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Milí priatelia programu Erasmus+, milí čitatelia,  

pripravili sme pre vás   prvé číslo e-bulletinu Erasmus+ v roku 2015, 
v ktorom vám SAAIC - Národná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie 
a odbornú prípravu  prináša aktuálne informácie a novinky, týkajúce 
sa programu Erasmus+. 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV PROJEKTOV PROGRAMU 
ERASMUS+ 2015 

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a 
odbornú prípravu v spolupráci s Iuventou - Národnou agentúrou 
programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, spustila 
informačnú kampaň 2015 k programu Erasmus+ v novembri 2014 
v štyroch slovenských mestách, v Bratislave 24. 11. 2014, 
vo Zvolene 25. 11. 2014, v Košiciach 26. 11. 2014 a Trenčíne 10. 12. 
2014. Pre veľký záujem o informácie Národná agentúra programu 
Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zorganizovala ešte 
jeden seminár 19. 1. 2015 v Žiline. Týchto informačných seminárov 
sa zúčastnilo vyše 500 účastníkov. 

Súčasťou informačnej kampane k Výzve 2015 bol aj informačný 
seminár pre vysoké školy dňa 28. 10. 2014 v Bratislave a dvojdňové 
informačné stretnutie pre Erasmus koordinátorov vysokých škôl, 
ktoré sa konalo v Bratislave v dňoch 27. a 28. januára 2015. 

Nezabudli sme ani na centralizované akcie programu v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania a dňa 13. 1. 2015 sme v spolupráci 
s rakúskou a maďarskou národnou agentúrou zorganizovali 
informačný deň k akciám Spoločné magisterské programy Erasmus 
Mundus, Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní a Jean 
Monnet. 

Záujemcovia o kľúčovú akciu KA2 – Strategické partnerstvá si mohli 
vypočuť aktuálne informácie k Výzve 2015 na seminároch v dvoch 
mestách – v Bratislave 21. 1. 2015 a Košiciach 4. 2. 2015, ktorých sa 
zúčastnilo vyše 350 účastníkov. 

V rámci informačnej kampane bol dňa 25. 11. 2014 program 
Erasmus+ prezentovaný na jesennom Celoslovenskom zasadnutí 
pléna Združenia samosprávnych škôl Slovenska v Hornom 
Smokovci. V publiku bolo viac ako 300 riaditeľov základných škôl, 
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z ktorých mnohé už boli zapojené do akcií podprogramu Comenius v rámci ukončeného Programu 
celoživotného vzdelávania a časť z nich už dokonca aj do akcií nového programu Erasmus+. Naopak, 
niektorí účastníci o tejto možnosti medzinárodnej spolupráce počuli prvýkrát. 

Výsledkom úspešnej informačnej kampane bolo aj množstvo podaných prihlášok. V rámci Výzvy 2015 
bolo do národnej agentúry Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu podaných spolu 409 
prihlášok:  

Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov  - 306 prihlášok 
KA101 - Školské vzdelávanie - 92  
KA102 - Odborné vzdelávanie a príprava  - 148 
KA103 - Vysokoškolské vzdelávanie - 35 
Ka104 - Vzdelávanie dospelých - 15 
KA107 - Vysokoškolské vzdelávanie - spolupráca s partnerskými krajinami - 16 
 
Kľúčová akcia 2 (KA2) – Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania  - 103 
KA201 - Sektor školského vzdelávania  - 4  
KA202 - Odborné vzdelávanie a príprava  - 26 
KA203 - Vysokoškolské vzdelávanie - 13 
KA204 - Vzdelávanie dospelých – 19 
KA219 - Partnerstvo zložené výlučne zo škôl – 41 

Výsledky Výzvy 2015 

V čase publikovania tohto e-bulletinu boli známe len výsledky pre Kľúčovú akciu 1 (KA1), ktoré boli  
zverejnené 30. mája 2015 na www.erasmusplus.sk. Výsledky výberovej procedúry pre Kľúčovú akciu 2 
(KA2) budú známe koncom júla 2015. 

Ako je uvedené vyššie, v rámci KA1 bolo podaných 306 projektov, z toho schválených bolo 192 
projektov (58 v sektore školského vzdelávania, 6 projektov v sektore vzdelávania dospelých a 80 
projektov v sektore odborného vzdelávania a prípravy). V sektore vysokoškolského vzdelávania bolo 
schválených 35 projektov mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl v rámci krajín programu 
a 13 projektov mobility študentov a zamestnancov z/do partnerských krajín (všetkých krajín sveta 
mimo krajín programu).  

SAAIC - Národná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu má v roku 2015 k dispozícii  
celkový rozpočet pre KA1 15.155.705 Eur vrátane 1.781.981 Eur určených na mobilitu VŠ študentov 
a zamestnancov z/do partnerských krajín.   

 

http://www.erasmusplus.sk/
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PODUJATIA, AKTIVITY A SEMINÁRE  

Dňa 25. 11. 2014 sa v Prahe konala česko-slovenská konferencia ECVET, ktorá bola organizovaná 
v rámci aktivít pre národné tímy expertov ECVET, ktoré vznikli pri národných agentúrach. Cieľom 
konferencie bolo priblížiť význam a možnosti využitia systému, resp. prvkov ECVET v odbornom 
vzdelávaní a príprave  na medzinárodnej úrovni, v rámci medzinárodných mobilít, ale aj na národnej 
úrovni, najmä v súvislosti s rozpracovanými národnými sústavami kvalifikácií. Program konferencie bol 
zameraný  na predstavenie situácie v Českej republike a na Slovensku z pohľadu implementácie 
a samotného využitia prvkov ECVET v praxi. Zaujímavými prezentáciami boli reflektovanie situácie na 
Slovensku a v iných krajinách EÚ, ako pristupujú  k implementácii a využitiu systému ECVET 
a prepojenia ECVET s inými európskymi a národnými nástrojmi a využívanie prvkov ECVET v mobilitách 
realizovaných školami v rámci bývalého Programu celoživotného vzdelávania a súčasného 
programu Erasmus+. 

9. 12. 2014 sa konala podobná konferencia v Bratislave s názvom „Implementácia ECVET a 
vzdelávacie výstupy.“ Cieľom konferencie bolo predstaviť hlavné metodiky pri príprave a 
definovaní vzdelávacích výstupov ako základného prvku Európskeho systému prenosu kreditov 
v odbornom vzdelávaní a príprave. Zároveň boli prezentované aj metodiky, ktoré používajú 
organizácie pri definovaní vzdelávacích výstupov v praxi.  

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizovala 
v spolupráci s Domom zahraničnej spolupráce v Prahe odborný seminár s názvom „Mobility 
v technickom vzdelávaní.“ Seminár sa uskutočnil dňa 16. 12. 2014 v Prahe. Jeho cieľom bola výmena 
skúseností, vzájomná informovanosť a oboznámenie sa s príkladmi dobrej praxe z realizácie mobilít 
v technických odboroch medzi prijímajúcimi a vysielajúcimi organizáciami a ďalšími relevantnými 
inštitúciami. Na seminári bol prezentovaný aj „Rok technického vzdelávania“, ktorý bol vyhlásený 
v Českej republike na rok 2015. Na seminári sa zúčastnili zástupcovia štátnej správy, odborných 
technických škôl a firiem z Českej republiky a zo Slovenska, ktorí majú skúsenosti s realizovaním 
mobilitných projektov, celkovo 15 účastníkov zo Slovenska. Na podujatí sa diskutovalo o pozitívnych 
stránkach stáží pre školy a podniky, o problémoch s realizovaním stáží, kritériách pre výber účastníkov 
a odzneli aj návrhy a odporúčania na zlepšenie realizácie mobilít v budúcnosti. 

V dňoch 25. - 26.2.2015 sa SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú 
prípravu zúčastnila akcie „Profesia days“, kde v spoločnom stánku s Iuventou - Národnou agentúrou 
programu Erasmus+ pre mládež a šport informovala o možnostiach financovania projektov v rámci 
programu Erasmus+ plus pre všetky cieľové skupiny. 

8. – 9. 6. 2015 sa konala regionálna konferencia s názvom Work-based Learning in the Central 
European Region (Vzdelávanie prácou v stredoeurópskom regióne). Konferenciu organizovala SAAIC - 
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v spolupráci českou 
a poľskou národnou agentúrou. Cieľom konferencie bola výmena skúseností medzi troma susednými 
krajinami so zavádzaním duálneho systému odborného vzdelávania a prípravy a zviditeľnenie pojmu 
vzdelávanie prácou (work-based learning). Akcia sa konala v rámci tematickej siete NetWBL - Thematic 
Network Work-based Learning and Apprenticeships (Tematická sieť pre vzdelávanie prácou a 

http://erasmusplus.sk/ecvet/index.php?sw=12&log=0
http://erasmusplus.sk/ecvet/index.php?sw=12&log=0
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učňovstvo), ktorú SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 
tvorí spolu s ďalšími 28 národnými agentúrami programu Erasmus+. Koordinátorom siete je nemecká 
národná agentúra programu Erasmus+ a finančnú podporu poskytuje Európska komisia. Hlavným 
cieľom siete je v súlade s cieľmi Európskej aliancie pre učňovské vzdelávanie podporiť reformu 
odborného vzdelávania a prípravy, poukázať na príklady dobrej praxe z Programu celoživotného 
vzdelávania a identifikovať oblasti, na ktoré by sa mohli zamerať nové projekty v rámci programu 
Erasmus+. Podrobnejšie informácie o konferencii a o sieti nájdete na stránke:  
http://www.erasmusplus.sk/NetWBL/index.html. 

23. – 24. 6. 2015 sa uskutočnil v Bratislave pravidelný informačný seminár  pre Erasmus koordinátorov  
na vysokých školách.  

2. 7. 2015 organizuje SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú 
prípravu v  Bratislave inštruktážny seminár pre schválené projekty v rámci KA1 (okrem vysokých škôl). 

SAAIC – Národná agentúra program Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu bude mať aj tento 
rok svoj informačný stánok na hudobnom festivale Bažant Pohoda 2015, ktorý sa koná od 9. do 11. 
júla 2015 v Trenčíne.  

Už 15. rok sa vďaka spolupráci Zastúpenia EK na Slovensku s kultúrnymi inštitútmi, veľvyslanectvami 
a SAAIC – Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu uskutočnia 
oslavy Európskeho dňa jazykov. 25. septembra 2015 sa do pozornosti širokej laickej aj odbornej 
verejnosti opäť dostanú aktuálne informácie o aktivitách v oblasti výučby jazykov.  V rámci podujatia 
Generálne riaditeľstvo pre preklad na Slovensku vyhlásilo súťaž “Prelož a zaspievaj”. Všetky informácie 
o súťaži nájdete na : http://www.erasmusplus.sk/seminare/2015/EDL_sutaz_info.pdf 

V dňoch 6. až 8. októbra 2015 bude mať SAAIC zastúpenie na 19. ročníku veľtrhu štúdia a kariéry 
Akadémia & Vapac 2015. 

Po úspešnom spoločnom informačnom dni o centralizovaných akciách v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania v rámci Výzvy 2015 sa aj k Výzve 2016 bude konať táto akcia v spolupráci s rakúskou 
a maďarskou národnou agentúrou. Spoločný informačný deň je naplánovaný na 25. - 26. 11. 2015 
v Bratislave. 

Kontaktné/tréningové semináre v zahraničí, ktoré organizujú partnerské národné agentúry, sú určené 
školám a vzdelávacím organizáciám, ktoré hľadajú partnerov do projektov zameraných na všetky 
sektory vzdelávania (okrem vysokoškolského). Úspešní žiadatelia získajú grant na cestovné, prípadne 
pobytové náklady. Bližšie informácie nájdete na stránke www.erasmusplus.sk v časti „Podujatia“.  



http://www.erasmusplus.sk/NetWBL/index.html
http://www.erasmusplus.sk/seminare/2015/EDL_sutaz_info.pdf
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ŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE:  

Dňa 2. februára 2015 bol spustený nový portál School Education Gateway. Portál je určený pre školy, 
učiteľov, odborníkov a ďalšie osoby v oblasti školského vzdelávania, ako aj  pre študentov a čerstvých 
absolventov VŠ. Tento portál je dostupný v 23 jazykoch a ponúka tri oblasti, v ktorých ho možno 
využívať. Prvým nástrojom je katalóg, ktorý obsahuje viac ako 2900 vzdelávacích kurzov pre učiteľov. 
Druhým nástrojom je vyhľadávanie možností pre mobility v zahraničí, ako sú hospitácie (job 
shadowing), výučbové pobyty, semináre alebo pobyty pre  študentov a čerstvých absolventov 
pedagogických odborov vysokých škôl (v minulosti známe ako Comenius - asistentúry). Tieto aktivity 
sú oprávnenými pod kľúčovou akciou KA1. Na portál zároveň môžu vložiť svoj profil inštitúcie, ktoré 
chcú ponúknuť či už hospitáciu alebo pobyt pre absolventa VŠ. Tretím nástrojom je možnosť vyhľadať 
si vhodného partnera do strategických partnerstiev KA2. Portál zároveň zverejňuje rôzne správy 
a články o aktuálnom dianí v oblasti školského vzdelávania. Prevádzkovateľom tejto stránky je 
European Schoolnet a je financovaný z programu Erasmus+.  

 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA: 

Charta pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave (VET Mobility Charter) 

Európska komisia vyhlásila v decembri 2014 Výzvu na predloženie žiadostí o Chartu pre mobility 
v odbornom vzdelávaní a príprave (EAC/A05/2014). Termín na predloženie žiadostí o chartu bol 14. 
máj 2015. O chartu môžu požiadať každý rok k stanovenému termínu organizácie, ktoré úspešne 
realizovali najmenej 3 mobilitné projekty v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v rámci 
Programu celoživotného vzdelávania v rokoch 2007 – 2013 a/alebo v programe Erasmus+; a zároveň 
miera čerpania rozpočtu na každý z posledných 3 ukončených projektov bola najmenej 80%. Držitelia 
charty budú môcť žiadať v nasledujúcich rokoch programu Erasmus+ o finančný príspevok na mobility 
realizované v rámci KA1 – OVP zjednodušeným spôsobom. Viac informácií o Výzve na predloženie 
žiadostí o Chartu pre mobility v OVP je na webovej stránke www.erasmusplus.sk / Ako získať grant.  

K 14. máju 2015 bolo podaných 22 žiadostí o udelenie Charty v odbornom vzdelávaní. Výsledky výzvy 
budú známe koncom septembra 2015. 

 

VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE: 

Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl z/do partnerských krajín 

V rámci výzvy na rok 2015 mali vysoké školy možnosť podať prihlášky aj na medzinárodné mobility 
s partnerskými krajinami, t.j. už nielen s krajinami EÚ, ale aj s krajinami ostatných regiónov sveta. Na 

http://www.schooleducationgateway.eu/sk/pub/index.htm
http://www.erasmusplus.sk/
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tento druh mobility malo Slovensko na rok 2015 vyčlenený rozpočet vo výške 1.781.982 EUR, čo bolo 
v prepočte približne 285 študentských a učiteľských mobilít. Záujem slovenských vysokých škôl bol 
neočakávane vysoký – výška požadovaného grantu dvojnásobne prekročila rozpočet, ktorý malo 
Slovensko k dispozícii. Vysoké školy požiadali o grant vo výške až 3.916.359 EUR na spoluprácu s 37 
krajinami. Tohtoročnú možnosť podať prihlášku na medzinárodné mobility s partnerskými krajinami 
využilo celkom 16 vysokých škôl. Podľa výšky požadovaného grantu bol najväčší záujem 
o industrializované krajiny Severnej Ameriky a Ázie, kde bol rozpočet niekoľkokrát prekročený – 
v prípade Severnej Ameriky išlo o 636% a v prípade Ázie o 486% disponibilného grantu. Zahanbiť sa 
nedali ani Latinská Amerika (414%) a centrálna Ázia (297%). Historicky podmienený záujem 
slovenských vysokých škôl o spoluprácu s Ruskom bolo možné vidieť v dvojnásobnom prekročení 
rozpočtu  (201%), pričom záujem o spoluprácu s touto krajinou malo až 11 vysokých škôl. Tesne za 
Ruskom nasledovali Srbsko a Ukrajina, pričom so Srbskom chcelo spolupracovať 11 a s Ukrajinou 10 
vysokých škôl. Záujmu sa tešili aj exotickejšie destinácie ako Macao, Taiwan či Uruguaj. 

Portál ErasmusIntern.org http://erasmusintern.org/ je integrovaným priestorom pre študentov 
a čerstvých absolventov vysokých škôl, ktorí si hľadajú podnik na stáž v rámci programu Erasmus+, a 
podniky, ktoré takéto stáže pre študentov ponúkajú. Databázu môžu využiť študenti vysokých škôl na 
vyhľadávanie podnikov alebo organizácií v zahraničí. Zároveň sa tam môžu zaregistrovať tie podniky, 
inštitúcie alebo školy, ktoré majú záujem študenta na stáž prijať. Medzi cieľové skupiny patria aj 
študenti alebo absolventi pedagogických odborov, t.j. budúci učitelia, ktorí si hľadajú na svoju stáž 
hostiteľskú školu (základnú alebo strednú). Ide o bývalé asistentúry Comenius, tak ako sme ich poznali 
v Programe celoživotného vzdelávania. ErasmusIntern.org  bol vytvorený v rámci projektu ESN – 
Erasmus Student Network – s názvom STORY http://storyproject.eu/.  Projekt sa zameriava na 
sprístupnenie informácií o medzinárodných príležitostiach pre mladých ľudí, na zvyšovanie kvality 
medzinárodných stáží a zlepšovanie uplatniteľnosti študentov na európskom trhu práce.  

 

V dňoch 14. a 15. apríla 2015 sa v arménskom Jerevane stretli ministri vysokého školstva a vedy krajín 
Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, aby sa spoločne dohodli na strategickom 
smerovaní bolonského procesu v najbližších troch rokoch. Zároveň medzi signatárov Bolonskej 
deklarácie bolo prijaté Bielorusko ako 48. krajina. Výsledkom ministerskej konferencie je Jerevanské 
komuniké 2015. V nadväznosti na konferenciu ministrov sa konalo aj 4. bolonské politické fórum. 
Pozornosť slovenských vysokých škôl si zaslúži najmä nová verzia užívateľskej príručky ECTS (ECTS 
User’s Guide 2015), ktorú na ministerskej konferencii prezentovala bolonská pracovná skupina 
Bologna Follow-up Group. Jednou z najvýznamnejších zmien je užšie prepojenie ECTS a vzdelávacích 
výstupov. Výsledky ministerskej konferencie sú k dispozícii na oficiálnej stránke bolonského procesu 
a Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania http://www.ehea.info/ a nová príručka ECTS na 
stránke Európskej komisie http://ec.europa.eu/education/library/publications/2015/ects-users-
guide_en.pdf 

http://erasmusintern.org/
http://storyproject.eu/
http://www.ehea.info/
http://ec.europa.eu/education/library/publications/2015/ects-users-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/library/publications/2015/ects-users-guide_en.pdf
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Projekt HEREG - Increasing the Impact of Higher Education in the Regions/ Posilnenie úlohy 
vysokých škôl v regiónoch 

V septembri 2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so SAAIC- Národnou 
agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu podalo návrh projektu v rámci 
uzavretej výzvy programu Erasmus+, Kľúčovej akcie 3, „Support to the implementation of EHEA 
(European Higher Education Area) Reforms.“ Cieľom výzvy bolo posilniť implementáciu reforiem 
vysokoškolského vzdelávania v krajinách Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania EHEA. 

Slovenský návrh projektu bol schválený a projekt prebieha od januára 2015 do apríla 2016 pod 
názvom HEREG - Increasing the Impact of Higher Education in the Regions / Posilnenie úlohy vysokých 
škôl v regiónoch. Projektový tím tvoria zástupcovia MŠVVaŠ SR, SAAIC - Národnej agentúry programu 
Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a piati experti. 

V rámci projektu prebehne prieskum na zmapovanie situácie na Slovensku a výsledky budú 
prezentované v apríli 2016 na záverečnej konferencii. Očakáva sa, že výsledky budú využité pri tvorbe 
národnej legislatívy a zároveň ich Slovensko ponúkne iným krajinám zapojeným do programu 
Erasmus+ ako príklad dobrej praxe. Viac o projekte na http://www.minedu.sk/projekt-posilnenie-
ulohy-vysokych-skol-v-regionoch/. 

 

VZDELÁVANIE DOSPELÝCH: 

Dňa 28. apríla 2015 sa v Bratislave uskutočnilo 27. Valné zhromaždenie Asociácie inštitúcií vzdelávania 
dospelých v SR (AIVD) . Hlavnými bodmi programu bolo predloženie Správy o činnosti AIVD v SR za rok 
2015 a jej hospodárení, návrh Plánu práce AIVD a voľby do hlavných orgánov asociácie. Pán Klaudius 
Šilhár, ktorý bol opätovne zvolený za prezidenta AIVD, prezentoval aj zámer asociácie aktívne sa 
podieľať na pripomienkovaní zákona o ďalšom vzdelávaní, ktorý pripravuje Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR. Jednou z kľúčových aktivít, ktoré bude AIVD organizovať v septembri 2015, 
bude už tradičný Týždeň celoživotného učenia. Bližšie informácie o pripravovanej akcii nájdete na 
stránke: http://www.tcu.sk/ .  

Platforma EPALE, určená všetkým profesionálom, ktorí sa zaoberajú vzdelávaním dospelých v rámci 
Európy, ponúka funkčné služby, akými sú napr. Knižnica (zdroje), kalendár Podujatí či Vyhľadávanie 
partnerov. Práve tzv. Partner Search, ktorý bol spustený začiatkom júna 2015: 
https://ec.europa.eu/epale/en/partner-search, môže byť veľmi užitočný pri príprave projektov v rámci 
programu Erasmus+, pretože umožňuje vyhľadávať informácie o zahraničných partnerských 
organizáciách, zdieľať životopisy kľúčových odborníkov a vymieňať si projektové nápady či zámery. 
Vyhľadávanie partnerov je prístupné iba registrovaným užívateľom: 
https://ec.europa.eu/epale/sk/user/register. Podrobnejšie informácie o možnostiach, ktoré platforma 
EPALE ponúka, budú  súčasťou infokampane k Výzve pre rok 2016 v rámci programu Erasmus+, ktorá 
bude prebiehať koncom kalendárneho roka 2015.  

 

http://www.minedu.sk/projekt-posilnenie-ulohy-vysokych-skol-v-regionoch/
http://www.minedu.sk/projekt-posilnenie-ulohy-vysokych-skol-v-regionoch/
http://www.aivd.sk/27-valne-zhromazdenie-aivd-sr
http://www.aivd.sk/27-valne-zhromazdenie-aivd-sr
http://www.tcu.sk/
https://ec.europa.eu/epale/sk
https://ec.europa.eu/epale/en/partner-search
https://ec.europa.eu/epale/sk/user/register
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EURYDICE: 

V marci 2015 vydala informačná sieť Eurydice  komparatívnu správu o vzdelávaní dospelých  a vo 
februári 2015 prehľad o modernizácii vysokého školstva, ktoré porovnávajú prvky a charakteristiky 
rôznych vzdelávacích systémov a opisujú implementáciu reforiem na národnej a európskej úrovni: 

Adult Education and Training in Europe 

Správa o vzdelávaní a odbornej príprave dospelých sa zameriava na opatrenia, ktoré zabezpečujú,  aby 
aj najzraniteľnejšie skupiny dospelých, najmä tí s nedostatočnou kvalifikáciou, mali primeraný prístup 
k celoživotnému vzdelávaniu. Správa obsahuje štatistické údaje o odbornej príprave a vzdelávaní 
dospelých, popis vnútroštátnych politických záväzkov k vzdelávaniu dospelých, hlavné typy programov 
dotovaných z verejných zdrojov, flexibilitu výučby a formy postupu, iniciatívy aktívnej pomoci a 
poradenské služby, ako aj cielenú finančnú podporu. Údaje obsiahnuté v správe boli zozbierané 
prostredníctvom siete Eurydice, ako aj z výskumných projektov a štatistických údajov 
z medzinárodných výskumov. Úplné znenie správy Adult Education and Training in Europe: Widening 
Access to Learning Opportunities je dostupné v anglickom jazyku na webovom sídle Eurydice: 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_reports_en.php 

Eurydice Brief - Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability 

Prehľad, ktorý opisuje systémy vysokoškolského vzdelávania v 34 európskych štátoch, vychádza 
z hlavných zistení správy Modernizácia vysokého školstva v Európe: prístup, udržanie 
a zamestnateľnosť. Z analýzy národných politík a inštitucionálnej praxe v Európe vyplýva, že: 

 Len málo štátov vyvinulo politickú iniciatívu, stratégie alebo opatrenia na zlepšenie prístupu 
k vysokoškolskému vzdelávaniu pre tie skupiny ľudí, ktoré nie sú zastúpené v systéme. 

 Mali by sa zlepšiť systémy monitorovania sociálnych charakteristík študentov a zber údajov spojený 
s konkrétnymi politickými zámermi, ako napríklad zlepšenie prístupu a zníženie predčasného odchodu 
znevýhodnených skupín zo systému vysokoškolského vzdelávania. 

 Agenda spojená so zvýšením účasti nie je doposiaľ monitorovaná vládami ani vysokoškolskými 
inštitúciami ako ucelený koncepčný prístup, ktorý by zahŕňal prístup udržania a zamestnateľnosti. 

Úplné znenie dokumentu Eurydice Brief - Modernisation of Higher Education in Europe: Access, 
Retention and Employability je dostupné v anglickom jazyku na webovom sídle Eurydice 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/180EN.pdf 

Všetky publikácie a  produkty Eurydice sú dostupné bezplatne v elektronickej podobe na webovom 
sídle Eurydice alebo v tlačenej podobe na vyžiadanie v národnej kancelárii. 

 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_reports_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/180EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
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EUROGUIDANCE:  

Súťaž Národná cena kariérového poradenstva 2015 

 

Centrum Euroguidance, pôsobiace v rámci SAAIC vyhlásilo  13. apríla 2015 
už 7. ročník súťaže Národná cena kariérového poradenstva. Súťaž centrum 
realizuje od roku 2012 v spolupráci s centrom Euroguidance v Českej 
republike,  pôsobiacim pri Dome zahraničnej spolupráce (DZS). Partnerom 
súťaže v SR je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Cieľom súťaže je 

zviditeľniť poskytované služby a oceniť dobrú prax v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry 
v SR. Súťaže sa môžu zúčastniť organizácie a fyzické osoby poskytujúce služby kariérového 
poradenstva pre deti, mládež a dospelých, ale aj zamestnávatelia poskytujúci kariérové poradenstvo. 
Okrem služby je možné prihlásiť aj jednorazovú aktivitu (publikáciu, internetovú stránku, nástroj, 
metódu, akciu, podujatie, tréning a pod.) z celej oblasti kariérového poradenstva. Prihlášky do súťaže 
môžete zasielať do 30. júna 2015. Bližšie informácie o súťaži nájdete na stránke 
www.saaic.sk/euroguidance v sekcii Súťaž. 

 

Centrum  Euroguidance pripravilo preklad publikácie Medzinárodnej organizácie práce s názvom 
„Kríza zamestnanosti mládeže. Hlavné zistenia zo správy z Konferencie Medzinárodnej organizácie 
práce 2012“. Publikácia v rozsahu necelých 50 strán je zhrnutím správy konferencie s názvom “Kríza 
zamestnanosti mládeže: Čas konať” (celá správa, o ktorej sa diskutovalo na Výbore pre zamestnávanie 
mládeže na 101. zasadnutí Konferencie MOP v júni 2012, je dostupná na 
http://ilo.org/ilc/LCSSessions/reports/reportssubmitted/WCMS_175421/lang–fr/index.htm). 
Elektronická verzia prekladu publikácie je voľne k dispozícii na stránke centra Euroguidance v sekcii 
Knižnica, publikáciu v tlačenej verzii môže centrum Euroguidance na požiadanie prípadným 
záujemcom zaslať poštou.  

 

http://www.saaic.sk/euroguidance
http://ilo.org/ilc/LCSSessions/reports/reportssubmitted/WCMS_175421/lang–fr/index.htm
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Preklad tzv. Koncepčnej poznámky č. 4 s názvom „Záruka pre mladých a celoživotné poradenstvo“, 
ktorú ešte koncom roka 2014 pripravila  pre Európsku sieť tvorcov politík pre celoživotné poradenstvo 
dvojica autorov Tibor Bors Borbély-Pecze (Maďarsko) a Jo Hutchinson (Spojené kráľovstvo), je ďalším 
z najnovších príspevkov do knižnice slovenského centra Euroguidance. Publikácia neveľká rozsahom 
(22 strán) je však obsahovo veľmi bohatá, najmä pokiaľ ide o iniciatívu Európskej komisie z roku 2014 
„Záruka pre mladých“ a jej prepojenie s nástrojmi celoživotného poradenstva, ako sa uplatňujú vo 
vybraných krajinách EÚ. O atraktívnosti a význame témy hovorí najlepšie veta z jej úvodu: „Bez 
celoživotného poradenstva by iniciatíva Záruka pre mladých mohla poskytnúť len dočasné udržanie 
mladých ľudí mimo ulice; s celoživotným poradenstvom to však môže byť pre nich odrazový mostík 
k lepšej budúcnosti.“ 

RÔZNE  

OECD poskytuje návod, ako uskutočniť reformu vzdelávacích politík 

OECD vydala 19. 1. 2015 svoju vlajkovú publikáciu „Výhľad OECD pre politiky vzdelávania 2015: 
Uskutočňovanie reforiem“ (OECD Education Policy Outlook 2015: Making Reforms Happen), ktorá 
začala vychádzať v roku 2012. Správa je určená pre tvorcov politík, analytikov a odborníkov z praxe, 
ktorí hľadajú informácie a analýzy vzdelávacích politík.  Poskytuje nové poznatky pre budúce reformy 
politík vzdelávania tým, že kombinuje informácie o reformách v jednotlivých krajinách (sumarizuje 
takmer 450 vzdelávacích reforiem, ktoré sa uskutočnili v krajinách OECD v rokoch 2008-2014) 
s kvantitatívnymi a kvalitatívnymi informáciami a vedomosťami OECD. Do úvahy pritom berie 
dôležitosť národného kontextu a ukazovatele programov OECD, akými sú Program pre medzinárodné 
hodnotenie študentov (Programme for International Student Assessment PISA), Medzinárodný 
prieskum o výučbe a učení sa (Teaching and Learning International Survey TALIS), Program pre 
medzinárodné hodnotenie zručností dospelých (Programme for the International Assessment of Adult 
Competencies PIAAC), každoročne vydávané  publikácie „Pohľad na vzdelávanie“ (Education at 
a Glance), ako aj tematické štúdie OECD a prehľady krajín. V jedenástich kapitolách sa zameriava na 
predškolské vzdelávanie a starostlivosť, učiteľov, riadenie škôl, hodnotenie a posudzovanie 
vzdelávacích systémov, kvalitu vzdelávania, riadenie komplexných vzdelávacích systémov, odborné 
vzdelávanie a prípravu a vysokoškolské vzdelávanie.   

Súčasťou správy sú profily jednotlivých krajín OECD: Slovensko patrí medzi krajiny, ktorých žiaci na 
základe výsledkov PISA 2012 dosahujú horšie výsledky, ako je priemer krajín OECD v matematickej 
a čitateľskej gramotnosti a gramotnosti v prírodovedných disciplínach. V porovnaní 
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s predchádzajúcimi cyklami PISA sa tieto výsledky zhoršili v matematike a prírodovedných disciplínach, 
pričom v čítaní zostali nezmenené. V porovnaní s ostatnými krajinami je podiel detí zapísaných do 
predškolských zariadení na Slovensku na úrovni priemeru krajín OECD. SR patrí medzi krajiny, ktoré 
majú nízku vekovú hranicu (11 rokov), od ktorej sa sleduje výkonnosť žiakov a v ktorej je potrebné sa 
rozhodnúť pre výber školy pre ďalšie vzdelávanie. OECD tvrdí, že ak je tento princíp nesprávne 
využívaný, môže zapríčiniť zvyšovanie nerovností. Na druhej strane, SR patrí medzi tie krajiny, 
v ktorých je najvyšší počet žiakov zapísaných na vyššie sekundárne a odborné vzdelávanie. V SR 
neexistuje koherentný systém hodnotenia a posudzovania vzdelávacieho systému napriek tomu, že 
v minulých rokoch bola uznaná dôležitosť takéhoto prvku vo vzdelávacom systéme a bola mu 
venovaná zvýšená pozornosť. V rokoch 2005-2011 SR zaznamenala jeden  z najvyšších nárastov 
výdavkov na vzdelávanie na všetkých úrovniach. Napriek tomu SR stále patrí medzi krajiny OECD, 
ktoré vynakladajú menej ako 1% HDP na vzdelávanie.  

Viac sa dozviete v publikácii OECD Education Policy Outlook 2015: Making Reforms Happen na adrese:  
http://www.oecd.org/edu/policyoutlook.htm 

Prieskumy, analýzy, štúdie 

Na webovej stránke www.erasmusplus.sk bol vytvorený priestor s názvom Knižnica. V časti Publikácie 
môžu návštevníci stránky nájsť rôzne publikácie Európskej komisie, ako aj výsledky prieskumov 
a štúdií, ktoré zrealizovala SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú 
prípravu. Nedávno boli publikované tieto štúdie: 

Publikácia s názvom „Vplyv odborných stáží Leonardo da Vinci na účastníkov“ predstavuje výsledky 
prieskumu, ktorý bol zameraný na prínos zahraničnej odbornej stáže pre účastníkov akcie Mobilita 
žiakov v počiatočnej odbornej príprave a Mobilita ľudí na trhu práce Programu celoživotného 
vzdelávania, podprogramu Leonardo da Vinci v rokoch 2008-2013. Výsledky potvrdili prínos v získavaní 
nových vedomostí a zručností, ale aj sociálnych a jazykových zručností a lepšie postavenie mladých 
ľudí na trhu práce. Zároveň však prieskum poukázal na nedostatky pri príprave a samotnej realizácii 
mobilít. Preto je potrebné neustále venovať pozornosť ich skvalitňovaniu či už po obsahovej alebo 
organizačnej stránke. 

Druhou publikáciou s názvom „Vplyv mobilitných projektov Leonardo da Vinci na školy“ sú výsledky 
prieskumu o vplyve mobilitných projektov Leonardo da Vinci v rokoch 2007-2013 na školy 
a vzdelávacie inštitúcie. Z prieskumu vyplýva, že realizácia mobilitných projektov do veľkej miery 
ovplyvňuje školské vzdelávacie programy, orientáciu školy na internacionalizáciu, ale taktiež ďalší 
rozvoj pedagogických zamestnancov a kvalitu poskytovaného odborného vzdelávania a prípravy. Veľký 
význam vidia školy v motivácii študentov k ďalšiemu odbornému a osobnostnému rastu, v zmene 
postojov k učeniu a v zlepšení ich pozície na trhu práce. Zároveň sa zlepšuje postavenie samotnej školy 
na konkurenčnom trhu stredných odborných škôl a prehlbujú sa vzťahy so zamestnávateľmi.  

Tretia publikácia nesie názov „Slovenskí študenti a Erasmus mobilita II - Analýza dotazníkov o mobilite 
študentov vysokých škôl (2010-2013).“ Ide o pokračovanie prieskumu z roku 2010, v ktorom sa 
sledovala mobilita študentov v troch kľúčových obdobiach - pred vycestovaním na mobilitu, počas 

http://www.erasmusplus.sk/
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štúdia na zahraničnej škole a po návrate zo študijného pobytu. Popri štatistických údajoch sú 
významnou súčasťou prieskumu aj názory a komentáre respondentov, ktoré pomáhajú vytvoriť 
ucelený obraz o situácii v Erasmus mobilite v rokoch 2010 až 2013. Z výsledkov vyplýva, že napriek 
takmer dvadsaťročnej histórii programu Erasmus na Slovensku je stále čo zlepšovať a stále je potrebné 
uznávaniu štúdia po absolvovaní mobility v zahraničí v rámci programu Erasmus+ venovať zvýšenú 
pozornosť. 

 

Európska značka pre jazyky „European Language Label“ je opäť tu!  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  SR poverilo SAAIC - Národnú agentúru programu 
Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zabezpečením realizácie európskej iniciatívy „Európska 
značka pre jazyky“. Výzva na predloženie prihlášok bude zverejnená na webovej stránke 
www.erasmusplus.sk začiatkom septembra 2015. 
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A pozývame Vás na Pohodu 

 

   Tento bulletin bol vydaný vďaka podpore Európskej komisie.   
Informácie a články sú názorom ich autorov a Európska komisia  
nepreberá zodpovednosť za dôsledky ich použitia. 

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 

SK-811 04 Bratislava  •  Križkova 9  •  +421 2 209 222 01  •   erasmusplus@saaic.sk  •  www.erasmusplus.sk 

 


