
Manažment schválených projektov 

KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 2019
(inštruktážny seminár)

11. 6. 2019 Košice
12. 6. 2019 Žilina

14. 6. 2019 Bratislava



1. Výzva 2019
2. Zmluva o poskytnutí grantu s príjemcom
3. Finančný manažment projektu

Prestávka

4. Príklad dobrej praxe
5. Zmluvy s účastníkmi
6. Informačné nástroje EK
7. Diskusia

Program inštruktážneho seminára



Prihlášky 2019 

Schválené 
projekty v 

2018

Podané 
projekty

Schválené 
projekty

Schválený grant Počet 
účastníkov

Školské 
vzdelávanie

110 139 98 
(rez. 35)

1.497.605,- EUR 659 (475)

Odborné 
vzdelávanie a 
príprava

26+76 194 28+92 
(rez. 44)

6.864.578,- EUR 3 349
(2 745)

Vzdelávanie 
dospelých

13 13 13 242.072,- EUR 109 (83)

Spolu 225 346 231 8.604.255,- EUR 4 117

Úspešnosť:  66%  (63% ‐ 2018),   nárast projektov 6,4% a počet účastníkov o 24,6%



Hodnotenie prihlášok KA1

Formálne hodnotenie – NA
 technické náležitosti prihlášky

Obsahové hodnotenie – 2 externí experti
 relevantnosť projektového návrhu (max. 30 bodov)
 kvalita projektového návrhu a jeho implementácia  

(max. 40 bodov)
 dopad projektu a jeho diseminácia/šírenie informácií a výsledkov 

projektu (max. 30 bodov)



Odporúčania hodnotiteľov 
• preštudovať si hodnotenia projektov so zameraním na Odporúčania 

externých hodnotiteľov, ktoré je potrebné pri realizácii projektu 
zohľadňovať, berie sa do úvahy pri hodnotení priebežnej/záverečnej 
správy 

• všímať si úpravy v rozpočte – počty, vzdialenostné pásma 
• jasne stanoviť ciele projektu a týmto cieľom zodpovedajúce aktivity
• výber kurzov podľa konkrétnych potrieb zamestnancov a organizácie
• jasné a transparentné kritériá výberu účastníkov mobilít
• dostatočne popísať vzdelávacie výstupy a proces hodnotenia a uznania 

vzdelávacích výstupov (interne, externe)
• vedomosti a zručnosti
• kompetencie napr. odborné, sociálne, digitálne, jazykové a pod.

• rozlišovať propagáciu projektu a disemináciu výsledkov projektu



Tlačová správa – stránka národnej agentúry: 
https://www.erasmusplus.sk/kniznica/media/2019/TS_Brexit_aktualizovane_2.pdf

Informácie na stránke Európskej komisie:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit_sk



Aktivity národnej agentúry  



www.erasmusplus.sk
Tipy a triky Erasmus+ 

• Ako pracovať s médiami 
• Dopad a diseminácia
• Užitočné odkazy

Vaše príbehy
Publikácie



Diseminácia – Ako na to?

Tematický seminár – Bratislava apríl 2019 – v časti 
Prezentácie:

 Čo je diseminácia
 Výsledky a dopad projektu

 Diseminačný plán
 Nástroje diseminácie

 Vizualizácia programu ‐ logá
 Príklady z praxe

 Užitočné informácie a odkazy



Knižnica: KOMPENDIÁ a PUBLIKÁCIE
Erasmus+ obohacuje naše kultúrne dedičstvo
‐ Projekty realizované v kontexte Roka európskeho kultúrneho dedičstva

Kultúrne dedičstvo Európy
‐ súbor nástrojov pre učiteľov žiakov vo veku 10 – 15 rokov. Táto 

príručka obsahuje návod k učebným plánom, ako aj aktivitám

Štúdia: Dopad vzdelávacích mobilít na inštitúcie 
a jednotlivcov v rámci Kľúčovej akcie 1 v sektore odborného 
vzdelávania a prípravy



European Language Label

„Výzva 2019“ zverejnená:
http://www.erasmusplus.sk/ELL/

znenie Výzvy 2019
formulár prihlášky 2019

Európske priority pre r. 2019

Termín:    30. jún 2019 do 24:00 hod. SEČ
Info: ell@saaic.sk

EU stránka a databáza ocenených projektov:
• v 24 jazykoch 
• vyhľadávacie kritériá: rok ocenenia, 

krajina, oblasť vzdelávania, pedagogická 
téma, cieľový jazyk

https://ec.europa.eu/education/policies/mul
tilingualism/european‐language‐label_en



TCA kontaktné semináre a konferencie 
 The role of guidance and counselling in planning further education, training

and career for pupils in secondary and upper secondary education, Odense, 
Dánsko, 30. 9. – 2. 10. 2019, prihlášky do 17.7.2019, sektor ŠV
‐ cieľová skupina: výchovní poradcovia, riaditelia škôl a učitelia, ktorí pracujú so vzdelávaním 
a poradenstvom v stredoškolskom vzdelávaní (žiaci 13 ‐ 16 rokov), hlavnou témou študijnej návštevy 
je kariérové poradenstvo v stredoškolskom vzdelávaní a prechod z nižšieho na vyššie sekundárne 
vzdelávanie

 Erasmus+ boosting employability and promoting cooperation with the world
of work, Jurmala, Lotyšsko, 9. 9. – 10. 9. 2019, prihlášky do 27.7.2019, sektory 
ŠV, OVP, VD, VŠ 
‐ cieľová skupina: koordinátori bežiacich E+ projektov na danú tému, zainteresované strany, sociálni 
partneri a tvorcovia politík, ktorí majú záujem o tému seminára a zdieľanie svojich odborných 
znalostí
‐ ciele: získanie informácii od tvorcov politík a sociálnych partnerov o vplyve systému vzdelávania 
a odbornej prípravy na zamestnateľnosť učiacich sa, zapojenie do pracovných skupín v sektorových 
(AE, SE, VET, HE) a medzisektorových diskusiách o relevantnosti vzdelávania na trhu práce, 
uľahčovaní zamestnateľnosti študujúcich v rámci programu Erasmus+



TCA kontaktné semináre a konferencie 
 Flexible Basic Education – new methods to tackle early school

leaving, Lahti, 23.‐25.9.2019, prihlasovanie do 17.7.2019, sektor ŠV

 Contact seminar (early childhood education and care): “Exploring
the wonders of science and nature”, Turku, 29.9.‐2.10.2019, 
prihlasovanie do 17.7.2019, sektor ŠV

 Project Incubator ‐ The future of VET, Helsinki, Fínsko, 11. 11. – 13. 
11. 2019, prihlášky do 23.9.2019, sektor OVP 
‐ cieľová skupina: učitelia, riaditelia, koordinátori projektov z odborného 
vzdelávania a prípravy, zástupcovia firiem, komôr, školiacich stredísk, tvorcovia 
politík odborného vzdelávania a prípravy
‐ ciele: nové projekty KA1 a KA2, výmena osvedčených postupov z rôznych krajín, 
identifikácia výziev a diskusia o možných riešeniach týkajúcich sa budúcnosti 
odborného vzdelávania a prípravy



TCA kontaktné semináre a konferencie 

 Building Partnerships for a Learner‐Centred Approach
2. – 4. októbra 2019, Hotel Loft, Bratislava, sektory ŠV a VŠ

‐ cieľová skupina: Seminár je určený pre učiteľov základných a stredných 
škôl, zamestnancov vysokých škôl alebo akékoľvek iné organizácie, ktoré 
poskytujú vzdelávanie učiteľov a zaujímajú sa o koncepciu vyučovania 
orientovaného na žiaka
‐ ciele: vytvorenie projektov strategických partnerstiev v školskom 
sektore a / alebo medzisektorové partnerstvá medzi školami 
a vysokoškolským vzdelávaním



10. – 12. októbra 2019
Pomôžte nám zaznačiť Slovensko na celosvetovej mape 

aktivít #erasmusdays !

Zaregistrujte svoju aktivitu: 
‐ Európska stránka – www.erasmusdays.eu

‐ https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=5011



Plánované aktivity a súťaže 
Európsky systém prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní 
a príprave
ECVET semináre pre žiadateľov v OVP
november 2019
http://www.erasmusplus.sk/ecvet/

European VET Skills Week ‐ Európsky týždeň odborných 
zručností
http://www.erasmusplus.sk/vsw/
‐ podmienky súťaže a termíny budú vyhlásené v lete



Informačné platformy



SchoolEducationGateway
.

on‐line platforma pre školské vzdelávanie 
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• 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
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• 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/



Ďakujem za pozornosť!

www.erasmusplus.sk 
https://www.facebook.com/ErasmusplusSK

/ erasmusplus.sk

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


