vyzva.php
mailto:ell@saaic.sk


Evaluácia výsledkov projektov  
a meranie ich dopadu  

 
→  ako naformulovať plánovaný dopad projektu a ako  ho 
merať – stanovenie indikátorov 

→  príručky, tréningové materiály, zdroje 
 

Assessing Impact in Erasmus+ 
- projekt NA v UK + ďalšie informačné zdroje: 
https://www.erasmusplus.org.uk/impact-assessment-
resources 



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 


