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13:00 – 13:30 Nový program Erasmus+ (2021 – 2027): ciele, priority

13:30 – 14:00 Architektúra programu Erasmus+

14:00 – 14:30 Erasmus+ pre mládež a šport





- základný nástroj internacionalizácie a modernizácie vzdelávania/učenia sa v EÚ

- pôvodné ciele zachované, ale je ambicióznejší, otvorenejší, inkluzívnejší

- bez ohľadu na stupeň vzdel(áv)ania, formu a cestu učenia sa, vek účastníka

- posilnené a navzájom prepojené európske agendy, najmä Európsky vzdelávací 
priestor:

➢ posilnenie myšlienky európskej dimenzie zapojených organizácií

➢ bezproblémová cezhraničná spolupráca naprieč odbormí

➢ digitálna a zelená transformácia

➢ Erasmus bez papierov



- Európsky pilier sociálnych práv

➢ Kapitola I: Rovnaké príležitosti a prístup na trh práce

✓ Právo na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie → Európsky
program v oblasti zručností

✓ Rodová rovnosť → Stratégia pre rodovú rovnosť

✓ Rovnaké príležitosti pre každého

✓ Aktívna podpora zamestnanosti → pomoc pri odbornej
príprave, rekvalifikáciách („basic skills“)

- Najmenej rozvinuté okresy: špecifická podpora organizácií z NRO

- Definície znevýhodnený jednotlivec: nielen zdravotné znevýhodnenie,
ŠVVP, ale aj socio-ekonomické, rasové faktory atď.

Akčný plán pre Erasmus+

NÁRODNÁ 
PRIORITA!!!



- Európska zelená dohoda

➢ Európsky klimatický pakt: 4 oblasti → zelené plochy, zelená
mobilita, hospodárne budovy a zelené zručnosti.

➢ Erasmus+ zvýši počet príležitostí na mobilitu v ekologicky
orientovaných oblastiach zameraných na budúcnosť a
zapojí účastníkov do tematických oblastí, ktoré sú strategické pre
udržateľný rast s osobitnou pozornosťou venovanou rozvoju
vidieka (trvalo udržateľné poľnohospodárstvo,
riadenie prírodných zdrojov, ochrana pôdy, bio-
poľnohospodárstvo, zdravé oceány).

➢ Erasmus +, ktorého jadrom je mobilita, sa

navyše usiluje o uhlíkovú neutralitu podporou

udržateľných spôsobov dopravy

a zodpovednejšieho správania.



- Akčný plán digitálneho vzdelávania

➢ Rozvoj vysokovýkonného ekosystému digitálneho vzdelávania:

✓ infraštruktúra, konektivitu a digitálne vybavenie
✓ digitálne spôsobilí pracovníci v oblasti vzdelávania
✓ vysokokvalitný obsah vzdelávania,
✓ user-friendy nástroje a zabezpečené platformy

➢ Zlepšovanie digitálnych zručností a kompetencií pre digitálnu
transformáciu

✓ základné digitálne zručnosti a kompetencie od útleho veku

▪ digitálna gramotnosť vrátane boja proti dezinformáciám
▪ vzdelávanie v oblasti IKT
▪ dobré znalosti a porozumenie technológiám náročným na

údaje, napríklad umelá inteligencia

✓ pokročilé digitálne zručnosti, ktoré umožňujú zvýšiť počet
odborníkov na digitálne technológie, vrátane rovnakého
zastúpenia žien v týchto študijných oblastiach a povolaniach



Učiaci sa Zlepšenie učenia sa, zvýšenie zamestnateľnosti, zvýšenie sebaúcty/sebahodnoty, nadobudnutie
jazykových kompetencií, zvýšenie digitálnych kompetencií, posilnenie medzikultúrneho porozumenia,
zvýšenie aktívnej účasti na dianí v spoločnosti, zvýšenie ochoty/vôle k celoživotnému vzdelávaniu,
posilnenie chápania európskych hodnôt

Zamestnanci Zvýšenie/zlepšenie profesijných kompetencií (vrátane digitálnych, jazykových atď.), zvýšenie
kapacity/schopnosti vyvolať/zavádzať zmeny v organizácii, lepšie chápanie vzdelávacích systémov a
prepojenia foriem a ciest vzdelávania/učenia sa, väčšie porozumenie a schopnosť reagovať na
sociálnu, jazykovú a kultúrnu rozmanitosť, skvalitnenie práce a aktivít v prospech študentov, stážistov,
učňov, žiakov, dospelých, mladých ľudí a dobrovoľníkov

Inštitúcie ▪ zvýšenie kapacity fungovania na medzinárodnej úrovni: zlepšenie riadiacich schopností, stratégií
internacionalizácie; sieťovanie; zvýšenie kvality medzinárodných projektov;

▪ inovatívne/kvalitnejšie pôsobenie na svoje cieľové skupiny, napríklad prostredníctvom: atraktívnych
vzdelávacích programov, zvýšenia kvalifikácie svojich pracovníkov, zlepšenia procesov validácie a
uznávania, efektívnejšieho prínosu pre miestne komunity, skvalitnenie práce s mládežou na aktívne
zapojenie mladých ľudí a znevýhodnených skupín atď.;

▪ moderné, dynamické, profesionálne prostredie vo vnútri organizácie: pripravenosť na integráciu
osvedčených postupov a nových metód do každodennej práce; strategické plánovanie
profesionálneho rozvoja svojich zamestnancov vo vzťahu k individuálnym potrebám a
organizačným cieľom



Školské 
vzdelávanie

▪ podpora profesijného rozvoja učiteľov, vedúcich škôl a ostatných zamestnancov
▪ podpora využívania nových technológií a inovatívnych vyučovacích metód
▪ zlepšenie výučby jazykov a jazykovej rozmanitosti na školách
▪ podpora zdieľania a prenosu najlepších postupov vo výučbe a rozvoji školy
▪ budovanie kapacít škôl s cieľom zapojiť sa do cezhraničných výmen a spolupráce a uskutočňovať vysoko kvalitné projekty

mobility
▪ podpora uznávania vzdelávacích výstupov žiakov a zamestnancov v obdobiach mobility v zahraničí

OVP ▪ zvýšenie kvality počiatočného/ďalšieho OVP
▪ posilnenie kľúčových kompetencií/prierezových zručností a zručností špecifických pre dané pracovné miesto (súčasných,

výhľadových)
▪ zdieľanie najlepších postupov a podpora využívania nových a inovatívnych metód a technológií
▪ podpora profesijného rozvoja zamestnancov v OVP
▪ budovanie kapacít poskytovateľov OVP pri rozvíjaní svojej stratégie internacionalizácie
▪ mobilita žiakov v OVP s cieľom zvýšiť jej kvalitu a dopad na súčasnom a budúcom trhu práce
▪ podpora uznávania vzdelávacích výstupov žiakov a zamestnancov v obdobiach mobility v zahraničí

Vzdelávanie 
dospelých

▪ posilňovanie európskeho rozmeru výučby a učenia sa
▪ podpora hodnôt začlenenia a rozmanitosti, tolerancie a demokratickej účasti
▪ podpora vedomostí o spoločnom európskom dedičstve a rozmanitosti
▪ podpora rozvoja profesionálnych sietí v celej Európe
▪ zvyšovanie kvality formálneho, informálneho a neformálneho učenia sa dospelých v Európe v oblasti kľúčových

kompetencií, základných a ďalších životných zručností
▪ rozšíriť/diverzifikovať ponuku vzdelávania dospelých prostredníctvom profesionalizácie a budovania kapacít
▪ zjednodušenie implementácie vysoko kvalitných a relevantných vzdelávacích programov
▪ zvyšovanie účasti dospelých na vzdelávaní
▪ podpora účasti organizácií pracujúcich so znevýhodnenými, malými poskytovateľmi, nováčikmi v programe



VŠ: prepojenie vzdelávacích systémov/inštitúcií

stimulácia inovatívneho učenia (sa), rozvoj STEM/STEAM, oceňovanie 

excelentnosti, budovanie inkluzívnych systémov, posilnenie digitalizácie

VD: zvyšovanie dostupnosti vzdelávacích príležitostí pre dospelých učiacich sa, vytváranie 

spôsobov zvyšovania kvalifikácie, zlepšovanie prístupnosti a zvyšovanie účasti na vzdelávaní 

dospelých, zvyšovanie profesijných kompetencií „vzdelávačov“, zvyšovanie kvality 

vzdelávania, rozvoj výhľadových vzdelávacích centier

ŠV: riešenie ŠVVP, predčasné ukončenie školskej dochádzky a nízkej úrovne základných 

zručností, podpora učiteľských profesií, rozvoj kľúčových kompetencií, podpora 

komplexného prístupu k učeniu (sa) cudzích jazykov, STE(A)M, uznávanie vzdelávacích 

výstupov

OVP: prispôsobovanie potrebám trhu práce, zvyšovanie flexibility vzdelávacích ciest, inovácie 

v OVP, zvyšovanie atraktívnosti OVP, zlepšovanie kvality vzdelávania, tvorba a zavádzanie 

stratégií internacionalizácie





Priority

Potreby 
inštitúcie

Ciele 
programu

Váš projekt

Kto ste
Čo potrebujete

Viem riešiť cez 
Erasmus+?





mobilita
70%

projekty 
spolupráce, 

rozvoj politiky
30% 10 miliónov 

účastníkov



vysokoškolské 
vzdelávnie

školské 
vzdelávanie

odborné 
vzdelávanie a 

príprava

vzdelávanie 
dospelých

mládež



o

o

o

o



Jean Monnet

KA1 
Vzdelávacia 

mobilita 
jednotlivcov  

KA2 
Spolupráca 

medzi 
organizáciami a 

inštitúciami

KA3 
Podpora 

rozvoja politiky 
a spolupráce



Priamo riadené akcie 
(centralizované) EACEA

Nepriamo riadené 
akcie 

(decentralizované)

národné 
agentúry



SAAIC – NA pre vzdelávanie a 
odbornú prípravu

IUVENTA – NA pre mládež a šport

2 
národné 
agentúry



Vzdelávanie a 

odborná 

príprava

Výzva

2021



o Ciele
o Účastníci
o Typy a formáty mobilít
o Akreditované a krátkodobé 

projekty, účasť v konzorciu, 
hosťovanie

o Štandardy kvality

Flexibilita



o Kooperačné partnerstvá
grant 100 – 400 tisíc €

o Malé partnerstvá
grant 30 alebo 60 tisíc €

Úmernosť 
požiadaviek



Inklúzia
Zelený 

Erasmus+

Malé partnerstvá – 1 suma



o Krátkodobé medzinárodné stretnutia alebo národné podujatia 
zamerané na priority programu

o Vhodné pre nováčikov, aj skúsených realizátorov
o Prehľad o možnostiach programu Erasmus+, príprava nových 

projektov, podpora bežiacich projektov, profesijný rozvoj
o Účasť s grantom Erasmus+

Tematický 
seminár

Kontaktný 
seminár

Študijná 
návšteva



ľ

Partnerstvá pre excelentnosť
• Centrá excelentnosti v odbornom

vzdelávaní a príprave

• Učiteľské akadémie programu

Erasmus+

• Erasmus Mundus

Partnerstvá pre inovácie
• Aliancie pre inovácie

V oblasti vysokoškolského
vzdelávania
• Učenie a výskum o EÚ (moduly, 

katedry, centrá excelentnosti)

V iných oblastiach vzdelávania
a odbornej prípravy
• Odborná príprava učiteľov

• Siete Jean Monnet



eTwinning

OLS

School Education 
Gateway

Erasmus+ Project 
Results

Europass

EPALE



www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/index.php?sw=2


erasmusplus@saaic.sk

mailto:erasmusplus@saaic.sk


Erasmus+ pre 

mládež a šport

Výzva

2021





Priority programu Erasmus+ mládež

• Inkluzívnejší – posilnené zapájanie mládeže s nedostatkom príležitostí.

• Digitálnejší – využívanie digitálnych nástrojov a posilnené vzdelávanie 
digitalizácie.

• Zelenší – environmentálna udržateľnosť, realizácia projektov s ohľadom na 
životné prostredie.

• Posilnenie participácie mládeže – Európske ciele mládeže.

https://www.iuventa.sk/sk/Publikacie/Participacia/ciele-mladeze-strukturovany-dialog-online-1.alej


Štruktúra programu Erasmus+ mládež KA1

Mládežnícke výmeny:
Cieľová skupina: Mládež 13-30
Zámer: Umožňujú organizáciám pracujúcim s mládežou a neformálnym skupinám mladých ľudí realizovať medzinárodné 
vzdelávacie aktivity prostredníctvom metód neformálneho vzdelávania. Tieto aktivity spájajú mladých ľudí z rôznych krajín 
s cieľom získavania kompetencií potrebné pre ich budúci profesijny a osobný život. 

Mobilita pracovníkov s mládežou: 
Cieľová skupina: Pracovníci s mládežou bez vekového obmedzenia
Zámer: Medzinárodné aktivity zamerané na profesionálny rozvoj pracovníkov s mládežou s cieľom zvyšovania kvality 
práce s mládežou a prenosu know-how. Študijné návštevy, job-shadowing, semináre, školenia a iné.

Aktivity participácie mládeže:
Cieľová skupina: Mládež 13-30 rokov a osoby s rozhodovacou právomocou (verejní činitelia)
Zámer: Medzinárodné a národné aktivity zamerané na podporu aktívnej účasti mládeže na demokratickom živote. 
Umožňujú mládeži komunikovať s osobami, ktoré majú moc rozhodovať o veciach verejných a vplývajúcich na ich život.



Štruktúra programu Erasmus+ mládež KA2

Kooperačné partnerstvá (Strategické partnerstvá)

grant 100 – 400 tisíc €
Zamerané na skúsené organizácie pracujúce v oblasti mládeže. 
- zvyšovanie kvality práce s mládežou a prenos know-how;
- výskum v oblasti mládeže;
- Závádzanie inovatívnych prístupov a prvkov v oblasti práce s mládežou.

Malé partnerstvá 
grant 30 alebo 60 tisíc €
Zamerané na menej skúsené organizácie v oblasti práce s mládežou. Na získavanie know-how 
a skúseností na rozvoj organizácie s cieľom zvyšovania kvality práce s mládežou.



Novinky v programe Erasmus+ mládež 2021-
2027

Rozpočtové položky: 

Vyššia organizačná podpora, podpora inklúzie a podpora zeleného cestovania.

Štandardy kvality:

Organizácie vykonávajúce aktivity v oblasti mobility musia dodržiavať spoločný súbor štandardov kvality 
programu Erasmus. Účelom týchto štandardov je zaistiť, aby mali všetci účastníci pozitívne skúsenosti s 
mobilitou a dosiahli vzdelávacie výstupy, a zároveň zabezpečiť, aby všetky organizácie, ktoré dostávajú 
finančné prostriedky z programu, prispievali k napĺňaniu jeho cieľov. Viac informácií tu.

Štruktúra programu:

Nová aktivita v rámci KA1 – Aktivity participácie mládeže a KA2 - Malé partnerstvá.

Akreditácia organizácií v rámci KA1:

Umožňuje organizáciám plnohodnotné zapojenie do programu Erasmus (2021 - 2027) v rámci 
Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Slúži na strategický rozvoj organizácie a 
zabezpečenie zjednodušeného financovania aktivít.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/eac-a03-2020-erasmus-youth-quality-standards_sk.pdf


Oprávnení žiadatelia

- Neziskové organizácie a asociácie, samosprávy, školy, sociálne podniky, 
podnikateľské subjekty, s preukázateľným uplatňovaním spoločenskej 
zodpovednosti.

- Neformálna skupina mladých ľudí: Skupina min. 4 mladých ľudí vo veku 13-30 rokov, 
pričom aspoň jedna osoba musí mať min. 18 rokov.



TCA - Aktivity nadnárodnej spolupráce 

- Krátkodobé medzinárodné stretnutia alebo národné podujatia zamerané na podporu 
cieľových skupín programu a žiadateľov projektov.

- Tieto podujatia sú koordinované a financované Národnou agentúrou.

- Cieľom je umožniť cieľovým skupinám a žiadateľom získať kompetencie potrebné na 
zvyšovanie kvality práce s mládežou so zameraním na posilnenie cieľov a priorít 
programu.

- Vhodné pre nováčikov, aj skúsených realizátorov.

- Súčasťou sú aj sieťovacie aktivity.



Osobné 
poradenstvo a 
podpora pre 
mladých ľudí

Eurodesk Slovensko:
“informovať mladých ľudí o 

možnostiach mobilít a povzbudzovať 
ich k aktívnemu občianstvu“

Propagačné 
kampane a 

online aktívna 
pomoc

Budovanie 
kapacít pre 

pracovníkov s 
mládežou



Ďakujeme za pozornosť

FB: EURODESK Slovensko

IG: eurodesk_sk

YT: IUVENTA Bratislava

www.eurodesk.sk


