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Program celoživotního učení (LLP) 

 vzdělávací program, který má za cíl podporovat vzdělávání na různých 
úrovních v rámci mezinárodní spolupráce 
 

 schválen rozhodnutím Evropského parlamentu a Evropské rady pro 
období 2007 – 2013 

 

 zapojeno: 27 členských zemí EU; Norsko, Lichtenštejnsko, Island, 
Turecko, pro některé aktivity Chorvatsko a Švýcarsko 

 

 V České republice zodpovědnost za realizaci LLP  

- Dům zahraničních služeb/ Národní agentura  

 pro evropské vzdělávací programy 
 

 



Program celoživotního učení (LLP) 
 

 
 

 

Comenius 
 
 

obecné 
vzdělávání 
ve školách 

Erasmus 
 
 
 

vysokoškolské 
vzdělávání 

Leonardo 
da Vinci 

odborné 
vzdělávání a 

příprava 

Grundtvig 
 
 

vzdělávání  
dospělých a 

celoživotní učení 

Průřezový program 
 

4 klíčové aktivity – vývoj politiky - SVES; jazykové vzdělávání - Label;  
informační a komunikační technologie; diseminace 

Program Jean Monnet 
 

podpora výuky, výzkumu a diskuse v oblasti studií evropské integrace na úrovni 
vysokoškolských institucí 



Leonardo da Vinci  
 součást Programu celoživotního učení 
 

 zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob 
účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na 
jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace 
nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu  
 

 umožňuje všem subjektům (právnickým osobám) zabývajícím 
se, poskytujícím a řešícím otázky kariérního či odborného 
vzdělávání a přípravy ucházet se o grant na své vzdělávací 
aktivity 

 
 

 



Aktivity programu Leonardo da Vinci 
 

Decentralizované: 

 Přípravné návštěvy 

 Projekty mobility 

 Projekty partnerství 

 Multilaterální projekty / Přenos inovací 
 

Centralizované 

 Multilaterální projekty / Vývoj inovací 

 Tematické sítě 

 Doprovodné aktivity 



Projekty mobility 
 zaměřeny na mobilitu osob, která může zahrnovat: 

 a) mezinárodní pracovní stáže v podnicích nebo vzdělávacích institucích 

 b) stáže a výměny zaměřené na další profesní rozvoj 
 

Cílové skupiny: 
 IVT = osoby v počátečním odborném vzdělávání  

 (žáci a studenti středních a vyšších odborných škol) 

 PLM = osoby na trhu práce  

 (osoby pracující, osoby samostatně výdělečně činné nebo osoby, jež 
mohou být zaměstnány) 

 VETPRO = pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě  

 (učitelé, školitelé, pracovníci v odborné přípravě, poradci, osoby 
odpovědné za plánování a organizaci odborného vzdělávání, 
kariéroví poradci, personalisté/manažeři lidských zdrojů v 
podnicích a další) 

 

 



  
návrh Evropské komise  

na roky 2014 -2020  

 



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% 

 

  
 

 

 



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„  „Vzdělávání pro Evropu“ 

     

-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….. 
 

-studenti 

-učitelé, zaměstnanci 

-žáci SOŠ a SOU, učitelé, školitelé 

-lektoři ve vzdělávání dospělých 

-mládež, dobrovolníci 

 



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 

Mobilita v počátečním vzdělávání 
•-Zvýšení kvality s využitím konsorcií 

•-Stabilní síť pro spolupráci 

•-Pomoc při hledání partnerů v zahraničí 

Inovativní projekty 
•-Rozšíření sektorového přístupu 

•-Stavění na zkušenostech 

•-Větší partnerství, rozliční partneři 

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

•-Vypuštění mobility dospělých osob na trhu práce PLM 

•-Decentralizované řízení Multilaterálních projektů/Vývoje inovací 

 

 



Děkuji za pozornost. 

www.naep.cz  

http://www.naep.cz/

