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ERASMUS PLUS
UNIVERSAL MOBILITY ŠPANIELSKO 

(26.6. – 8.7. 2022)



ŠPANIELSKA 
AGENTÚRA ZALOŽENÁ 

V ROKU 2014

• bohaté skúsenosti 
s riadením a organizáciou 
europských projektov 
v rámci programov 
Leonardo da Vinci, 
Human Capital, 
ERASMUS PLUS 



POBOČKY
• kancelárie sa 

nachádzajú v troch 
španielskych mestách: 
Granada, Valencia a 
Málaga,

• v tesnej blízkosti 
ubytovacích miest, 
turistických atrakcií a 
dopravných uzlov.



PROGRAMY UNIVERSAL MOBILITY

•stáže

•job shadoving

•študijné pobyty

•odborné návštevy

•jazykové a školiace kurzy



Študijné pobyty
pre skupiny študentov

• ponúka zariadenia a podporuje  zamestnancov škôl

• pobyty v španielskych odborných školách, španielskych 

spoločnostiach a vládnych inštitúciach

• nové nápady pre projekty



PRAX PRE ŽIAKOV ODBORNÝCH ŠKÔL

Odborné oblasti:

• Turizmus a agroturizmus

• Informatika, telekomunikácie, IT

• Obnoviteľné energie

• Mechanika

• Kaderníctvo

• Logistika

• poľnohospodárstvo

• Tesárske práce

• Sociálna starostlivosť

• Zdravotná starostlivosť

• Špeciálne vzdelanie

• Stavebníctvo

• umenie a remeslá

• Šport

• A viac…



Jazykové a školiace kurzy
pre učiteľov a iných odborníkov, ale aj skupiny študentov

• Netradičné vyučovacie metódy

• Kreativita vo vzdelávacom systéme

• Dynamické vyučovanie

• Workshopy



Stáže

• Stáže v španielskych firmách podľa programu projektu, štúdia 
účastníkov, úrovne ich vzdelania, jazykových znalostí a doterajších 
skúseností.

• ubytovanie v rezidenciách v Granade, Seville, Valencii, San Sebastiane
a Santiagu de Compostela

• organizovanie kurzov španielčiny

• kultúrne prehliadky so sprievodcom

• monitorovanie účastníkov

• šírenie výsledkov projektu



Job shadoving

• Pre učiteľov a odborníkov z rôznych oblastí, poskytuje 

job shadowing v španielskych spoločnostiach, 

odborných školách a vládnych inštitúciách, s cieľom 

vymeniť si skúsenosti so španielskymi kolegami a získať 

motiváciu a nové pracovné schopnosti.



Základné ciele projektu:

Zdokonaľovanie kompetencií učiteľov a 
majstrov odbornej výchovy v oblasti anglického 
jazyka.

Návšteva firiem- spoločností v Malage, spojená s 
prednáškami, so zameraním na výrobu 
stolárskych a stavebno-stolárskych výrobkov, 
riadenie odpadového hospodárstva, výrobu 
svietidiel a klimatizačných vedení, ventilácií.

Kultúrny program-prehliadka mesta Malaga, 
Sevilla, Ronda, spojená s návštevou mnohých 
historických a kultúrnych pamiatok, výlet na 
Gibraltár.



Zdokonaľovanie kompetencií v 

oblasti anglického jazyka

španielsky lektor Bill , 5 dní, vyučovanie prebiehalo 

na jazykovej škole Academias Idiomas Plus v 

Malage, výhradne v anglickom jazyku.

Prebiehalo formou teórie, ale najmä  cvičení... 

individuálna práca a skupinová spolupráca.





Návštevy firiem:

TESESA... je spoločnosť so sídlom v Malage, 

zameraná na dizajn a výrobu dverí v 

Malage, šatníkov, kuchýň a drevených 

podláh.

Prehliadka výrobných, skladových i 

predajných priestorov firmy.



Foto tessea



INESMA... je spoločnosť so sídlom v 
Malage, zameraná na návrh, výrobu a 

predaj: priemyselných, bytových 

svietidiel, klimatizačných vedení a 

zariadení, ventilácií...

Prehliadka projektových kancelárií, 

výrobných, skladových priestorov firmy.



INESMA



LIMPIEZA DE MÁLAGA-firma na riešenie 

odpadového hospodárstva mesta. 

Interaktívna prednáška o spôsobe 

recyklácie komunálnych odpadov, 

separácia odpadov, recyklovanie 

stavebných materiálov, skládkovanie a 

prehliadka areálu firmy. Využitie metánu na 

osvetlenie celého areálu firmy, budov a 

kancelárií.




