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 � Navštívte webovú 
stránku svojej 
národnej 
agentúry

 � Prečítajte si 
Sprievodcu 
programom 
Erasmus+

Všetky fotografi e v tomto dokumente boli vytvorené a poskytnuté v rámci pro-
jektov programu Erasmus+ s výnimkou fotografi e na titulnej strane a fotografi í 
na strane 4.
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ČO JE TO 
ERASMUS+?

Erasmus+ je program 
Európskej únie pre 

vzdelávanie, odbornú prípravu, 
mládež a šport.

V roku 2021 sa spustila nová generácia 
programu Erasmus+. Prináša nové 

príťažlivé prvky vrátane príležitostí na mobilitu 
pre žiakov a trvalých akreditácií pre inštitúcie 
školského vzdelávania.

ČO PONÚKA PRE ŠKOLSKÉ 
VZDELÁVANIE?

Erasmus+ ponúka žiakom, učiteľom a ďalším 
zamestnancom v oblasti vzdelávania množstvo 

príležitostí zlepšiť si vedomosti, zručnosti a kompetencie. 
Program ponúka školám a iným organizáciám možnosť 

spolupracovať s partnermi zo zahraničia a zlepšiť svoju otvorenosť, 
dynamickosť a atraktívnosť.

KTORÉ KRAJINY SA MÔŽU ZAPOJIŤ?
Organizácie, ktoré sa chcú stať súčasťou projektov v rámci programu 
Erasmus+, musia pochádzať z jedného z 27 členských štátov Európskej 
únie alebo z jednej z krajín, ktoré sú v plnej miere pridružené 
k programu: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Severné Macedónsko, 
Srbsko a Turecko.

Organizácie z iných krajín sa môžu zapojiť do niektorých dostupných 
formátov projektov ako partneri. Pravidlá pre každý formát projektu sú 
opísané v Sprievodcovi programom Erasmus+.

KTO MÔŽE PODAŤ ŽIADOSŤ?
Medzi oprávnené organizácie patria školy, ktoré poskytujú 
všeobecné predškolské, základné alebo stredoškolské vzdelávanie, ako 
aj iné organizácie, ktoré sa podieľajú na školskom vzdelávaní.

Podrobné pravidlá závisia od konkrétnych systémov vzdelávania 
v každej krajine. Ak si chcete overiť oprávnenosť svojej organizácie, 
navštívte webovú stránku svojej národnej agentúry!

„Vďaka programu 
Erasmus+ sa stanete 
najlepšou verziou 
samých seba!“

Španielsky stredoškolák
Enrique
rozpráva o svojej 
skúsenosti s mobilitou 
žiakov v rámci programu 
Erasmus+
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Tieto akcie riadi Európska výkonná agentúra 
pre vzdelávanie a kultúru

KĽÚČOVÁ AKCIA 2: SPOLUPRÁCA MEDZI 
ORGANIZÁCIAMI

Učiteľské akadémie programu Erasmus+
Učiteľské akadémie programu Erasmus+ sú partnerstvami 
poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy učiteľov, do ktorých sa 
zapájajú ministerstvá, združenia učiteľov, školy a iní príslušní aktéri. Ich 
cieľom je vybudovať odborné komunity a zlepšiť vzdelávanie učiteľov 
v Európe prostredníctvom spolupráce a výmeny inovácií a najlepších 
postupov.

Rozpočet projektu sa určuje na základe skutočne vynaložených 
nákladov, a to v maximálnej výške 1,5 milióna EUR.

AKCIE JEAN MONNET

Cieľom akcií Jean Monnet je šíriť 
vedomosti o Európskej únii 
a podporovať aktívne občianstvo 
a európske hodnoty, akými sú sloboda, 
tolerancia a nediskriminácia.

Školy sa môžu zapojiť do „iniciatívy učenia sa 
o EÚ“ s cieľom podporiť lepšie pochopenie 
európskych tém alebo do „sietí Jean Monnet“ 
s cieľom zažiť spoločnú výučbu a výmenu osvedčených postupov medzi 
krajinami.
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Priority programu 
Erasmus+: kľúčové zložky 
každého projektu!
Inklúzia a rozmanitosť
Program Erasmus+ je navrhnutý tak, 
aby bol inkluzívny a poskytoval 
rovnaké príležitosti pre všetkých bez 
ohľadu na ich vek, sociálne alebo 
ekonomické zázemie. Osobitné 
dodatočné financovanie je dostupné 
pre všetky organizácie, ktoré chcú 
realizovať inkluzívne projekty.

Digitálne vzdelávanie
Digitálny rozmer je prítomný v celom 
programe. K dispozícii sú aktivity 
v oblasti virtuálneho vzdelávania, 
odbornej prípravy pre učiteľov, ktorí 
sa chcú naučiť lepšie pracovať 
s digitálnymi nástrojmi, online 
komunita v rámci programu 
eTwinning, ako aj 
množstvo ďalších 
aktivít.

Účasť
Pre budúcnosť EÚ je kľúčové zvýšiť 
účasť mladých ľudí na demokratickom 
živote. Erasmus+ poskytuje mladým 
ľuďom skúsenosti, zručnosti 
a kompetencie, ktoré potrebujú, aby 
sa mohli stať aktívnymi európskymi 
občanmi.

Environmentálna 
udržateľnosť
V rámci programu Erasmus+ sa kladie 
dôraz na to, aby sa vo všetkých 
projektoch začleňovali 
environmentálne vhodné postupy 
a aby sa ich účastníci vzdelávali 
v oblasti environmentálnej 
udržateľnosti. Ako príklad možno 
uviesť dodatočné financovanie 
dostupné pri využívaní nízkouhlíkovej 
dopravy, akou je vlaková doprava.
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AKÉ AKCIE V OBLASTI ŠKOLSKÉHO 
VZDELÁVANIA ZAHŔŇA ERASMUS+?

Program ponúka rôzne príležitosti určené pre jednotlivcov, ako 
aj organizácie.

Kľúčová akcia 1 je zameraná na mobilitu, pričom slúži na podporu 
jednotlivcov tráviacich študijný pobyt v zahraničí v hostiteľskej 
organizácii.

Kľúčová akcia 2 je zameraná na spoluprácu, pričom slúži na podporu 
rozvoja organizácií prostredníctvom výmeny osvedčených postupov 
a vytvárania sietí.

Prostredníctvom akcií Jean Monnet sa podporuje šírenie vedomostí 
o Európskej únii v školách.

Vzdelávacia mobilita 
jednotlivcov

 ▶ Akreditácia na Erasmus
 ▶ Krátkodobé projekty mobility

Spolupráca medzi organizáciami 
a inštitúciami

 ▶ Kooperačné partnerstvá
 ▶ Malé partnerstvá
 ▶ Učiteľské akadémie programu Erasmus+

Akcie Jean Monnet
 ▶ Modul Jean Monnet Odborná príprava 
učiteľov

 ▶ Iniciatívy učenia sa o EÚ
 ▶ Siete Jean Monnet

Akcie 
Jean 

Monnet

Kľúčová 
akcia 2

Kľúčová 
akcia 1
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KĽÚČOVÁ AKCIA 1: VZDELÁVACIA MOBILITA 
JEDNOTLIVCOV

V rámci kľúčovej akcie 1 sa podporujú školy a ďalšie organizácie 
pôsobiace v oblasti školského vzdelávania, ktoré chcú organizovať 
aktivity vzdelávacej mobility určené pre žiakov, učiteľov, vedúcich 
pracovníkov školy a ďalších zamestnancov.

Projekty realizujú žiadajúce organizácie, akými sú školy, ktoré vysielajú 
účastníkov do hostiteľských organizácií v zahraničí. Žiaci a zamestnanci 
sa následne zapájajú prostredníctvom projektu svojej organizácie.

Táto akcia má dva dôležité ciele: zabezpečiť, aby bol pobyt v zahraničí 
prospešný pre jednotlivých účastníkov, a prispieť k rozvoju vzdelávacích 
inštitúcií, k zvýšeniu ich kapacity v oblasti cezhraničnej spolupráce 
a k zlepšeniu výučby a vzdelávania v prípade všetkých, nielen v prípade 
tých, ktorí sa na danom pobyte zúčastnia. Nástrojom na dosiahnutie 
týchto cieľov sú práve financované aktivity v oblasti mobility.

Ešte nie ste pripravení 
podať žiadosť?
Existujú aj iné spôsoby, ako 
sa zúčastniť! Využite 
možnosti:

 ▶ Pridajte sa ku 
konzorciu pre mobilitu, 
ktoré vytvorila 
akreditovaná koordinačná 
organizácia vo vašej 
krajine!

 ▶ Staňte sa hostiteľskou 
organizáciou a prijímajte 
účastníkov zo zahraničia – 
spoznajte tak program 
Erasmus+ lepšie ešte 
pred tým, ako si sami 
podáte žiadosť!

Krátkodobé projekty mobility
Ide o malé projekty, ktoré trvajú od šiestich do 
osemnástich mesiacov a zahŕňajú najviac 30 
účastníkov. Predstavujú najlepšiu možnosť pre 
organizácie, ktoré sa zapájajú do programu 
Erasmus+ po prvýkrát, alebo pre organizácie, ktoré 
chcú organizovať iba obmedzený počet aktivít.

Akreditácia na Erasmus
Akreditácia na Erasmus funguje ako členská 
karta aktivít v oblasti mobility. Každoročne 
garantuje organizáciám prístup k financovaniu 
v rámci kľúčovej akcie 1. Na účely podania žiadosti 
musí organizácia vypracovať plán pre Erasmus 
aspoň na dva roky.

O FINANCOVANIE MOŽNO POŽIADAŤ 
DVOMI SPÔSOBMI
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AKÉ TYPY AKTIVÍT V OBLASTI MOBILITY 
MÔŽETE PRIPRAVIŤ V RÁMCI KĽÚČOVEJ 
AKCIE 1?

Existuje niekoľko zaujímavých formátov mobility, a to pre žiakov, ako aj 
zamestnancov. Každý projekt mobility môže zahŕňať rôzne aktivity, 
ktoré vám vďaka možnosti skombinovania rôznych formátov poskytujú 
priestor na kreativitu!

Mobilita žiakov

▶ Skupinová mobilita: trieda alebo 
skupina žiakov môže stráviť krátke 
obdobie vzdelávaním sa spolu so 
svojimi rovesníkmi v hostiteľskej 
škole v inej krajine, a to za sprievodu 
svojich učiteľov.

▶ Krátkodobá vzdelávacia 
mobilita: jednotliví žiaci môžu 
stráviť obdobie od desiatich dní do 
jedného mesiaca vzdelávaním sa 
v hostiteľskej škole alebo absolvovaním 
stáže v zahraničí.

▶ Dlhodobá vzdelávacia mobilita: štúdium 
alebo stáž, ktoré trvajú dlhšie ako mesiac, sa považujú za dlhodobé.

AKÉ NÁKLADY SA POKRÝVAJÚ V RÁMCI 
KĽÚČOVEJ AKCIE 1?

Ubytovanie

Cestovné náklady Jazykové vzdelávanie

Prípravné návštevy

Inklúzia

Kurzy pre zamestnancov

Organizačné náklady

Náklady na vstup a víza
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▶ Pozorovanie pri práci: zamestnanci 
môžu získať praktické skúsenosti tak, že 
budú pozorovať každodennú prácu 
svojich kolegov v hostiteľskej inštitúcii.

▶ Výučbové pobyty: učitelia môžu 
v zahraničí vyučovať, vzdelávať sa 
prostredníctvom praktických činností 
a získať širšiu perspektívu v súvislosti 

so vzdelávaním v Európe.

▶ Kurzy a školenia: účastníci môžu 
navštevovať kurzy alebo školenia v zahraničí 

s cieľom rozvinúť svoje zručnosti a vedomosti 
a následne ich uplatniť vo svojej vysielajúcej 
organizácii.

Mobilita zamestnancov

VÝNIMOČNÍ HOSTIA Z PROGRAMU 
ERASMUS+ NA VAŠEJ ŠKOLE!

Finančné prostriedky programu Erasmus+ môžete využiť na pozvanie:

 ▶ Expertov – skúsených učiteľov, tvorcov politík, školiteľov a iných 
odborníkov zo zahraničia, ktorí disponujú odbornými znalosťami a od 
ktorých sa chcete učiť.

 ▶ Učiteľov v profesijnom rozvoji, ktorí sa zapísali do programu 
odbornej prípravy učiteľov v zahraničí alebo ho nedávno absolvovali.

A ČO DVOJSTRANNÉ VÝMENY?
Realizácia dvojstrannej výmeny s vašimi partnermi 
v zahraničí môže byť skutočne vzrušujúca!

Je možná, ak aj vaše partnerské organizácie majú svoj 
projekt mobility v rámci programu Erasmus+ alebo 
akreditáciu.
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Ako funguje financovanie v rámci kľúčovej akcie 2?

K financovaniu v rámci kooperačných a malých partnerstiev sa 
viažu vopred stanovené možnosti grantu. Musíte sa rozhodnúť, 
ktorá z možností je najvhodnejšia pre váš projektový zámer, 
a následne svoju voľbu v žiadosti zdôvodniť.

Malé partnerstvá
Malé partnerstvá sú jednoduchším formátom 
spolupráce, ktorý je ideálny pre miestne 
organizácie a nových účastníkov programu 
Erasmus+. Partnerstvá sú tvorené aspoň dvoma 
organizáciami z rôznych krajín a môžu trvať od 
šiestich mesiacov do dvoch rokov.

Kooperačné partnerstvá
Kooperačné partnerstvá sú najbežnejším 
formátom partnerstva. Môžu ich tvoriť aspoň tri 
organizácie z rôznych krajín, a to na obdobie od 
jedného do troch rokov.

120 000 EUR

30 000 EUR

250 000 EUR

60 000 EUR

400 000 EUR

Možnosti grantu pre 
Kooperačné partnerstvá:

Možnosti grantu pre 
Malé partnerstvá:

KĽÚČOVÁ AKCIA 2: SPOLUPRÁCA MEDZI 
ORGANIZÁCIAMI A INŠTITÚCIAMI

V rámci kľúčovej akcie 2 sa podporujú cezhraničné partnerstvá 
rôznych veľkostí a formátov. Partnerstvá sú vždy tvorené organizáciami 
z rôznych krajín a vedie ich organizácia koordinátora, ktorá v súvislosti 
s projektom predkladá žiadosť.

Všetky financované projekty sú spojené s jednou alebo niekoľkými 
všeobecnými prioritami EÚ. Partneri projektu okrem toho rozhodujú 
o konkrétnejších cieľoch projektu na základe svojich spoločných záujmov 
a odborných znalostí.

Ciele projektu budú často zahŕňať budovanie kapacít prostredníctvom 
rozvoja inovatívnych nástrojov a spôsobov práce, výmeny osvedčených 
postupov a rozvoja prepojení medzi svetom vzdelávania, svetom práce 
a občianskou spoločnosťou, pričom sa osobitná pozornosť bude venovať 
ľuďom s nedostatkom príležitostí.

Existujú dva druhy partnerstiev, ktoré vašim organizáciám pomáhajú 
vzájomne spolupracovať, učiť sa a spoločne rásť.
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Možnosti grantu pre 
Kooperačné partnerstvá:

Projekt „Kraje Európy, kraje budúcnosti“
Šesť vidieckych škôl zo šiestich európskych krajín dva roky 
spolupracovalo, aby svojich žiakov naučili vážiť si potenciál vidieckeho 
priestoru, v ktorom žijú, a rozumieť mu.

Žiaci vycestovali do iných krajín, aby sa stretli so svojimi rovesníkmi. 
Spoločne natočili dokumentárne filmy, programy pre internetové rádio 
a usporiadali výstavy o svojich rodných krajoch a vidieckych 
spoločnostiach. Takisto sa stretli so zástupcami vlád, aby sa dozvedeli 
viac o udržateľnom rozvoji a význame pracovných miest na vidieku. 
Vďaka tejto skúsenosti sa im otvorila nová cesta do Európy a ich 
profesijnej budúcnosti.

Potrebujete inšpi-
ráciu? Uvádzame 

príklad!

Viac projek-
tov nájdete 
na platforme 
výsledkov 
projektov 
Erasmus+!
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EURÓPSKE CENY ZA VYNIKAJÚCE 
A INOVATÍVNE PROJEKTY

EURÓPSKA CENA ZA INOVATÍVNE VZDELÁVANIE

Európska cena za inovatívne vzdelávanie je 
oslavou úspechov európskych učiteľov a škôl. Udeľuje 
sa za mimoriadne inovatívne vyučovacie postupy 
a postupy vzdelávania sa v kontexte projektov 
Erasmus+.

EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY

Európska značka pre jazyky je cenou, ktorou sa 
oceňujú najinovatívnejšie projekty v oblasti jazykového 

vzdelávania a výučby jazykov v školskom vzdelávaní 
a mimo neho. Podporuje sa ňou excelentnosť vo výučbe 

jazykov a zvyšuje sa ňou informovanosť o európskej spolupráci v tejto 
oblasti.

PLATFORMY NA VÝMENU INFORMÁCIÍ

Vďaka platformám School Education Gateway a eTwinning môžete 
vy, učitelia, výskumní pracovníci, pedagógovia učiteľov alebo tvorcovia 
politík, získavať aktuálne informácie, nájsť si partnerov pre budúce 
projekty, spolupracovať, vypracúvať projekty a dostať sa k vyučovacím 
materiálom či ku kurzom odbornej prípravy. Obe platformy sa v roku 
2022 spoja do európskej platformy školského vzdelávania s cieľom 
ďalej zlepšovať vaše skúsenosti a poskytnúť vám možnosť pridať sa 
k vzrušujúcej učiacej sa komunite v Európe a byť jej súčasťou.


