


Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in  programy 

„Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”. 

Erasmus+ Edukacja szkolna to sektor realizujący akcje 1. i 2. programu Erasmus+ w odniesieniu 

do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz innych 

uprawnionych podmiotów działających w obszarze edukacji. Kontynuuje tradycję programu 

„Uczenie się przez całe życie” - Comenius, działającego w latach 2007-2013. 
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Cele programu  
DLA SEKTORA EDUKACJA SZKOLNA 

Priorytety europejskie  

w obszarze edukacji szkolnej: 

 
• wzmacnianie profesjonalnego profilu 

nauczycieli; 

 

• ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki 

szkolnej; 

 

• rozwijanie umiejętności podstawowych; 

 

• podnoszenie jakości wczesnej opieki i edukacji. 

 



W nowym programie kontynuacji nie mają: Asystentura Comeniusa  

oraz Wizyty Przygotowawcze i Seminaria Kontaktowe. 

Mobilność szkolnej kadry 

edukacyjnej 

Partnerskie Projekty Szkół 

 

Partnerskie Projekty Regio 

 

Wyjazdy Indywidualne Uczniów 

Comeniusa 

Mobilność kadry edukacji 

szkolnej 

Współpraca na rzecz innowacji  

i dobrych praktyk  

– Partnerstwa Strategiczne 
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2007-2013 2014-2020 



AKCJA 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA – WYJAZDY KADRY EDUKACYJNEJ 

Celem Akcji 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej  

jest podniesienie jakości pracy szkoły oraz wdrożenie 

rozwiązań i wiedzy zdobytej przez jej pracowników  

w trakcie wyjazdów zagranicznych. 



AKCJA 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA – WYJAZDY 

KADRY EDUKACYJNEJ 

Pracownicy szkoły mogą uczestniczyć  

w następujących typach mobilności edukacyjnych: 

• zagranicznych kursach zorganizowanych (structured 

courses), 

• poznawaniu pracy na danym stanowisku poprzez 

obserwację (job shadowing), 

• prowadzeniu zajęć dydaktycznych i pracy w szkole 

zagranicznej lub innej organizacji działającej  

w obszarze edukacji (teaching assignment abroad). 

 



AKCJA 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA 

– WYJAZDY KADRY EDUKACYJNEJ 

Uczestnicy projektów 

Nauczyciele i szeroko rozumiana kadra edukacyjna – 

zyskują szansę poznania nowoczesnych  

i innowacyjnych metod nauczania, które można 

wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej oraz  

do zdobycia praktycznych doświadczeń, które 

pomogą w realizacji celów całej instytucji. 

 

Mobilności zagraniczne mogą trwać od dwóch 

dni do dwóch miesięcy (z wyłączeniem czasu 

podróży), a cały projekt – od 12 do 24 miesięcy. 
 



AKCJA 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA – WYJAZDY KADRY EDUKACYJNEJ 

Instytucje uprawnione do udziału (publiczne i niepubliczne) 

 Przedszkola. 

 Szkoły: 

 podstawowe, 

 gimnazja, 

 ponadgimnazjalne, 

 artystyczne. 

 Organy prowadzące szkoły jako 

lider konsorcjum.  

 

Dofinansowanie projektu 

Wnioski, zawierające Europejski Plan Rozwoju Szkoły, 

opisujący obszary wymagające poprawy, zgodność 

działań w projekcie z potrzebami i specyfiką placówki 

oraz jej pracowników a także długofalowe korzyści 

wynikające z udziału w projekcie składane są 

bezpośrednio przez szkoły. 

Dla uczestnika mobilności: 

• koszty podróży, 

• koszty utrzymania, 

• opłata za udział w kursie (opcja), 

• wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami (opcja). 

 

Dla szkoły: 

• wsparcie organizacyjne (administracja projektu). 



AKCJA 2 WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK 

(PARTNERSTWA STRATEGICZNE) 

W akcji 2 rozróżnia się dwa typy projektów. Pierwszy z nich to 

projekty partnerstw strategicznych wspierające wymianę dobrych 

praktyk, które zakładają wzmocnienie potencjału organizacji do 

działań na szczeblu międzynarodowym oraz wymianę metod, 

praktyk i idei. Drugi typ to projekty partnerstw strategicznych na 

rzecz innowacji mające na celu wytworzenie innowacyjnych 

rezultatów pracy intelektualnej lub propagowanie nowopowstałych 

rozwiązań oraz innowacyjnych idei. 



AKCJA 2 WSPÓŁPRACA NA RZECZ 

INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK 

(PARTNERSTWA STRATEGICZNE) 

• Projekty współpracy szkół – projekty partnerstw strategicznych 

wspierające wymianę dobrych praktyk. Mogą w nich uczestniczyć 

co najmniej dwie szkoły z dwóch różnych krajów programu. 

 

• Projekty współpracy między regionami – projekty partnerstw 

strategicznych wspierające wymianę dobrych praktyk. Projekty 

te koordynowane są przez lokalne/regionalne władze oświatowe. 

 

• Projekty współpracy instytucji działających w obszarze 

edukacji – projekty realizowane w ramach partnerstw 

strategicznych na rzecz innowacji lub w ramach partnerstw 

strategicznych wspierających wymianę dobrych praktyk. W ich 

skład muszą wchodzić co najmniej trzy organizację działające w 

obszarze edukacji z trzech różnych krajów programu. 

W ramach akcji 2. można realizować  

trzy rodzaje projektów: 



AKCJA 2 WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI  

I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK  

(PARTNERSTWA STRATEGICZNE) 

 

Zasady aplikowania 
 

Wniosek o dofinansowanie mogą złożyć placówki publiczne  

i niepubliczne: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja,  

szkoły ponadgimnazjalne i artystyczne oraz władze oświatowe  

i inne organizacje działające w obszarze edukacji z krajów 

uczestniczących w programie Erasmus+, a więc z krajów członkowskich 

Unii Europejskiej oraz Norwegii, Liechtensteinu, Islandii, Turcji i Byłej 

Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM). 

 

Czas trwania projektu: od roku do trzech lat 



Bądź na bieżąco! 
Zdobądź więcej informacji! 

ODWIEDŹ STRONĘ ERASMUS+ EDUKACJA SZKOLNA 

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER 

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZE WYDARZENIA W AKADEMII ERASMUS+ 

ZAPOZNAJ SIĘ Z NAJNOWSZYMI MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI 

ErasmusPolska 

@ErasmusPlus_PL 

Erasmus+ 

@EUErasmusPlus 

Przyłącz się do dyskusji 

w mediach społecznościowych 

FRSE.fb 

NARODOWA AGENCJA PROGRAMU ERASMUS+ 

KOMISJA EUROPEJSKA 

http://www.erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna
http://www.erasmusplus.org.pl/newsletter
http://www.erasmusplus.org.pl/akademia
http://www.erasmusplus.org.pl/mediateka
http://www.erasmusplus.org.pl/newsletter
http://www.erasmusplus.org.pl/edukacja-doroslych
http://www.erasmusplus.org.pl/akademi
http://www.erasmusplus.org.pl/mediateka
https://www.facebook.com/FRSE.fb
https://www.facebook.com/erasmuspolska?fref=ts
https://twitter.com/ErasmusPlus_PL/
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme?fref=ts
https://twitter.com/EUErasmusPlus
http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/10/frse_erasmus+ulotka_edukacja_szkolna_2014-10-28_web.pdf
http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2015/11/eplus_szkolna_ulotka_www.pdf

