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Program Erasmus+ 

 programové období: 2014 –2020

 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

 navazuje na úspěchy programů: Program celoživotního učení,
Mládež v akci, Erasmus Mundus, Tempus a další iniciativy
Evropské komise

 program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační
procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na všech úrovních a
formách vzdělávání

 cílové skupiny programu: pracovníci v oblasti vzdělávání,
vedoucí pracovníci, ředitelé, úředníci, učitelé, poradci,
studenti, žáci, děti v předškolním vzdělávání, mladí lidé a
pracovníci s mládeží v mimoškolním vzdělávání



Země zapojené do Erasmus+

 28 členských zemí EU 

 Norsko, Lichtenštejnsko, Island, 
Turecko, Makedonie, 

 třetí země * – jen pro některé 
aktivity

*Účast zemí mimo EU je 
podmíněna podpisem dohody 
mezi EK a příslušnými orgány 
každé z těchto zemí. 



Sektory Erasmus+

• Erasmus+ školní vzdělávání

(Comenius)

• Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava

(Leonardo da Vinci)

• Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání 
(Erasmus)

• Erasmus+ vzdělávání dospělých 
(Grundtvig) 

• Erasmus+ mládež 
(Mládež v Akci) 



Erasmus+ - složení programu

KA 1
(Klíčová akce 1)

Projekty mobilit

KA 2
(Klíčová akce 2)

Projekty 
spolupráce

KA 3
(Klíčová akce 3)

Podpora 
politických 

reforem

Jean 
Monnet Sport



Klíčová akce KA1 – Mobilitní projekty

• podpora mobilit v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, rozsáhlé
akce Evropské dobrovolné služby a sdílené magisterské studium.

• účastníci mobilit - studenti, stážisté, učni, mladí lidé, dobrovolníci,
pracovníci s mládeží či odborní pracovníci působící v oblasti vzdělávání,
odborné přípravy a mládeže

Projekty mobility jsou rozděleny na tyto oblasti:

• v oblasti vzdělávání a odborné přípravy:

– projekty mobilit pro vysokoškolské studenty a pracovníky;
– projekty mobilit pro studenty a pracovníky odborného vzdělávání a 

odborné přípravy;
– projekty mobilit pro pedagogické pracovníky školního vzdělávání;
– projekty mobilit pro pedagogy a lektory dalšího vzdělávání;
– v oblasti mládeže:

• projekty mobility pro mladé lidi a pracovníky s mládeží.



Klíčová akce KA2 – Strategická partnerství

• spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů podporuje
mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

• Cíle:

– zvýšit kvalitu a relevanci vzdělávací nabídky v oblasti vzdělávání, odborné
přípravy a práce s mládeží vývojem nových a inovativních přístupů a
podporou šíření osvědčených postupů;

– podporovat poskytování a hodnocení klíčových kompetencí, včetně
základních a průřezových dovedností, zejména podnikání, jazykových
znalostí a digitálních dovednosti;

– zvyšovat význam vzdělávání a kvalifikací pro trh práce a posilovat vazby
mezi oblastmi vzdělávání, odborné přípravy nebo práce s mládeží se
světem práce;

– podporovat zavádění inovativních postupů v oblasti vzdělávání, odborné
přípravy a mládeže prosazováním individuálních výukových přístupů;



• posílit profesní rozvoj pracovníků v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a
mládeže prostřednictvím inovací a zvyšování kvality a rozsahu základního a
dalšího vzdělávání;

• posílit kapacity organizací činných v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a
mládeže, zejména v oblastech strategického rozvoje, řízení organizace, vedení,
kvality poskytovaného vzdělání, internacionalizace, rovnosti a začleňování,
kvalitativních a cílených aktivit pro konkrétní skupiny;

• posílit rovnosti a začleňování v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
s cílem umožnit kvalitní vzdělání všem, zabránit předčasnému ukončení studia
a podporovat účast znevýhodněných skupin ve společnosti;

• podporovat podnikatelské vzdělávání s cílem rozvíjet aktivní občanství,
zaměstnatelnost a zakládání nových podniků;

• zvýšit účast na vzdělávání a zaměstnatelnosti prostřednictvím rozvoje
kvalitního kariérového poradenství, konzultanství a podpůrných služeb;

• usnadnit přechod studentů mezi různými úrovněmi a typy formálního a
neformálního vzdělávání a odborné přípravy s využitím evropských
referenčních nástrojů pro uznání, ověření a transparentnost kompetencí a
kvalifikací.



Erasmus+ - kde se informovat

• Dům zahraniční spolupráce (decentralizované aktivity):
www.naerasmusplus.cz , www.dzs.cz

• Výkonná agentura (EACEA) v Bruselu (centralizované aktivity):
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

• webová stránka Evropské komise:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

http://www.naerasmusplus.cz/
http://www.dzs.cz/
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/


Sítě  Erasmus+

Eurodesk - evropská informační síť, která umožňuje mladým lidem a
pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k informacím které se týkají:

 evropských programů pro mladé lidi a pracovníky s mládeží,
 aktivit v zahraničí - studium, práce, cestování, ubytování, dobrovolnictví,
 kontaktu na zahraniční organizace, obecných informací o EU.

Informace naleznete na českém webu: www.eurodesk.cz a dále:
• na síti: www.facebook.com/EurodeskCZ
• na evropském portálu: http://europa.eu/youth/
• v tištěném bulletinu Mozaika, Newsletteru Eurodesku
• na evropském webu: www.eurodesk.eu

 ECVET
 evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu
 usnadní uznávání výsledků učení v rámci mobility

http://www.eurodesk.cz/
http://www.facebook.com/EurodeskCZ
http://europa.eu/youth/
http://www.eurodesk.eu/


Sítě Erasmus+

 Euroguidance

 celoevropská síť středisek, která se zabývá poradenskými systémy;

 vyvíjí aktivity zaměřené zejména na poradce/kyně škol a úřadů práce, kteří
pomáhají zvyšovat úroveň poskytovaných služeb na poli poradenství, a tím
zlepšují zaměstnatelnost na trhu práce.

 Eurydice

 evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a
snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací
politice v celé Evropě.

 publikace Eurydice nabízejí popisy národních systémů vzdělávání, tematické
srovnávací analýzy a také statistické údaje a ukazatele.

 EPALE

 ePlatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání 
dospělých v Evropě)

 nová vícejazyčná virtuální komunita odborníků v oblasti vzdělávání dospělých

 sjednocuje sektor vzdělávání dospělých v Evropě

 napomáhá zlepšit kvalitu celého sektoru vzdělávání dospělých



DZS - další možnosti 



Děkuji za pozornost.

www.dzs.cz

www.naerasmusplus.cz

http://www.dzs.cz/
http://www.naerasmusplus.cz/

