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V tomto dokumente nájdete niekoľko tipov a zdrojov, ktoré Vám môžu pomôcť pri príprave 

projektov a hľadaní vhodných partnerov: 

⋆ Využite existujúce kontakty 

Ak ste už v minulosti realizovali nejaké projekty, využite existujúce väzby a nájdite si vďaka 

odporúčaniam a referenciám nových spoľahlivých partnerov. 

⋆ Využite európske podporné organizácie 

EuroDesk - stránka Európskej komisie, ktorá obsahuje zoznam zdrojov, prostredníctvom ktorých 

môžete nájsť partnerov pre rôzne typy projektov. 

⋆ Využite európske databázy projektov 

EVE Databáza je elektronická platforma európskych projektov realizovaných v rámci programov 

Kultúra, Mládež a Program celoživotného vzdelávania, ktorá môže slúžiť ako vhodný nástroj na 

vyhľadanie potenciálnych partnerov. Po prihlásení si môžete vyhľadať 

informácie_o_konkrétnych_projektoch_a_ich_partnerstvách . 

 

ADAM databáza je elektronická platforma, ktorá obsahuje projekty zamerané na oblasť odborného 

vzdelávania a prípravy. 

 

ELL_Európska_značka_jazykov – obsahuje údaje o projektoch orientovaných na oblasť 

jazykového vzdelávania. 

 

CEDEFOP – európska organizácia pre vzdelávanie a odbornú prípravu koordinovala v rokoch 

2007 – 2014 realizáciu študijných návštev v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Na stránke 

Študijné_návštevy_2007_2014 môžete nájsť Katalógy študijných návštev, ktoré obsahujú kontakty 

na konkrétne vzdelávacie inštitúcie pôsobiace v celej Európe, Skupinové správy ako aj mnoho 

ďalších materiálov, užitočných pri príprave projektov. Prikladáme tiež Balíček nástrojov 

v slovenskom jazyku, v ktorom nájdete aktívne odkazy na rôzne zdroje:  

 
 

 

  

http://www.eurodesk.org/edesk/EUToolbox.do?go=7
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/share/page/user/visitor/dashboard
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/share/page/user/visitor/dashboard
http://www.adam-europe.eu/adam/homepageView.htm#.UvJsZPvtm55
http://ec.europa.eu/education/language/label/label_public/index.cfm
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/
http://www.erasmusplus.sk/doc/kniznica/2014_E+_ToolBox.pdf
http://www.erasmusplus.sk/doc/kniznica/2014_E+_ToolBox.pdf
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⋆ Využite eTwinning - európsku platformu pre elektronickú spoluprácu 

medzi školami 

eTwinning – platforma na podporu využívania moderných informačných a komunikačných 

technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. eTwinning vám umožňuje nájsť 

partnerskú školu, s ktorou môžete realizovať školské projekty buď vo virtuálnom prostredí 

TwinSpace alebo v rámci programu Erasmus+. Ďalej umožňuje vymieňať informácie a skúsenosti 

s kolegami z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania. 

⋆ Využite európske databázy projektov 

EPALE – alebo aj elektronická platforma vzdelávania dospelých, je projektom Európskej komisie 

realizovanom v rámci programu Erasmus+ s cieľom prepojiť komunitu odborníkov, zástupcov 

ministerstiev, vzdelávacích inštitúcií, učiteľov/lektorov, odborníkov a všetkých, ktorí sa 

profesionálne podieľajú na vzdelávaní dospelých v EÚ. Ide o multijazyčný virtuálny priestor, 

ktorý má umožniť budovanie stabilnej kontaktnej siete zainteresovaných strán v rámci EÚ za 

účelom rozvoja vzájomnej spolupráce. Na Slovensku sa realizátorom medzinárodného projektu 

EPALE stal Národný ústav celoživotného vzdelávania . 
 

EPALE - slovenská verzia platformy   EPALE - Európska_komisia  
 

EPALE_na_Twitteri      EPALE_na_Facebooku 

⋆ Využite výstupy  iných projektov 

EST European Shared Treasure – prehľad všetkých realizovaných projektov Partnerstiev 

Comenius, Grundtvig a Leonardo Da Vinci, realizovaných v rokoch 2007-2014 v rámci Programu 

celoživotného vzdelávania 
 

A_Milky_Way_of_Educational_Best_Practices - výber najlepších európskych projektov z EST 

databázy, ktorá obsahuje takmer 10 000 projektov realizovaných v rokoch 2007 – 2014 v rámci 

Programu celoživotného vzdelávania. 

 

Grundtvig_centralizované_projekty_Príklady_dobrej_praxe – výber projektov zameraných na 

otázky šírenia a využívania výsledkov projektov.  

⋆ Využite sociálne média 

Pokúste sa vyhľadať partnerov prostredníctvom komunikačných kanálov zverejnených na 

stránkach sociálnych médií, ako napríklad: 

Facebook_EU Projects Partner Finding   LinkedIn_Erasmus+ Partner Finding 

http://www.etwinning.sk/
http://ec.europa.eu/epale/
http://nuczv.sk/
https://ec.europa.eu/epale/sk
http://ec.europa.eu/education/opportunities/adult-learning/epale_en.htm
https://twitter.com/EPALE_EU
https://www.facebook.com/EPALE.EU
http://www.europeansharedtreasure.eu/
http://issuu.com/redazionellp/docs/est_milky_way/1?e=3129415/5031782
http://eacea.ec.europa.eu/llp/results_projects/projects_by_theme_en.php
https://www.facebook.com/pages/EU-PROJECTS-PARTNER-FINDING/110101895709424?fref=ts
http://www.linkedin.com/groups/ERASMUS-PLUS-PARTNER-FINDING-4287623

