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Erasmus+ během pandemie. Většina účastníků pokračuje online
Výsledky šetření provedeného mezi účastníky a koordinátory programů Erasmus+ a Evropský sbor
solidarity v období pandemie COVID-19 odhalují kvalitu komunikace jednotlivých institucí i klíčové
faktory ovlivňující rozhodnutí řešení situace ze strany účastníků mobilit.
Dvě třetiny účastníků programu Erasmus+, jejichž zahraniční pobyt zasáhla pandemie COVID-19,
pokračují v programu výjezdu online. 59 % z nich se vrátilo zpět do České republiky a ve studiu či stáži
pokračuje z domova, zbylých 41 % se rozhodlo zůstat v zahraničí.
„Při rozhodování, zda výjezd absolvovat podle plánu, nebo se vrátit zpět do ČR, hrál zásadní roli názor
rodiny a blízkých, se kterými se o situaci radilo 62 % účastníků,” říká vedoucí analytického týmu Domu
zahraniční spolupráce Ivan Brhlík. Informace od vysílající instituce, nejčastěji vysoké školy, byly
směrodatné pro 60 % účastníků, následovány informacemi z médií (Obr. 1). Naprostá většina
dotázaných je se svým rozhodnutím spokojena a neměnila by jej.
I přes potíže způsobené situací v souvislosti s pandemií COVID-19 se polovina dotázaných chystá
v budoucnu zúčastnit studijního či pracovního výjezdu do zahraničí (Obr. 2).
Koordinátoři programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, které pandemie nejvíce zaměstnává
rušením a posouváním naplánovaných aktivit, jsou ohledně budoucnosti mezinárodních programů
skeptičtější. 57 % dotázaných koordinátorů se domnívá, že poklesne zájem o účast na zahraničních
výjezdech. Negativní promítnutí pandemie do zájmu o mezinárodní spolupráci předpokládá 38 %
koordinátorů (Obr. 3). Počet přijatých přihlášek do programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity na
nadcházející období, na které se zájemci mohli hlásit do konce dubna, však naznačuje opak – Dům
zahraniční spolupráce zaznamenal rekordní nárůst žádostí. Zájem o projekty strategického partnerství
v některých oblastech vzrostl dokonce až o 230 %.
Důležitým faktorem při řešení nastalé situace je rychlost a dostupnost informací. V tomto ohledu
hodnotí koordinátoři programů pozitivně komunikaci zejména s Domem zahraniční spolupráce, jež
programy administruje, a s vlastní institucí, na které působí.
„Snažili jsme se, aby všichni koordinátoři i účastníci mobilit měli přístup k co nejaktuálnějším
informacím, které se ale samozřejmě s ohledem na turbulentní vývoj situace rychle měnily. Díky skvělé
spolupráci všech zapojených institucí a koordinátorů programů se podařilo rychle reagovat
a přizpůsobit se novým podmínkám,“ komentuje výsledky výzkumu mluvčí Domu zahraniční spolupráce
Lucie Durcová.
Dotazníkové šetření v dubnu realizoval Dům zahraniční spolupráce, který v České republice program
Erasmus+ i Evropský sbor solidarity administruje. Jeho výsledky vycházejí z odpovědí 1405 účastníků a
596 koordinátorů dotčených programů mezinárodních mobilit.
Kompletní výsledky dotazníkového šetření mezi účastníky a koordinátory programů Erasmus+ a
Evropský sbor solidarity naleznete na stránkách Domu zahraniční spolupráce.
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Dům zahraniční spolupráce
Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy. Jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního
vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz
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