Dům zahraniční
spolupráce

Pro mateřské,
základní,
základní umělecké
a střední školy
Do jakých programů
a sítí se mohou žáci
a zaměstnanci škol zapojit?
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jazyková
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Euroguidance

Učitelé
Evropských
škol

Dům zahraniční
spolupráce
DZS
je příspěvkovou organizací Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy a administruje mezinárodní
programy v oblasti vzdělávání. Zprostředkovává stipendijní
pobyty v zahraničí, poskytuje konzultace k zapojení
do mezinárodních vzdělávacích projektů, pořádá
konference a semináře, publikuje informační a metodické
materiály a propaguje české školství v zahraničí.
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eTwinning

AIA

LABEL

Euroguidance

Vzdělávací výjezdy
do zahraničí

Spolupráce

Podporuje realizaci
vzdělávacích aktivit
a projektů na dálku
s využitím digitálních
technologií. Je to největší
on-line komunita mateřských,
základních a středních škol
v Evropě.

Akademická
informační agentura

Evropská jazyková
cena

AIA shromažďuje,
zpracovává a šíří
informace o možnostech
vzdělávání českých občanů
v zahraničí.

Podporuje a oceňuje
výjimečné aktivity v oblasti
jazykového vzdělávání.

Síť Euroguidance slouží
k výměně zkušeností
v oblasti kariérového
poradenství ve 35
evropských zemích.

Program Evropské unie
podporující partnerství
škol, institucí
a podniků v rámci
odborného vzdělávání.

Vzdělávací program
Evropské unie, který
podporuje mezinárodní
spolupráci a mobilitu ve
všech oblastech vzdělávání.

CO
vzdělávací výjezdy do zahraničí zahrnují výukové
pobyty, jazykové kurzy, školení,
stáže a jiné

KDE
výjezdy se mohou uskutečnit do zemí Evropské
unie, Norska, Turecka, Lichtenštejnska,
Makedonie a na Island; do projektů
spolupráce se mohou zapojit i další země

PRO KOHO
PRO ZAMĚSTNANCE
výukové pobyty na partnerských školách v zahraničí
stínování (job-shadowing)
jazykové a vzdělávací kurzy, školení
praktické stáže pro pracovníky v oblasti odborného
vzdělávání a přípravy v zahraničí
◾ hostování zahr. odborníků v domácí organizaci
◾ mimoškolní aktivity v rámci neformálního
vzdělávání (např. dobrovolnické projekty,
strukturované dialogy s mládeží, výjezdy
pracovníků s mládeží)

◾
◾
◾
◾

PRO ŽÁKY

FINANCE
pokrývají pobytové a cestovní náklady účastníků
výjezdů, náklady na účastníky se specifickými
potřebami a organizační náklady; v projektech
spolupráce pokrývají tvorbu výstupů, realizaci
projektových setkání a další

◾ zahraniční praktické stáže v podnicích / odborných
školách (2 týdny až 12 měsíců)
pouze pro žáky odborných škol a absolventy
do 1 roku od ukončení školy
◾ mimoškolní aktivity v rámci neformálního
vzdělávání (dobrovolnické projekty,
výměnné pobyty, strukturované dialogy)

www.naerasmusplus.cz

European
Schoolnet
Evropské sdružení více
než 30 zemí zaměřené
na podporu digitálních
technologií ve vzdělávání
a nových výukových
metod.

CO

CO

CO

CO

CO

CO

◾ partnerství škol: partnerství 2 – 6 škol na dobu
1 – 2 let, výměnné / studijní pobyty pro žáky
a školení/stáže pro učitele
◾ projekty strategického partnerství: zapojení
min. 3 škol a / nebo jiných vzdělávacích institucí
a / nebo podniků a organizací činných v odborném
vzdělávání a přípravě na dobu 1 – 3 let; cílem je
spolupráce na inovacích a výměna osvědčených
postupů

◾ usnadňuje navazování mezinárodních kontaktů
◾ umožňuje využití cizích jazyků v praxi
◾ podporuje prohlubování znalostí digitálních
technologií
◾ poskytuje bezpečné virtuální prostředí pro
spolupráci žáků a učitelů na mezinárodní úrovni

stipendijní pobyty, semináře a pracovní stáže
v zahraničí

◾ inspiruje k zavádění oceněných aktivit
do jazykové výuky
◾ usiluje o zvýšení zájmu o jazykové
vzdělávání

organizuje informační a vzdělávací aktivity
pro odborníky

PRO KOHO

PRO KOHO

A NAVÍC

zapojit se může jakákoliv organizace působící
v oblasti jazykového vzdělávání (projekty musí
splňovat vyhlášené evropské nebo národní priority)

oceňuje příklady dobré praxe v oblasti poradenství

PRO KOHO

PRO KOHO

zapojit se mohou žáci v rámci výměnného / studijního
pobytu nebo školení, učitelé, školy nebo jiné
vzdělávací instituce, podniky, organizace činné
v odborném vzdělávání a přípravě

pro učitele a žáky mateřských, základních a středních
škol; do on-line komunity je zapojeno přes 560 000
učitelů a více než 189 000 škol z celé Evropy

◾ stipendijní pobyty pro žáky ZŠ/SŠ
na dvojjazyčném gymnáziu v Německu
(Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně)
a v českých sekcích lyceí ve Francii (Lycée Carnot
v Dijonu a Lycée A. Daudet v Nîmes)
◾ čeština je povinnou součástí studia i maturitní
zkoušky, která je uznána jako rovnocenná maturitní
zkoušce v ČR
◾ semináře a pracovní stáže pro učitele němčiny

◾ umožňuje školám zapojit se do pilotních projektů,
soutěží a kampaní
◾ nabízí on-line kurzy, výukové a učební materiály
pro učitele
◾ podporuje mezinárodní výměnu zkušeností
a příkladů dobré praxe
◾ zveřejňuje přehledové zprávy, případové studie
a další publikace o vzdělávání

www.naerasmusplus.cz

www.etwinning.cz
www.etwinning.net

www.dzs.cz/cz/akademickainformacni-agentura

www.naerasmusplus.cz/cz/reformya-systemy-vzdelavani-label

www.euroguidance.cz

www.dzs.cz/eun

Dům zahraniční spolupráce (DZS)
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
+420 221 850 100
info@dzs.cz
www.dzs.cz
www.naerasmusplus.cz

Facebook
www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace
www.facebook.com/erasmusplusCR
Instagram
www.instagram.com/dzs_cz/
Twitter
twitter.com/dzs_cz
LinkedIn
www.linkedin.com/company/dzs_cz/
YouTube
bit.ly/DZStube

