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Příspěvková organizace

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

České republiky.

Česká národní agentura

pro mezinárodní vzdělávání a výzkum. 

Informační, poradenské a analytické

služby v oblasti mezinárodního vzdělávání 

a výzkumu.

DŮM
ZAHRANIČNÍ
SPOLUPRÁCE

Víte, že..

Usnadňujeme mezinárodní spolupráci

ve vědě a vzdělávání a podporujeme 

zapojení co nejširšího spektra organizací

i jednotlivců do mezinárodního 

vzdělávání.

Kdo jsme
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SOCIÁLNÍ SÍTĚ

https://www.dzs.cz/mozaika
https://www.dzs.cz/archiv-newsletteru
https://www.dzs.cz/
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Cíl: podpora mezinárodní 

spolupráce v oblasti 

formálního, neformálního 

a informálního učení, 

rozvíjení znalostí, 

dovedností, klíčových 

a tzv. globálních kompetencí 

Program EU

pro vzdělávání, 

odbornou přípravu, 

mládež a sport

Od roku 1998

v České republice

Více než 320 000

zapojených účastníků 

zČR



Digitalizace

Udržitelnost

Inkluze a diverzita

Participace

ERASMUS+ 2021-2027
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DECENTRALIZOVANÉ AKTIVITY SPRAVUJE DZS

• Mobilita jednotlivců

• Akreditace Erasmus

• Kooperativní partnerství

(s výjimkou partnerství 

předložených evropskými 

nevládními organizacemi)

• Partnerství malého rozsahu

KLÍČOVÁ AKCE 1 KLÍČOVÁ AKCE 2

• Školní vzdělávání

• Odborné vzdělávání a příprava

• Vysokoškolské vzdělávání

• Neformální vzdělávání mládeže

• Vzdělávání dospělých 

ZAPOJENÉ

SEKTORY



Projekty mobilit

• Získání zkušeností (typy mobilit: stínování, kurzy a 

školení, výukové a školicí aktivity)
KRÁTKODOBÝ PROJEKT

• Pravidelná realizace mobilit, strategický rozvoj 

organizace

• Stabilní financování až do konce programu (do 

2027)

• Cíle v Plánu Erasmus

AKREDITACE

• Bez nutnosti žádat o akreditaci nebo krátkodobý 

projekt

PŘIPOJENÍ SE K 

AKREDITOVANÉMU 

KONSORCIU



Partnerství pro spolupráci

• Posílení mezinárodní spolupráce, sdílení nápadů, metod
PARTNERSTVÍ MALÉHO 

ROZSAHU

• Větší rozsah, vývoj, přenos a zavádění inovativních 

postupů do praxe organizace

KOOPERATIVNÍ 

PARTNERSTVÍ



Neformální vzdělávání mládeže

Příklad projektu Partnerství pro spolupráci 

ABCirk

CIRQUEON, o.p.s.

Hlavním cílem tohoto projektu je sblížit mladé lidi a umožnit jim, aby se naučili, jak se stát 

dobrým juniorským vůdcem v mládežnické cirkusové organizaci, a přitom pracovat se svými 

vrstevníky z jiných organizací a pod dohledem jejich zkušených cirkusových lektorů a starších 

přátel. Projekt je zaměřen na výměnu dobré praxe.

Účastníci projektu mají svůj vlastní cirkusový video kanál, ve kterém se dělí o svoje zážitky a 

zkušenosti.

Délka: 39 měsíců, 3 partnerské organizace (Belgie, Irsko, ČR)

Hlavní aktivity:

3 projektová setkání lektorů a koordinátorů

4 vzdělávací aktivity

https://www.cirqueon.cz/cirqueon_projects/abcirk

https://www.youtube.com/channel/UCXRKinF-c-gN_jPqDndVfXw/videos


Neformální vzdělávání mládeže

Příklad projektu Partnerství pro spolupráci 

ThinkFilM: Zapojení hry do neformálního vzdělávání

NaFilM, z.s.

Cílem projektu bylo navázat na dlouhodobý projekt NaFilM a mezinárodní 

projekt Think FilM se zaměřením na vzdělávání mládeže a veřejnosti zážitkovou 

pedagogikou.

Délka: 36 měsíců

5 partnerských organizací (Polsko, Spojené království)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-2-

CZ01-KA205-035765

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-2-CZ01-KA205-035765


Neformální vzdělávání mládeže

Příklad projektu mobilit

Circus Legends

CIRQUEON, o.p.s.

Cílem projektu bylo naučit mladé lidi vyprávět příběh s využitím cirkusových 

metod. Účastníci rozvíjeli své fyzické i komunikační dovednosti 

prostřednictvím akrobatických disciplín.

Účastníci: 24 mladých cirkusových studentů (15 – 18 let)

6 zemí

Naučili se týmové práci a v přednáškových blocích měli možnost zjistit, jak 

cirkusové umění může být společnosti prospěšné prostřednictvím 

uměleckého ředitele nadace Zdravotní klaun.

Uspořádaní divadelního představení pro veřejnost (více než 100 diváků).





Vzdělávání dospělých

Příklad projektu mobilit 

Muzeum - místo vzdělávání

Muzeum východních Čech v Hradci 

Králové

Muzeum v rámci příprav nových stálých expozic realizovalo zahraniční 

vzdělávací pobyty na vybraných partnerských institucích, které 

napomohly rozvoji expozic, ale i krátkodobých výstav.

Cíl: rozvoj odborných dovedností pracovníků i navázání kontaktů a vytváření 

partnerství.

Aktivity:

Stínování - 7 typů zahraničních výjezdů k organizacím do Německa, 

Slovenska, Rakouska, Francie a Norska; celkem 14 pracovníků; celková délka 

zahraničních výjezdů 30 dní

www.muzeumhk.cz/muzeum/projekty/256-muzeum-misto-vzdelavani.html

https://www.muzeumhk.cz/muzeum/projekty/256-muzeum-misto-vzdelavani.html
https://open.spotify.com/episode/10oUk6fCEiLvquGcUrxhKt?go=1&sp_cid=a5c83ce4e0e6dbb382136035135f2d8d&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1


Vzdělávání dospělých

Příklad projektu Partnerství pro spolupráci 

Znovuobjevování cirkusových organizací

CIRQUEON, o.p.s.

Cílem projektu Reinventing Circus Organisations je reflexe současného 

fungování organizace ve spolupráci s našimi partnery a společná cesta, která 

by nám pomohla v dalším vývoji a rozvoj odborných dovedností cirkusových 

organizací (managementu, leadershipu, spolupráce). 

Délka: 36 měsíců, 4 partnerské organizace (Švédsko, Belgie, Německo, 

ČR)

Hlavní aktivity:

4 setkání managementu a koordinátorů

4 studijní návštěvy cirkusových lektorů a admin. zaměstnanců

1 evaluační setkání

www.cirqueon.cz/cirqueon_projects/reinventing-circus-organisations

https://www.cirqueon.cz/cirqueon_projects/reinventing-circus-organisations


Odborné vzdělávání a příprava

Příklad projektu mobilit

Umění spojuje a pomáhá - odborné stáže pro 

umělecké projekty

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská 

Valašské Meziříčí

Rozvoj odborných dovedností a klíčových kompetencí žáků a 

absolventů maturitních i učňovských oborů (Výtvarné zpracování skla, 

Užitá malba, Uměleckořemeslné zpracování skla, Průmyslový design)

Šíření znalostí a dovedností využívání umělecké tvorby v jiném kontextu 
(např. arteterapie, muzejní edukace, archeologie apod.)

Aktivity:

Krátkodobé a dlouhodobé mobility do partnerských organizací v 

Bulharsku a Německu (kulturní centrum, speciální škola, historické 

muzeum) – zaměření na propagační grafiku, muzejní edukaci a produkci 

kulturních událostí



Odborné vzdělávání a příprava

Příklad projektu Partnerství pro spolupráci

Projekt European Reflection in Fresco

Vyšší odborná škola pedagogická a 

Střední pedagogická škola Litomyšl

Propojení starověkého umění freskové malby s digitálním          

grafickým designem 

Rozvoj odborných dovedností pedagogů a žáků

Aktivity:

Mezinárodní vzdělávací aktivity – aplikace fresky, digitální grafické 

zpracování návrhu fresky

Výstupy:

Rozšířený výběr uměleckých předmětů - výtvarný kurz s prvky freskové 

techniky, výtvarný kurz s prvky digitálního grafického designu.

Video tutoriály – fresková technika



Děkujeme za pozornost☺


