PRE ŠKOLY

ERASMUS+:
OTVÁRA DVERE
DO EURÓPY
Erasmus+ je program Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže
a športu pre obdobie 2014 - 2020.
Všetky školy – materské, základné a stredné – majú možnosť zapojiť sa do programu
Erasmus+.
Program umožňuje školám získať grant na projekty vzdelávacích mobilít zamestnancov
a na projekty medzinárodných partnerstiev. Celé triedy alebo skupiny žiakov môžu navštíviť partnerské školy a jednotliví žiaci môžu stráviť dlhšie obdobie na škole v inej krajine.

ČO MÔŽE ERASMUS+
PONÚKNUŤ VAŠEJ ŠKOLE
Možnosti ďalšieho profesijného rozvoja pre učiteľov a zamestnancov
Učitelia, zamestnanci a žiaci môžu spoznať život v inej európskej krajine
Rozširovanie horizontov žiakov, zvyšovanie ich úsilia a rozvoj zručností
Prepojenie s ostatnými školami v rámci Európy
Posilnenie väzieb s podnikmi, tvorcami politík, mládežníckymi organizáciami
a inými partnermi vo vašej krajine a v rámci Európy

KĽÚČOVÁ AKCIA 2
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VIAC AKO
22 000 ŠKÔL
SA ZAPOJILO
DO EURÓPSKYCH
PARTNERSTIEV
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240 00 ESTNANCOV
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ABSOL
POBY TRANIČÍ
V ZAH

KĽÚČOVÁ AKCIA 1

PODPORA MOBILITY
UČITEĽOV A ZAMESTNANCOV
Učitelia a ostatní zamestnanci školy môžu stráviť určité obdobie na inej škole v zahraničí
alebo sa zúčastniť štruktúrovaného kurzu v inej krajine.

AKÝ TYP PROJEKTU SA PODPORUJE?
Kľúčová akcia 1 poskytuje granty na profesijný rozvoj zamestnancov školy. Jednou
z požiadaviek pri písaní prihlášky je, aby žiadateľ predložil „Európsky plán rozvoja“ školy.
Tento plán by mal uviesť víziu a potreby školy, od ktorých sa budú odvíjať plánované
mobilitné aktivity. Prihláška môže obsahovať rôzne aktivity v priebehu jedného až dvoch
rokov trvania projektu.
Zriaďovatelia a školské koordinačné orgány sú tiež oprávnenými žiadateľmi v rámci akcie
KA1. Môžu, rovnako ako školy, koordinovať národné konzorcium, ktorého súčasťou sú
školy v ich pôsobnosti. Koordinátor národného konzorcia je zodpovedný za podanie
prihlášky a riadenie nancií v mene zainteresovaných škôl.

Poznámka: V Kľúčovej akcii 1, v sektore odborného vzdelávania a prípravy (OVP), majú odborné školy
navyše možnosť vyslať svojich žiakov, učňov a čerstvých absolventov na študijný pobyt v zahraničí.
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KĽÚČOVÁ AKCIA 2 – STRATEGICKÉ PARTNERSTVÁ

VYTVÁRANIE STRATEGICKÝCH PARTNERSTIEV
Strategické partnerstvá sú projekty, ktoré prepájajú organizácie z rôznych krajín, aby
spolupracovali na spoločných cieľoch. Projekty môžu mať rôzny rozsah, vždy záleží od potrieb a cieľov podávajúcej inštitúcie a jej partnerov.

AKÉ TYPY PROJEKTOV SA PODPORUJÚ?
Kľúčová akcia 2 poskytuje projektovým partnerom možnosť výmeny zamestnancov aj
žiakov – alebo možnosť pracovať na tvorbe nového inovatívneho produktu. Projekty sa
môžu zameriavať na širokú škálu tém, ktoré sú dôležité pre európske školské vzdelávanie,
ako napr. sociálna inklúzia, štúdium cudzích jazykov alebo znižovanie počtu žiakov, ktorí
predčasne ukončia školskú dochádzku. Prioritné témy sa zverejňujú každý rok ako súčasť
výzvy na podávanie návrhov projektov Erasmus+.
Strategické partnerstvo ponúka jedinečnú možnosť žiakom každého veku navštíviť
partnerské školy v iných krajinách. Možnosti pokrývajú buď krátkodobú mobilitu (od 3
dní do 2 mesiacov), alebo dlhodobú mobilitu pre žiakov stredných škôl (od 2 do 12
mesiacov).
Okrem nancovania špeci ckých aktivít sa všetkým strategickým partnerstvám poskytuje
aj paušálna suma na pokrytie organizačných nákladov a iných výdavkov, ktoré vzniknú pri
realizácii projektu.

KĽÚČO
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VÁ A

VIAC A KCIA 2
480 00 KO
SA ZÚČ0 ŽIAKOV
ŠKOLS ASTNILO
KÝCH V
ÝMEN

3 TYPY STRATEGICKÝCH PARTNERSTIEV
ŠKOLSKÉ VÝMENNÉ PARTNERSTVÁ

NOVÉ OD ROKU 2018!

Školské výmenné partnerstvá sú ideálne pre školy, ktoré chcú realizovať výmenný projekt pre žiakov a
zamestnancov. Projekty sú malé, a preto ideálne pre tie školy, ktoré chcú po prvýkrát požiadať o grant
v programe Erasmus+.

› Základná charakteristika: - Zameranie na mobilitné aktivity a eTwinning
- Jednoduchší proces podania prihlášky
› Kto sa môže zúčastniť:

› Počet partnerov:
› Trvanie projektu:
› Rozpočet:

Školy zaradené do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR
nasledovného typu:
ź
Materské školy
ź
Základné školy
ź
Stredné školy (gymnázium, stredná odborná škola, stredná športová
škola a konzervatórium)
ź
Jazykové školy (s cieľovou skupinou žiakov základných a stredných
škôl)
ź
Základné umelecké školy
2 – 6 škôl
1 až 2 roky (alebo 1 až 3 roky pre projekty, ktoré naplánovali
dlhodobú mobilitu žiakov)
Maximálne 99 000 EUR na rok

STRATEGICKÉ PARTNERSTVO PODPORUJÚCE VÝMENU SKÚSENOSTÍ
A OSVEDČENÝCH POSTUPOV
Strategické partnerstvo podporujúce výmenu skúseností a osvedčených postupov umožňuje školám
rozšíriť si svoju medzinárodnú sieť prostredníctvom spolupráce s rôz-nymi partnermi, ako sú napr.
mládežnícke organizácie, univerzity, podniky – ako aj ďalšie školy.

› Základná charakteristika:

- Spolupráca s rôznymi organizáciami
- Väčší rozpočet

› Kto sa môže zúčastniť:

Akákoľvek organizácia aktívna v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy
a mládeže
Minimálne 3 organizácie (z 3 rôznych krajín zapojených do programu
Erasmus+), maximálny počet nie je určený
1 až 3 roky
Maximálne 150 000 EUR na rok

› Počet partnerov:
› Trvanie projektu:
› Rozpočet:

STRATEGICKÉ PARTNERSTVO PODPORUJÚCE INOVÁCIE
Tento typ partnerstva ponúka šancu vytvoriť, otestovať a umožniť prenos inovatívnych produktov
alebo metód. Na dosiahnutie takýchto ambicióznych cieľov môžu partneri v rámci projektu požiadať
o grant na podporu práce na špeci ckých výstupoch, ako aj na propagáciu výsledkov.

› Základná charakteristika:

Špeci cké nancovanie intelektuálnych výstupov a multiplikačných
podujatí

› Kto sa môže zúčastniť:

Akákoľvek organizácia pôsobiaca v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy
a mládeže
Minimálne 3 organizácie (z 3 rôznych krajín zapojených do programu
Erasmus+), maximálny počet nie je určený
1 až 3 roky
Maximálne 150 000 EUR na rok

› Počet partnerov:
›
› Trvanie projektu:
› Rozpočet
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HĽADÁTE INŠPIRÁCIU ALEBO PARTNEROV?
NAVŠTÍVTE ONLINE PORTÁLY ERASMUS+
eTwinning
— www.etwinning.net —
Platforma Erasmus+ eTwinning je najväčšou virtuálnou komunitou škôl v Európe.
Učitelia sa môžu zaregistrovať a zúčastňovať sa rôznych aktivít, ako napríklad:
›
›
›
›

diskusie s kolegami
realizácia školských virtuálnych projektov
nadväzovanie nových kontaktov a profesijný rozvoj
rozvíjanie ideí pre budúce projekty Erasmus+ s učiteľmi z iných krajín

Všetky aktivity eTwinningu sa realizujú v bezpečnom online prostredí.

SCHOOL EDUCATION GATEWAY
— www.schooleducationgateway.eu —
School Education Gateway je kontaktným miestom, kde sa stretávajú učitelia, experti,
tvorcovia politík a ďalší aktéri pôsobiaci v oblasti vzdelávania.
Školy, ktoré majú záujem realizovať projekt Erasmus+, tu nájdu mnoho užitočných
nástrojov:
› katalóg a vyhľadávací nástroj pre kurzy a iné príležitosti mobilít jednotlivcov
› nástroj na vyhľadávanie partnerov do Strategického partnerstva
› virtuálny kurz ďalšieho vzdelávania zameraný na prípravu prihlášky v programe Erasmus+

PLATFORMA VÝSLEDKOV PROJEKTOV ERASMUS+
— http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects
Platforma ponúka prístup k opisom, výsledkom a kontaktným informáciám
všetkých projektov Erasmus+.
Je to skvelé miesto, kde môžete zistiť, ako vyzerajú projekty Erasmus+ a čo sa nimi dá
dosiahnuť. Na platforme je množstvo príkladov dobrej praxe a úspešných príbehov –
vynikajúce pre tých, ktorí hľadajú inšpiráciu pre svoje vlastné projekty!
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PRÍPRAVA PROJEKTU ERASMUS+
Myslíte si, že niektorá z príležitostí programu Erasmus+ by bola zaujímavá pre vašu školu?
Zistite viac a využite tieto zdroje informácií:
SKONTAKTUJTE SA S NÁRODNOU AGENTÚROU
Národné agentúry Erasmus+ sú zodpovedné za realizáciu programu vo svojich krajinách.
Organizujú informačné semináre a poskytujú cennú podporu a poradenstvo potenciálnym
žiadateľom. Agentúra vo vašej krajine vám zodpovie vaše otázky ohľadne programu
Erasmus+ (www.erasmusplus.sk).
OBOZNÁMTE SA SO SPRIEVODCOM PROGRAMU ERASMUS+
Sprievodca programom Erasmus+ obsahuje všetky potrebné informácie na podanie
prihlášky v rámci každej akcie Erasmus+. Európska komisia ju spolu s výzvou na podávanie
návrhov projektov publikuje každý rok na jeseň a je dostupná vo všetkých úradných
jazykoch EÚ. Navštívte webovú stránku svojej národnej agentúry, aby ste získali aktuálnu
verziu.
PREČÍTAJTE SI PRAKTICKÚ PRÍRUČKU PRE VEDENIE ŠKOLY
Táto publikácia je veľmi vhodnou pomôckou pre vedenie školy a učiteľov, ktorí chcú podať
projekt v rámci programu Erasmus+. Príručka je vďaka svojim na seba nadväzujúcim radám,
ako postupovať pri podávaní prihlášky, a inšpiratívnym príkladom realizovaných projektov
užitočným nástrojom pre nových, ako aj skúsených žiadateľov.
Najnovšiu verziu môžete nájsť na webovej stránke School Education Gateway:
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/guide_for_school_leaders2.htm,
alebo na stránke národnej agentúry www.erasmusplus.sk v časti Knižnica - Publikácie.
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AKO PODAŤ PRIHLÁŠKU?
Prihlášky sa podávajú do národných agentúr Erasmus+, ktoré sa nachádzajú v každej z 34
krajín programu: v 28 členských štátoch EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku, v Bývalej
juhoslovanskej republike Macedónsko, Turecku a Srbsku.
Odkaz na online formuláre prihlášok nájdete na webovej stránke každej národnej agentúry.
Prihlášky do Kľúčovej akcie 1 sa podávajú do národnej agentúry v krajine, v ktorej má škola
sídlo. V Kľúčovej akcii 2 si partneri spomedzi seba vyberú koordinátora a koordinátorská
organizácia podáva prihlášku do svojej národnej agentúry v mene celého partnerstva.

KEDY PODAŤ PRIHLÁŠKU?
Európska komisia vyhlasuje výzvu na podávanie návrhov projektov Erasmus+ spolu s termínmi na podávanie prihlášok každý rok na jeseň. Následne ju všetky národné agentúry
zverejnia aj na svojich webových stránkach spolu s informáciami o plánovanej infokampani
Erasmus+, v rámci ktorej sa účastníci dozvedia o možnostiach zapojenia sa do programu
Erasmus+ a plánovaných inštruktážnych seminároch k podávaniu prihlášok KA1 a KA2.
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