
 

 

Tisková zpráva 
Praha, 9. října 2018 

Celá Evropa oslavuje program Erasmus+ a Česká republika je u toho! 

Desítky českých vzdělávacích organizací se zapojí do celoevropské kampaně 
Erasmus Days, která připomíná výsledky a přínosy tohoto vzdělávacího programu. 

Na 70 českých škol a dalších institucí a organizací se ve dnech 12. – 13. října zapojí do 
Erasmus Days a bude sdílet své zkušenosti s programem Erasmus+. Patronaci nad touto 
iniciativou převzal předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani. 

Minulý rok se do kampaně zapojilo 11 zemí a proběhlo přes 650 akcí. Letos bude počet akcí 
více než dvojnásobný. Některé se budou konat až v daleké Francouzské Polynésii, na 
Réunionu nebo v Pobřeží Slonoviny, jiné proběhnou po celé Evropě. Jednotlivé akce budou 
mít různou formu od prezentací a besed, přes soutěže a propagaci na sociálních sítích až po 
tvůrčí dílny, představení a výstavy. 

Koordinaci kampaně v České republice má na starosti Dům zahraniční spolupráce (DZS), 
který také vyhlásil soutěž o nejzdařilejší tuzemskou akci. Vítěz bude odměněn 6. prosince na 
slavnostním předávání v kulturním centru La Fabrika v Praze. Smyslem iniciativy Erasmus 
Days je zvýšit povědomí o pozitivním dopadu tohoto evropského vzdělávacího programu a 
inspirovat zájemce, aby využili možnosti, které Erasmus+ nabízí. 

Česká republika se do programu Erasmus zapojila v roce 1998 společně se Slovenskem, 
Maďarskem, Polskem, Kyprem a Rumunskem. Dnes můžou zájemci využít možnosti 
studovat na zahraniční vysoké škole či získávat praktické zkušenosti na stážích ve 33 
zapojených evropských zemích a od roku 2015 můžou vycestovat i mimo Evropu.  

Pro více informací prosím kontaktujte:  
Lucie Durcová  
Vedoucí informačního a komunikačního oddělení  
tel: +420 733 125 972, e-mail: lucie.durcova@dzs.cz 

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. 

mailto:lucie.durcova@dzs.cz

