SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie
a odbornú prípravu
Vás pozýva na tréningový seminár

ECVET – ako s ním správne pracovať,
ktorý sa uskutoční

v utorok, dňa 11. decembra 2018 vo Zvolene,
v priestoroch Hotela Tenis, Neresnícka cesta 13, Zvolen
Cieľom seminára je:
naučiť účastníkov, ako
v mobilitných projektoch,

definovať/formulovať

vzdelávacie

výstupy

diskutovať s účastníkmi o tom, ako hodnotiť a uznávať vzdelávacie výstupy
v mobilitných projektoch,
prezentovať prístupy a skúsenosti s definovaním, hodnotením a uznávaním
vzdelávacích výstupov vo vybraných mobilitných projektoch programu
Erasmus+,
posilniť sieť organizácií, ktoré realizujú projekty v danej problematike,
vymeniť si praktické informácie a skúsenosti v danej oblasti.
Seminár je určený realizátorom mobilitných projektov v programe Erasmus+ pre
odborné vzdelávanie a prípravu, ako aj potenciálnym žiadateľom o grant na
mobilitný projekt v rámci tohto programu. Vzhľadom na limitovaný počet
účastníkov sa môže na seminári zúčastniť len 1 osoba za organizáciu.
Účasť je potrebné potvrdiť prostredníctvom on-line registračného formulára
najneskôr do 30. novembra 2018 na internetovej adrese:
http://www.erasmusplus.sk/registracia/ecvet_18_ZV
Odporúčame Vám zaregistrovať sa čo najskôr.
Tešíme sa na Vašu účasť.
S pozdravom,
Mgr. Alexandra Junášková
riaditeľka národnej agentúry

Predbežný program:
9:00 – 12:30

Registrácia účastníkov
Otvorenie
Prístupy a metódy definovania jednotiek vzdelávacích
výstupov v mobilitných projektoch
Tréning

10:45 – 11:05

Prestávka
Prezentácia výsledkov práce – diskusia

12:30 – 13:00

Obed
Prístupy a metódy hodnotenia a uznávania vzdelávacích
výstupov v mobilitných projektoch
Tréning
Prezentácia výsledkov práce – diskusia
Zhrnutie a ukončenie seminára

Organizačné pokyny:
Organizátor hradí servis a občerstvenie počas seminára. Účastníci si hradia
cestovné náklady, prípadne ubytovanie, z vlastných zdrojov. Realizátori
prebiehajúcich projektov KA1 v programe Erasmus+ si môžu hradiť náklady
z rozpočtu projektu, z položky „Podpora na organizáciu“.
Organizátor tréningového seminára:
SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú
prípravu
www.erasmusplus.sk/ecvet
erasmusplus@saaic.sk
Z kapacitných dôvodov sa seminára môže zúčastniť len 1 osoba za organizáciu.
V prípade, že sa do termínu registrácie dňa 30. 11., nenaplní kapacita seminára,
môžete nás po tomto termíne kontaktovať na adrese: monika.duchajova@saaic.sk
a informovať sa, či sa môže seminára zúčastniť ďalšia osoba za organizáciu.

