VZDELÁVACIA MOBILITA
JEDNOTLIVCOV

Kto sa môže mobility zúčastniť
a na ako dlho

Krátkodobý alebo akreditovaný
projekt mobility žiakov a zamestnancov
Zamestnanci (pedagogickí, odborní, riadiaci a ďalší
pracovníci; pracovníci pravidelne spolupracujúci
s vysielajúcou organizáciou)

Ciele
zvýšiť kvalitu výučby od materských škôl
až po gymnáziá
posilniť európsku dimenziu výučby a učenia sa
prispieť k vytvoreniu Európskeho vzdelávacieho
priestoru prostredníctvom budovania kapacít,
modernizácie a internacionalizácie škôl

Priority
inklúzia a rozmanitosť
životné prostredie
digitalizácia
spoločné hodnoty, občianska angažovanosť
a aktívne občianstvo

pozorovanie pri práci: 2 - 60 dní
výučbové pobyty: 2 - 365 dní
kurzy a odborná príprava: 2 - 30 dní

Čo pokrýva grant
Príspevok na:
cestovné náklady
individuálnu podporu pre účastníkov
poplatky za kurz
náklady spojené s organizáciou a zabezpečením
mobilít
podporu pre účastníkov s nedostatkom príležitostí
mimoriadne náklady
jazykovú podporu
prípravné návštevy

Žiaci (zapísaní vo vysielajúcej škole)
skupinová mobilita (min. 2 žiaci): 2 - 30 dní
krátkodobá vzdelávacia mobilita: 10 - 29 dní
dlhodobá vzdelávacia mobilita: 30 - 365 dní
Prizvaní experti a budúci učitelia zo zahraničia
prijímaní na stáž
Ďalšie oprávnené aktivity
hosťovanie pozvaných expertov: 2 - 60 dní
stáž budúcich pedagógov: 10 - 365 dní

Trvanie projektu
krátkodobý projekt: 6 - 18 mesiacov
akreditovaný projekt: 15 / 24 mesiacov

Kto sa môže uchádzať o grant
škola zriadená na Slovensku - poskytovateľ
vzdelávania realizujúci oprávnené vzdelávacie
programy a aktivity v ŠV
miestne a regionálne verejné orgány,
koordinačné orgány a ostatné organizácie
zohrávajúce rolu v ŠV

Kedy a ako podať prihlášku

Termíny stanovuje v aktuálnej výzve
Európska komisia.
Viac informácií: www.erasmusplus.sk/sektoryvzdelavania/skolske-vzdelavanie

Miesto pre poznámky

Inšpirujte sa
Užitočné platformy

School Education Gateway
Platforma s ponukou príležitostí
na vzdelávacie aktivity, vyhľadanie projektových
partnerov, zdroj materiálov a informácií.

eTwinning
Najväčšia európska platforma
pre virtuálnu spoluprácu škôl, bezpečný
priestor na komunikáciu, zdieľanie,
disemináciu a kontinuálne vzdelávanie.

Kontakty
SAAIC - Národná agentúra programu
Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú
prípravu
Križkova 9, 811 04 Bratislava
erasmusplus@saaic.sk

02 / 209 222 01
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