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Erasmus+ to nowy program
Unii Europejskiej
w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu.
Poznaj jego wyjątkową ofertę dla sektora
edukacji szkolnej!
Erasmus+ Edukacja szkolna to sektor realizujący akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. Kontynuuje tradycje programu Comenius, działającego w latach 2007-2013. Erasmus+ Edukacja szkolna promuje również udział
w działaniach scentralizowanych programu Erasmus+ (akcja 3), zarządzanych

Bądź na bieżąco!
Zdobądź więcej informacji!

przez Agencję ds. Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

ODWIEDŹ STRONĘ ERASMUS+ EDUKACJA SZKOLNA
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Edukacja
szkolna

Erasmus+ Mobilność edukacyjna (KA 1)

Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (KA 2)

Akcja 1 Mobilność kadry

Akcja 2 Partnerstwa strategiczne

Projekty realizowane w ramach tej akcji mają na celu podniesienie jakości

Projekty realizowane w ramach tej akcji powinny służyć wprowadzaniu dłu-

Działania wspierane w ramach programu

i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkoły poprzez do-

gofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk tam, gdzie jest to niezbędne

W ramach akcji można realizować trzy typy partnerstw strategicznych:

finansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą, takich jak

dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na różnych poziomach edukacji.

partnerstwa strategiczne – współpraca szkół (co najmniej dwie szkoły

job shadowing, kursy metodyczne oraz staże.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach akcji 2 mogą obejmować spotkania pro-

z dwóch różnych krajów uczestniczących w programie Erasmus+);

Udział w projekcie umożliwia szkole poprawę jakości pracy w wybranych

jektowe i wyjazdy edukacyjne oraz współpracę wirtualną, z wykorzystaniem

partnerstwa strategiczne – współpraca między regionami (co naj-

obszarach oraz nawiązanie lub pogłębienie współpracy międzynarodowej.

technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dzięki partnerstwom uczniowie

mniej dwa konsorcja z dwóch różnych krajów, przy czym w skład każ-

Uczestnicy projektów – nauczyciele i szeroko rozumiana kadra edukacyjna

i nauczyciele będą mieli szansę wypracowania wspólnych rozwiązań dotyczą-

dego z konsorcjów wchodzą przedstawiciele trzech typów instytucji:

– zyskują szansę poznania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania,

cych priorytetów programu: zwiększania osiągnięć młodych ludzi (szczególnie

władz oświatowych, szkół i innych instytucji działających w obszarze

które można wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej, oraz zdobycia

tych zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem szkoły lub z niskim pozio-

edukacji, adekwatnych do tematyki projektu);

praktycznych doświadczeń, które pomogą w realizacji celów całej instytucji.

mem umiejętności podstawowych), podnoszenia jakości wczesnej edukacji

partnerstwa strategiczne – współpraca instytucji działających w ob-

i opieki oraz rozwijania i wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli.

szarze edukacji (co najmniej trzy instytucje działające w obszarze edu-

Działania wspierane w ramach programu

kacji z trzech różnych krajów).

Uczestnicy mogą otrzymać dofinansowanie na:
udział pracowników szkoły w wyjazdach zagranicznych, dających im
możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole partnerskiej
za granicą (teaching assignment);
szkolenia dla kadry edukacyjnej w formie:
– udziału w kursach lub szkoleniach zagranicznych;
– obserwacji pracy zagranicznej szkoły partnerskiej lub innej organizacji

Zmienia życie,
otwiera umysły
Erasmus+

związanej z edukacją szkolną (job shadowing).
Mobilności zagraniczne mogą trwać od dwóch dni do dwóch miesięcy
(z wyłączeniem czasu podróży), a cały projekt – od jednego roku do dwóch lat.

Kto może złożyć wniosek:

Kto może złożyć wniosek:

publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły po-

publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły

nadgimnazjalne oraz władze oświatowe i inne organizacje działające w obsza-

ponadgimnazjalne oraz władze oświatowe i inne organizacje działające w ob-

rze edukacji z krajów uprawnionych do udziału w programie Erasmus+.

szarze edukacji z krajów uprawnionych do udziału w programie Erasmus+.

Szczegółowy wykaz instytucji uprawnionych do aplikowania o fundusze w ra-

Szczegółowy wykaz instytucji uprawnionych do aplikowania o fundusze

mach programu Erasmus+ Edukacja szkolna znajduje się na stronie:

w ramach programu Erasmus + Edukacja szkolna znajduje się na stronie:

www.erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna

www.erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna

Projekty partnerstw strategicznych
mogą trwać od dwóch do trzech lat.

