
                                                              
                                                 

                                                                                 

Výzva na školiteľa/školiteľku školenia 

Cross Over 2023 

NiVAM  Národný inštitút vzdelávania a mládeže hľadá 2 školiteľa/ku pre prípravu, realizáciu a 
vyhodnotenie TCA školenia “Cross Over” národnej fázy.  

 

Zámer školenia 
 
Cross Over je dlhodobá TCA aktivita s cieľom rozšíriť zapojenie oprávnených organizácií do projektov 
Partnerstiev pre spoluprácu Erasmus+ KA2 a zlepšiť ich kvalitu s dopadom na strategický rozvoj v 
oblasti mládeže.  
 
Medzinárodný školiaci formát  „Cross  Over“ do ktorého sú zapojené krajiny z HU, LT, LV, BEL (FR), SK, 
CZ, BG sa organizuje každoročne a skladá sa z 2 fáz:  národné školenie a medzinárodné školenie. 
 
Národná fáza Cross over  
 
Vzdelávací modul je zameraný na podporu zlepšovania kvality projektov KA2 podľa novej schémy 
programu Erasmus+ 2021-2027. Zámerom školenia je poskytnúť potenciálnym účastníkom, ktorí majú 
nápad na možný projekt KA2 v oblasti mládeže, všeobecné informácie a predstaviť nový 
formát partnerstiev pre spoluprácu KA2 v oblasti mládeže. Zvýšiť  porozumenie oblasti mládeže, práce 
s mládežou a neformálneho vzdelávania v kontexte mládežníckej politiky.  

 
Ciele  
 

• poskytnúť základné informácie o témach súvisiacich s Kooperačnými partnerstvami a Malými 

partnerstvami v rámci programu Erasmus + KA2 v oblasti mládeže s využitím národného 

kontextu a možnosti účastníckeho procesu;  

• poskytnúť účastníkom všeobecné informácie o Partnerstvách pre spoluprácu Erasmus + a KA2 

v oblasti mládeže, ako aj väčšie oboznámenie sa s potrebnými praktickými aspektmi pre rozvoj 

projektu KA2; 

• zvýšiť povedomie v kontexte politiky mládeže, práce s mládežou a neformálneho vzdelávania 

(dobrovoľné, v závislosti od potrieb a profilu účastníkov); 

• podporovať rozvoj projektov KA2 relevantných pre oblasť mládeže; 

• podporovať budovanie partnerstiev v KA2 medzi rôznymi odvetviami, rozširovať možnosti 

medzisektorovej spolupráce s dosahom na oblasť mládeže; 

• nadviazať kontakt medzi účastníkmi a zamestnancami NA , poskytnúť priestor a čas na podporu 

(školenie, spätná väzba, konzultácie a následné podporné aktivity po medzinárodnej fáze ). 

 
 
 
 
 
 
 



                                                              
                                                 

                                                                                 

Cieľová skupina 
 
Profil účastníka: 

• predstavuje oprávnenú organizáciu (nezisková/mládežnícka organizácia, samospráva, 

vzdelávacia inštitúcia, podnik hlásiaci sa k spoločenskej zodpovednosti) pre realizáciu projektu 

KA2 , 

• má projektový nápad alebo reprezentuje jasné potreby / plány potenciálne relevantné pre 

projekt Kooperačného partnerstva alebo Malého partnerstva, 

• motivovaný zúčastniť sa na celom vzdelávacom procese  

• má záujem podať projekt KA2 s už etablovaným partnerom z inej krajiny zúčastňujúcej sa 

medzinárodnej fázy 

• pracuje s mladými ľuďmi s nedostatkom príležitostí (napr. NEETi, marginalizovaná rómska 

mládež, mládež so zdravotným znevýhodnením), 

• má len malé skúsenosti s programom Erasmus+ /KA1, KA2  tzv. „prvoaplikant“ alebo „menej 

skúsená organizácia“ 

 

Dátum a miesto konania 
 
Miesto: Slovensko, Trnava a okolie (záleží od výsledkov verejného obstarávania) 
 
Plánovaný dátum: 20.-23.4.2022  
 
Príchod účastníkov je vo štvrtok, 20.4.2022 o 18:00 hod. a odchod v nedeľu 29.4.2022 po 12:00.  
 

Tím 
 

▪ 2x školiteľ/ka – program, metodika a záverečná správa.  
▪ 1 zástupca NA SK – zodpovední za organizáciu a logistiku školenia  

 
 

Profil školiteľa 
 
Kandidát má mať kompetencie v oblasti: 
 

▪ Program E+ Kľúčová akcia 2, Partnerstvá pre spoluprácu (v minulom programe Erasmus+ 2014-
2021 Strategické partnerstvá) 

▪ medzisektorová spolupráca, inovácie   
▪ je schopný poskytovať teoretické vstupy a organizovať praktické vzdelávacie bloky k témam 

projektový manažment a projektová logika, a iným témam uvedeným vo výzve; 
▪ pozná vzdelávacie prístupy a súčasné trendy relevantné pre neformálne vzdelávanie a 

medzinárodný sektor práce s mládežou; 
▪ pozná rôzne metódy facilitácie a v prípade potreby prechodu na online školenie vie využívať 

digitálne nástroje (Zoom, Kahoot, Mentimeter, Jamboard a pod.); 
▪ ovláda anglický jazyk; 
▪ predchádzajúce skúsenosti s realizáciou E+ projektov výhodou  

 

 
 



                                                              
                                                 

                                                                                 

Práca školiteľa 

Harmonogram práce je: 

▪ Spolupráca školiteľa s NA 
▪ Príprava, realizácia a vyhodnotenie školenia 
▪ Záverečná správa zo školenia 
▪ Dodatočná podpora účastníkov školenia 

 
Odmena pre školiteľa 
 
6 celých dní (200 €/ deň): 3 dni na realizáciu a 2 dni na prípravu a hodnotenie + 1 deň online podpora 
v podobe konzultácií. Po skončení školenia dodatočná online podpora v priebehu septembra 2022 
prípadné individuálne konzultácie pre účastníkov v rozsahu cca max. 8 hodín  
 
Spolu za odvedené školiteľské služby a podporu účastníkov po skončení školenia  prináleží odmena pre 
školiteľa v sume 1200 € 
 

▪ Ubytovanie, strava a cestovné náklady sú 100% hradené NA 
 
 

Prípravné stretnutie  
 

▪ Bude dohodnuté po výbere školiteľa, stretnutie prebehne buď osobne alebo online. 
 

 
Prihlásenie 

Záujemcovia vyplnia prihlášku priloženú nižšie a pošlú ju na email: boris.kolman@iuventa.sk 

Uzávierka na zasielanie vyplnených prihlášok je najneskôr do 12.3.2023 

 

 


