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Mezinárodní
aktivity škol v
programech DZS

Co potřebujeme pro mezinárodní
spolupráci?

Vznikne mezinárodní projekt
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Program ERASMUS+ 2014 - 2020
● program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport
● podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a
dobrou praxi, politiku a reformy ve všech úrovních a formách
vzdělávání
● cílové skupiny: pracovníci v oblasti vzdělávání, vedoucí pracovníci,
ředitelé, úředníci, učitelé, poradci, studenti, žáci, děti v předškolním
vzdělávání, mladí lidé a pracovníci s mládeží v mimoškolním vzdělávání
● zapojit se mohou zejména instituce a organizace působící v oblasti
vzdělávání - školy všech typů, zřizovatelé škol a další organizace v
oblasti vzdělávání, neziskové organizace a střediska pracující s mládeží,
neformální skupiny mladých lidí, subjekty reprezentující cílové skupiny
programu

Kde se
informovat?

-

Dům zahraniční spolupráce (Národní agentura
programu Erasmus+ v ČR): www.dzs.cz,
www.naerasmusplus.cz

-

Výkonná agentura (EACEA) v Bruselu:
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

-

Webová stránka Evropské komise:
http://ec.europa.eu/education/

-

Příručka k programu Erasmus+
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/documents/erasmus-plus-programmeguide_en.pdf

Aktivity programu
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Projekty mobilit
i učitel se
může něco
přiučit

Kurzy a školení

Aktivity

Stínování
Výukové pobyty, stáže

Délka projektu: 12 – 24 měsíců

Financování

Náklady na organizaci mobilit
Cestovní náklady
Pobytové náklady

+ Náklady na účastníky se specifickými potřebami
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Projekty spolupráce

Zapojené organizace

Projekty spolupráce ve školním vzdělávání

Partnerství škol
-

MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ
spolupráce škol
2 - 6 partnerů
zjednodušená žádost
mobility učitelů a žáků
délka trvání 12 – 24 měsíců

Strategická partnerství
- školy + DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ
INSTITUCE
- sdílení dobré praxe a/nebo
učebnice, metodiky, IT
nástroje, apod.
- min. 3 organizace ze 3 zemí
- délka trvání 12 – 36 měsíců
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Financování

Projektové řízení

Cestovní náklady

Pobytové náklady

+ Náklady na účastníky se specifickými potřebami a Mimořádné náklady

Kde najít partnera ?

WWW.ETWINNING.CZ

WWW.ETWINNING.NET

eTwinning vám dodá

583 000
učitelů
WWW.ETWINNING.CZ

WWW.ETWINNING.NET
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eTwinning vám dodá

193 000
škol
WWW.ETWINNING.CZ

WWW.ETWINNING.NET

eTwinning je

BEZPEČNÉ
online prostředí pro spolupráci

WWW.ETWINNING.CZ

WWW.ETWINNING.NET

Co nás čeká ve 2. pololetí 2018………

Národní konference Erasmus+ / eTwinning – 18. – 20. října, Plzeň

Metodické semináře eTwinning po celé ČR – www.etwinning.cz

Informační kampaň k Výzvě 2019 – podzim/zima
(www.naerasmusplus.cz)
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Mezinárodní aktivity
Mezinárodní aktivity v rámci spolupráce národních agentur
(TCA - Transnational Cooperation Activities between National Agencies)

- mezinárodní školení, konference a aktivity zaměřené na určité
téma, kontaktní semináře
http://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/kontaktni-seminare
Zahraniční kontaktní semináře a kurzy profesního rozvoje
www.etwinning.cz

Mezinárodní aktivity
Mezinárodní aktivity v rámci spolupráce národních
agentur

Zahraniční kontaktní semináře a kurzy profesního

- mezinárodní školení, konference a aktivity
zaměřené na určité téma, kontaktní semináře

-

rozvoje

workshopy, online kurzy
-

www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/kontaktni-

mezinárodní kontaktní semináře, vzdělávací

kurzy ve třídě budoucnosti v Bruselu

www.etwinning.cz/mezinarodni-seminare/

seminare

Děkuji za pozornost
Pavla Šabatková
pavla.sabatkova@dzs.cz

www.dzs.cz
www.naerasmusplus.cz
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