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Program pro budoucí evropskou spolupráci  
ve vzdělávání 2014 -2020 – „Erasmus for All“ 

 

„Silnější, efektivnější program pro vzdělávání a školení mladých lidí s větší 
evropskou přidanou hodnotou.“ 

 

 Program by měl podporovat: 

• -Strategický rámec ET 2020 pro vzdělávání a výcvik, Agendu pro vyšší 
vzdělávání, Evropskou agendu pro vzdělávání dospělých 

 Cíle programu: 

-Zvýšit ucelenost a posílit celoživotní učení prostřednictvím propojení 
formálního vzdělávání a neformálního učení v rámci vzdělávání a odborné 
přípravy 

-rozšířit možnosti pro strukturované partnerství mezi nejrůznějšími 
vzdělávacími sektory, ale i zástupci businessu či jiných relevantních aktérů 

 Alokace VŠ: 25%, VET: 15%, další vzdělávání: 2%, školy: 7%, mládež: 7% 

 

  
 

 

 



Návrh přerozdělení rozpočtu dle aktivit 
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Program pro bud  
Struktura „Erasmus for All „ 
ve vzdělávání 2014 -2020 

 

 



Program pro bud  
Struktura „Erasmus for All“ 

ve vzdělávání 2014 -2020 
Existující programy  Jednotný integrovaný program 

„Programy CŽU„  „Erasmus for All “ 

     

-Comenius   - Studium, stáže 

-Leonardo da Vinci  -Institucionální spolupráce 

-Erasmus   -Podpora reformních politik 

-Grundtvig 

 

Erasmus, Mundus  Specifické oddíly pro: 

Tempus   Aktivity Jean Monnet  

    Sport 

 



Program pro budoucí Evropskou spolupráci  
ve vzdělávání 2014 -2020 KLÍČOVÁ  AKCE 1 

…..studijní stáže (mobility) pro jednotlivce….. 
 

-- mobilita zaměstnanců (učitelů, školitelů, ředitelů škol a 

pracovníků s mládeží)  cíl: 1 mil. účastníků 
- mobilita VŠ studentů (vč. společných studijních programů) a 

VET žáků cíl: 2 900 tis. účastníků  
- Erasmus Master za účelem získání Mgr. titulu prostřednictvím 

nového mechanismu půjček  cíl: 330 tis. účastníků  
- mobilita mládeže (vč. dobrovolnictví a výměn mládeže)  cíl: 
330 tis. 



Program pro budoucí Evropskou spolupráci  
ve vzdělávání 2014 -2020 KLÍČOVÁ  AKCE 2 

…..spolupráce institucí….. 
-- strategická partnerství (mezi  vzdělávacími institucemi 
/organizacemi mládeže a/nebo dalšími relevantními aktéry) 
 

-rozsáhlá partnerství (mezi vzdělávacími institucemi a podniky) 
založená na „znalostech“ pro oblast terciárního vzdělávání nebo 
na „dovednostech“ pro oblast odborného vzdělávání  
 

- platformy k podpoře IT, včetně e-Twinningu  
 

- posilování spolupráce se třetími zeměmi (s velkým důrazem na 
sousední země EU, např. Bělorusko, Ukrajina, středoasijské 
republiky, Blízký východ, severní Afrika) 



Program pro budoucí Evropskou spolupráci  
ve vzdělávání 2014 -2020 

KLÍČOVÁ AKCE 3 

…..podpora reformních politik….. 
 

-aktivity reflektující zavádění evropské agendy na poli vzdělávání 
a přípravy, včetně aktivit provázející boloňský a kodaňský proces 
 

-podpora nástrojů EU pro transparentnost (uznávání kvalifikací 
EQF, Europass, ECTS, ECVET, EQAVET, EU-sítě) 
 

-evropský dialog mezi klíčovými aktéry určující a podílející se na 
vzdělávání a přípravě 
 

- národní poradenská centra (NARIC, Euroguidance, Eurydice) 

 



Program  

Možné směry vývoje 
2014 -2020 

•Změny v programu Leonardo da Vinci 
•-Vypuštění aktivity Přípravné návštěvy 

•-Vypuštění mobility dospělých osob na trhu práce PLM 

•-Decentralizované řízení Multilaterálních projektů/Vývoje 
inovací 
 

•Co bude dál? 
•-Vyjednávání Evropský parlament (návrh zprávy s 235 
pozměňovacími návrhy,  navýšení alokací pro sektory, zachování 
názvů sektorových programů, nový název YES Europe  



Děkuji za pozornost. 

www.naep.cz  

http://www.naep.cz/

