Dům zahraniční
spolupráce

Pro zaměstnance
a studenty
vyšších
odborných škol
Do jakých programů a sítí
se mohou zaměstnanci
a studenti VOŠ zapojit?

Eurydice

Evropská
jazyková
cena Label

Erasmus+

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.

CEEPUS

eTwinning

European
Schoolnet

Study in
the Czech
Republic

ECVET

Studium
cizinců v ČR

Akademická
informační
agentura

Eurodesk

AKTION Česká
republika –
Rakousko

EPALE

Program
podpory
českého
kulturního
dědictví
v zahraničí

Erasmus+
Vzdělávací výjezdy
do zahraničí
Vzdělávací program
Evropské unie, který
podporuje mezinárodní
spolupráci a mobilitu ve
všech oblastech vzdělávání.

CO
vzdělávací výjezdy do zahraničí zahrnují výukové
pobyty, stínování, stáže, dobrovolnictví 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)
◾ praktické stáže pro pracovníky v oblasti odborného
vzdělávání a přípravy v podnicích nebo odborných
školách 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 STUDENTY

Erasmus+
ECHE

Erasmus+

AIA

Euroguidance

LABEL

Spolupráce

VOŠ, které získaly listinu
Erasmus+ Charter for Higher
Education mohou žádat
o grant v programu
Erasmus+ za stejných
podmínek jako vysoké školy.

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

Akademická
informační agentura

Síť Euroguidance podporuje
výměnu zkušeností
v oblasti kariérového
poradenství v celé Evropě.

Evropská jazyková
cena

CO
vzdělávací výjezdy do zahraničí pro studenty
i zaměstnance zahrnují výukové pobyty, stínování,
studijní pobyty a praktické stáže

KDE
možnost vycestovat do více než 30 evropských
zemí a více než 150 zemí mimo Evropu

PRO KOHO
PRO ZAMĚSTNANCE
◾ výukové pobyty na zahraničních vysokých školách
(v délce max. 2 měsíce)
◾ školení ne/pedagogických pracovníků na vysokých
školách nebo v jiných organizacích v zahraničí
(v délce max. 2 měsíce)
PRO STUDENTY
◾ studijní pobyty na zahraničních vysokých školách
(v délce 3 –12 měsíců) pro studenty i pro absolventy
do 1 roku od ukončení školy
◾ praktické stáže v podnicích či jiných organizacích
(v délce 2–12 měsíců)

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

Podporuje a oceňuje
výjimečné aktivity v oblasti
jazykového vzdělávání.

CO

CO

CO

CO

cílem je spolupráce na inovacích a vzájemná
výměna osvědčených postupů a dobré praxe

semináře a hospitační stáže v zahraničí

◾ organizuje informační a vzdělávací aktivity pro
poradenské pracovníky škol
◾ vysílá poradenské pracovníky na studijní návštěvy
do zahraničí

◾ podporuje a propaguje kvalitní inovativní
projekty z oblasti jazykového vzdělávání
◾ inspiruje k zavádění oceněných aktivit
do jazykové výuky
◾ usiluje o zvýšení zájmu o jazykové vzdělávání

PRO KOHO

PRO KOHO

A NAVÍC

projekty strategického partnerství
(zapojit se mohou organizace minimálně ze tří zemí
na dobu 1 –3 let)

pro učitele němčiny z českých škol

oceňuje příklady dobré praxe v oblasti poradenství
ve školách

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

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

www.naerasmusplus.cz

www.naerasmusplus.cz

www.naerasmusplus.cz

www.dzs.cz/cz/akademickainformacni-agentura

www.euroguidance.cz

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

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

