
ERASMUS+ Školní vzd�lávání (Comenius)

programové období: 2021-2027

 program pro vzd�lávání

 program podporuje mezinárodní  mobility  a  spolupráci,  inova�ní  procesy  a  dobrou

praxi, politiku a reformy na všech úrovních a formách vzd�lávání

 cílové  skupiny  programu:   pracovníci  v  oblasti  vzd�lávání,  vedoucí  pracovníci,

�editelé, u�itelé, d�ti v p�edškolním vzd�lávání

P�ínos pro naši organizaci je p�edevším:

 spolupráce subjekt� p�edškolního vzd�lávání na evropské úrovni

 zlepšení dovedností v oblasti �ízení a strategie týkající se internacionalizace

 posílená spolupráce s partnery z ostatních zemí

 lepší kvalifikace pedagog� - lepších proces�  kompetencí získaných b�hem období v

zahrani�í

 modern�jší, dynami�t�jší a profesionáln�jší prost�edí v organizaci: ochota za�le�ovat

do každodenních �inností osv�d�ené postupy a nové metody; otev�enost k sou�innosti

s  organizacemi,  které  p�sobí  v  sociální  oblasti,  oblasti  vzd�lávání  a  oblasti

zam�stnávání

 strategické  plánování  profesního  rozvoje  jejich  zam�stnanc�  ve  vztahu  k

individuálním pot�ebám a cíl�m organizace

Dopad mobilit na zam�stnance:

 zlepšení kompetencí spojených s jejich profesními profily; 

 lepší pochopení postup�  a systém� v oblasti vzd�lávání;

 v�tší schopnost iniciovat zm�ny, pokud jde o modernizaci a otevírání se sv�tu v rámci

jejich vzd�lávacích organizací; 

 lepší pochopení vazeb mezi formálním a neformálním vzd�láváním

 vyšší kvalita jejich práce a �innosti ve prosp�ch ú�astník� školního vzd�lávání; 

 v�tší pochopení a vnímavost, pokud jde o sociální, jazykovou a kulturní rozmanitost; 

 schopnost zabývat se pot�ebami znevýhodn�ných osob; 

 v�tší p�íležitosti k profesnímu a kariérnímu rozvoji; 

 lepší znalost cizích jazyk�;

 v�tší motivace a spokojenost p�i každodenní práci.



Klí�ová akce 1 (KA1): PROJEKTY MOBILIT

Cíle:

 podpora dalšího profesního rozvoje osob p�sobících v oblasti školního vzd�lávání
(ŠV)

 zvyšování kvality, metod a p�ístup� v oblasti ŠV 

 inovativní poskytování služeb pro cílové skupiny (vzd�lávané osoby)

 zvyšování atraktivity a mezinárodní dimenze vzd�lávání

 dopad  mobilit  nejen  na  rozvoj  jednotlivce,  ale  také  na  samotnou  organizaci
(za�len�ní inovativních postup� do chodu organizace)

Klí�ová akce 1 (KA1): PROJEKTY MOBILIT

Typy mobilit:

- výukový/školící pobyt v zahrani�í 

   (ú�astník = zam�stnanec školy nebo žák                                                 

    vyu�uje nebo se školí v partnerské organizaci)

- Kurzy/ školení 

  (ú�astník se sám vzd�lává na placeném pobytu)

- Stínování 

  (ú�astník se sám vzd�lává náslechem ve výuce)

GRANTOVÁ PODPORA:

 organiza�ní grant

 cestovní náklady + zvýšené mimo�ádné náklady

 pobytové náklady

 kurzovné

 zvýšené náklady pro osoby se specifickými pot�ebami

 mimo�ádné náklady

V žádosti se uvádí plán výjezd� – cílové zem�, typy výjezd�, plánovaná nápl�, délka pobytu,

po�et osob, od�vodn�ní výb�ru zam�stnanc� pro vyslání. Výjezdy nutné zakomponovat do
rozvojového plánu organizace (výjezd dopad na instituci,  nejen na jednotlivce) = tzv.
„evropský plán rozvoje“. Ten musí reagovat na pot�eby v oblasti rozvoje pracovník� a
celé organizace.




