
PARTNERSTVÁ PRE SPOLUPRÁCU
rozlíšenie medzi typmi projektov a sektormi

 

Aby ste vedeli správne určiť, pre ktorý typ partnerstva je váš projekt vhodný,
môžete využiť túto pomôcku. Postupujte nasledovne:

Vyberte si správny sektor

Mojou priamou alebo nepriamou cieľovou
skupinou sú: žiaci, učitelia, zamestnanci
školy (materská škola, lesná škôlka,
základná škola alebo spojená ZŠ s MŠ,
gymnázium), rodičia žiakov, zamestnanci
riadiacich inštitúcií (napr. zriaďovatelia),
zamestnanci poradenských centier (napr.
Centrum poradenstva a prevencie) a pod.

Výstupy projektu priamo ovplyvnia
výchovno-vzdelávací proces (napr.
zavádzanie inkluzívnych prístupov, kvalita
poskytovanej výchovy/vzdelávania
vrátane zvyšovania kompetencií
zamestnancov, inovatívne prístupy a
pod.), internacionalizáciu školy (napr.
nadviazanie a stabilizovanie spolupráce
so zahraničným partnerom) a pod.

Školské vzdelávanie

Mojou priamou alebo nepriamou
cieľovou skupinou sú: žiaci, učitelia,
zamestnanci školy (stredná odborná
škola, konzervatórium...), rodičia žiakov,
zamestnávatelia zapojení do systému
OVP (napr. v rámci duálneho
vzdelávania), zamestnanci riadiacich
inštitúcií (napr. zriaďovateľov), inštitúcií
poskytujúcich kariérové poradenstvo pre
žiakov OVP, organizácií zapojených do
definovania kvalifikácií, uznávania
vzdelávacích výstupov a pod.

Výstupy projektu priamo ovplyvnia
vzdelávací proces (napr. zavádzanie
inkluzívnych prístupov, kvalita
poskytovaného vzdelávania, zvyšovanie
kompetencií zamestnancov, inovatívne
prístupy a pod.), internacionalizáciu školy
(napr. nadviazanie a stabilizovanie
spolupráce so zahraničným partnerom),
definovanie a uznávanie vzdelávacích
výstupov a pod.

Odborné vzdelávanie a príprava
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Mojou priamou alebo nepriamou
cieľovou skupinou sú: študenti, učitelia a
ďalší zamestnanci vysokej školy,
zamestnanci riadiacich inštitúcií (napr.
autority zamerané na kvalitu vysokých
škôl, uznávanie vzdelávania na 6. – 8.
úrovni Európskeho kvalifikačného rámca
a pod.)

Výstupy projektu priamo ovplyvnia
vzdelávací proces (napr. zavádzanie
inkluzívnych prístupov, kvalita VŠ vrátane
zvyšovania kompetencií zamestnancov VŠ,
posilnenie internacionalizácie, inovatívne
prístupy vo vzdelávaní a pod.).

Mojou priamou alebo nepriamou
cieľovou skupinou sú: širšia populácia
dospelých učiacich sa (najmä
znevýhodnených skupín), lektori/učitelia
a ďalší zamestnanci inštitúcií
poskytujúcich celoživotné vzdelávanie,
zamestnanci riadiacich a poradenských
inštitúcií (napr. organizácií poskytujúcich
kariérové poradenstvo pre dospelých),
zamestnanci inštitúcií zameraných na
uznávanie kvalifikácií a pod.

Výstupy projektu priamo ovplyvnia
poskytovanie vzdelávania pre
dospelých učiacich sa (napr. zvyšovanie
kvality, dostupnosti a flexibility
poskytovaného vzdelávania, uznávania,
zvyšovanie kompetencií poskytovateľov
vzdelávania, obsahy (napr. digitalizácia,
otázky životného prostredia, európska
dimenzia) a pod.

Vzdelávanie dospelých

Vysokoškolské vzdelávanie



Ak sú vašou priamou alebo nepriamou cieľovou
skupinou športovci (napr. tréneri) alebo je váš projekt
zameraný na rozvoj športu (t. j. bez priamej
nadväznosti na formálne vzdelávanie/poskytovanie
výchovno-vzdelávacieho procesu)

Ak sú vašou priamou alebo nepriamou cieľovou
skupinou dobrovoľníci alebo je váš projekt zameraný
na rozvoj dobrovoľníctva

POZOR!

Ak sú vašou priamou alebo nepriamou cieľovou
skupinou dospelí učiaci sa, ale výsledky/výstupy
projektu sa týkajú odborných zručností (napr.
viazaných na konkrétnu kvalifikáciu)

Ak je vašou priamou alebo nepriamou cieľovou skupinou
mládež vo všeobecnosti (t. j. bez priamej nadväznosti na
formálne vzdelávanie/poskytovanie výchovno-
vzdelávacieho procesu)

sektor OVP

podávate žiadosť
v národnej

agentúre NIVAM

NIVAM - Národná agentúra programu
Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu
Kontakt: erasmusplus@iuventa.sk
Tel. č.: +421 2 592 961 08

Ak chcete v rámci projektu realizovať mobility
žiakov (tzv. „výmeny“), prípadne mobility učiteľov.
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podávate žiadosť
v národnej

agentúre NIVAM

podávate žiadosť
v národnej

agentúre NIVAM

mailto:erasmusplus@iuventa.sk


Sme nováčikovia v programe.  

 

Projekt je zameraný na
nadväzovanie spolupráce alebo

výmenu skúseností alebo vzájomné
učenie sa.

 

Prostredníctvom projektu chceme
zavádzať nové prístupy vo

vyučovaní (najmä inkluzívne
prístupy).   

 

V projekte chceme vytvárať
„hmatateľné“ výstupy (metodiky,

analýzy a štúdie, platformy a pod.).
 

Výstupy projektu ovplyvnia
vzdelávanie aj na vyššej úrovni, než

je naša organizácia.
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...a vhodný typ projektu


