VZDELÁVACIA MOBILITA
JEDNOTLIVCOV

Kto sa môže mobility zúčastniť
a na ako dlho

Krátkodobý alebo akreditovaný
projekt mobility učiacich sa a zamestnancov
Zamestnanci (učitelia, školitelia, lektori a všetci
ostatní nepedagogickí odborníci a zamestnanci,
pracovníci pravidelne spolupracujúci s vysielajúcou
organizáciou)

Ciele
zvyšovať kvalitu VD s dôrazom na kľúčové
kompetencie, základné zručnosti
a zručnosti potrebné pre život
posilniť európsku dimenziu výučby
a učenia sa
podporiť hodnoty inklúzie, rozmanitosti,
znášanlivosti a demokratickej účasti
šíriť vedomosti o spoločnom európskom dedičstve
a rozmanitosti
zvyšovať účasť dospelých na vzdelávaní, najmä
podporou organizácií pracujúcich so
znevýhodnenými, malých organizácií, nováčikov
a menej skúsených organizácií

Priority
inklúzia a rozmanitosť
životné prostredie
digitalizácia
účasť na demokratickom živote
rozvoj kľúčových kompetencií

Kto sa môže uchádzať o grant
organizácie poskytujúce formálne, informálne
alebo neformálne VD
vnútroštátne a regionálne subjekty verejného
sektora, koordinačné orgány a ostatné
organizácie, ktoré sa podieľajú na VD

pozorovanie pri práci: 2 - 60 dní
vyučovanie alebo odborná príprava: 2 - 365 dní
kurzy alebo odborná príprava: 2 - 30 dní

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

Učiaci sa (dospelí učiaci sa s nedostatkom príležitostí
a s nižšou úrovňou zručností)
skupinová mobilita (min. 2 učiaci sa): 2 - 30 dní
individuálna mobilita: 2 - 30 dní
Prizvaní experti a budúci učitelia zo zahraničia
prijímaní na stáž
Ďalšie oprávnené aktivity
hosťovanie prizvaných odborníkov: 2 – 60 dní
stáže budúcich učiteľov vo VD: 10 – 365 dní
prípravné návštevy v zahraničí

Trvanie projektu
krátkodobý projekt: 6 až 18 mesiacov
akreditovaný projekt: 15 alebo 24 mesiacov

Kedy a ako podať prihlášku
Termíny stanovuje v aktuálnej výzve
Európska komisia.
Viac informácií: www.erasmusplus.sk/sektoryvzdelavania/vzdelavanie-dospelych

Miesto pre poznámky

Kontakty
Inšpirujte sa
Užitočná platforma

EPALE
Otvorená európska komunita odborníkov, ktorí sa venujú
vzdelávaniu dospelých - pedagógov a školiteľov,
pracovníkov poskytujúcich poradenské a podporné služby,
výskumníkov, akademických pracovníkov a tvorcov politík.
Umožňuje vyhľadávať partnerov, poskytuje bezpečný
priestor pre komunikáciu a spoluprácu, šírenie a zdieľanie
na európskej úrovni.
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