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Erasmus+ slaví 35. narozeniny. Díky programu získalo zahraniční zkušenost už
13 milionů Evropanů
Oblíbený evropský vzdělávací program umožňuje už 35 let zahraniční výjezdy studentů a spolupráci
vzdělávacích organizací a institucí.
Program Erasmus spustila Evropská komise v roce 1987 jako možnost pro vysokoškolské studenty.
Tehdy do něj bylo zapojeno jedenáct států. Postupně se připojovaly další země a vznikaly programy
umožňující spolupráci a výměny v dalších sektorech vzdělávání – prvním z nich byl program Mládí pro
Evropu, následovaly ho programy Comenius pro základní školy a Leonardo da Vinci pro odborné
vzdělávání a přípravu. Jako poslední se přidal Grundtvig, který umožnil zapojení organizací působících
v oblasti vzdělávání dospělých. Všechny tyto programy se pak v roce 2014 spojily do jednoho, který
dodnes nese název Erasmus+ a nabízí možnosti pro všechny sektory vzdělávání.
Evropská komise vnímá program jako účinný nástroj k dosahování cílů stanovených ve strategických
dokumentech Evropské unie v oblasti vzdělávání. Jeho významu odpovídá i rostoucí rozpočet celého
programu. V sedmiletém rozpočtovém rámci 2014–2020 bylo na aktivity v programu Erasmus+
vyčleněno 14,7 miliard Eur. V současném programovém období 2021–2027 je to již 26,2 miliard Eur.
Česká republika se stala součástí programu v roce 1998. Od té doby vyrazilo díky Erasmu do světa na
zkušenou přes 350 tisíc Čechů. Nejvíce jich bylo mezi vysokoškoláky (přes 115 tisíc), vysoký počet
účastníků zahraničních výjezdů se však rekrutuje také z oblasti neformálního vzdělání mládeže (téměř
93 tisíc) nebo odborného vzdělávání a přípravy (přes 57 tisíc).
„Program Erasmus+ přináší českým školám, univerzitám a dalším vzdělávacím organizacím a
institucím prostředky na zkvalitňování výuky, profesní rozvoj pedagogických i nepedagogických
pracovníků a prohlubování kompetencí žáků a studentů. V letošním roce získala Česká republika
z programu Erasmus+ dosud nejvyšší rozpočet ve výši 68,1 milionů Eur a lze předpokládat, že rozpočet
pro další roky poroste. Očekáváme proto, že poroste také počet Čechů, které budeme schopni do
zahraničí přes program vyslat. V roce 2027 by to mohlo být odhadem 20 procent populačního
přírůstku v daný rok, nyní je to asi 15 procent,“ říká Michal Uhl, ředitel Domu zahraniční spolupráce
(DZS).
Česká republika oslaví výročí vzniku programu během Erasmus Days – celoevropské kampaně,
v rámci které organizace a instituce po celém světe pořádají akce na propagaci programu. Erasmus
Days letos probíhají v termínů 13.–15. října a Česká republika se ke kampani připojí 145 akcemi.
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Dům zahraniční spolupráce
Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho stěžejní
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