
Do jakých programů a sítí
se mohou zapojit zřizovatelé škol, 
zaměstnavatelé, aktéři v odborném 
vzdělávání a přípravě, vzdělavatelé 
dospělých a odborníci ve vzdělávání?

Pro organizace 
aktivní 
ve vzdělávání

Dům zahraniční 
spolupráce



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.

Dům zahraniční 
spolupráce 
DZS 
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Program 
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Studium 
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Study in 
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Republic
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Evropských 
škol
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EPALE

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

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

Vícejazyčná on-line 
komunita pro odborníky 
z oblasti vzdělávání 
dospělých. Podporuje a oceňuje 

výjimečné aktivity v oblasti 
jazykového vzdělávání.

CO

PRO KOHO

PRO KOHO PRO KOHO

www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-
a-systemy-vzdelavani-labelwww.epale.czwww.naerasmusplus.cz www.naerasmusplus.cz

◾ výukové/školicí pobyty v partnerských 
organizacích nebo podnicích v zahraničí 

◾ hostování zahraničních odborníků v domácí 
organizaci odborného vzdělávání

◾ kurzy, školení, stínování (job-shadowing) 
◾ možnost zapojit se do aktivit v rámci 

neformálního vzdělávání
◾ praktické stáže pro pracovníky ve vzdělávání 

a odborníky

projekty strategického partnerství; cílem je 
spolupráce na inovacích a výměna osvědčených 
postupů

◾ pro vzdělávací organizace, zřizovatele škol, 
odborníky v oblasti odborného vzdělávání

 a vzdělávání dospělých a zaměstnavatele 
◾ zapojit se mohou např. vzdělávací instituce, 

neziskové organizace, jazykové školy, 
poradenská centra, kulturní centra, knihovny, 
muzea, hospodářské komory, úřady práce, 
podniky, vzdělavatelé dospělých a další

pro vzdělávací organizace, zřizovatele škol, 
organizátory a odborníky v oblasti odborného 
vzdělávání a vzdělávání dospělých, organizace 
a zaměstnavatele (např. vzdělávací instituce, 
neziskové organizace, jazykové školy, poradenská 
centra, kulturní centra, knihovny a muzea, 
hospodářské komory, úřady práce a podniky)

◾ zprávy, aktuální trendy, blogy, dokumenty 
a události týkající se učení v dospělosti

 (z ČR i z dalších zemí Evropy)
◾ umožňuje navazovat kontakty se zahraničními 

kolegy a vyhledávat partnery pro projekty 

◾ organizuje informační a vzdělávací aktivity
 pro poradce ve všech typech organizací 
◾ podporuje poradenství k evropské vzdělávací 

mobilitě 

CO CO CO CO

členové komunity mohou přispívat do všech sekcí, 
účastnit se odborných diskuzí a vyměňovat 
si příklady dobré praxe 

PRO KOHO

LABEL
Evropská jazyková 
cena

možnost získat finanční podporu pro vlastní projekty 
zaměřené na vzdělávací výjezdy do zahraničí

možnost získat finanční podporu pro vlastní projekty 
zaměřené na výměnu zkušeností a dobré praxe 
nebo na podporu inovací

FINANCE
FINANCE

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

www.euroguidance.cz

oceňuje příklady dobré praxe v oblasti poradenství 
v národním i mezinárodním kontextu

A NAVÍC

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

výjezdy se mohou uskutečnit do zemí Evropské 
unie, Norska, Turecka, Lichtenštejnska, 
Makedonie a na Island

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

KDE
KDE

Erasmus+ 
Spolupráce

Program Evropské unie 
podporující partnerství 
škol, institucí, podniků 
a organizací zabývajících 
se všemi oblastmi ve 
vzdělávání.

Eurydice

◾ tematické srovnávací analýzy, statistiky
◾ materiály o aktuálních otázkách týkajících se 

vzdělávání 
◾ databáze podrobných popisů evropských 

vzdělávacích systémů

Informační síť Eurydice, 
sdružující 38 evropských 
zemí, poskytuje odborníkům 
v oblasti školství i široké 
veřejnosti informace 
o vzdělávacích systémech 
a vzdělávací politice napříč 
Evropou.

CO

ec.europa.eu/eurydice



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


