
Erasmus+ 
Edukacja szkolna 

oraz  
 Kształcenie i szkolenia 

zawodowe 



Materiał informacyjny 

ważny do 01.03.2015 r. Zasadnicze zmiany do okresu 
2007-2013 

• Mniejsza liczba akcji 

• Wnioskowanie tylko elektroniczne  -w postaci eForm 

• Praktycznie brak kosztów rzeczywistych - dofinansowanie 
oparte na kosztach jednostkowych i ryczałtowych 

• Lepsza synergia pomiędzy edukacją formalną, nieformalną, 
pozaformalną 

• Lepsza synergia między sektorami edukacji szkolnej, 
zawodowej, wyższej, dorosłych i sektorem młodzieży 



Materiał informacyjny 

ważny do 01.03.2015 r. 

2014–2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E R A S M U S + 
Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe 

 

AKCJA KA1 AKCJA KA2 

Mobilność kadry 
 edukacji szkolnej 

 
o projekty instytucjonalne 
o czas realizacji: 12 lub 24 
   miesiące 
o uczestnicy: pracownicy szkoły 

 

 Partnerstwa strategiczne na 
rzecz edukacji szkolnej 

 
o projekty instytucjonalne 

o czas realizacji: 24 lub 36 
   miesięcy 
o uczestnicy: pracownicy szkoły i 
   uczniowie 



Materiał informacyjny 

ważny do 01.03.2015 r. 

Akcja KA1 Mobilność edukacyjna 
Mobilność kadry edukacji szkolnej 

Instytucje uprawnione do udziału 

(publiczne i niepubliczne): 
 

• Przedszkola 

• Szkoły: 

– podstawowe 

– gimnazja 

– ponadgimnazjalne 

– artystyczne 
 

Osoby uprawnione do udziału w mobilnościach: 
 

• Pracownicy szkoły 

 

 

 

 



Materiał informacyjny 

ważny do 01.03.2015 r. 

Akcja KA1 Mobilność edukacyjna 
Mobilność kadry edukacji szkolnej 

 Priorytety europejskie w obszarze edukacji 
szkolnej: 

 

- wzmacnianie profesjonalnego profilu 
nauczycieli; 

- ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki 
szkolnej; 

- rozwijanie umiejętności podstawowych; 

- wczesna opieka i edukacja. 

 

 

 



Materiał informacyjny 

ważny do 01.03.2015 r. 

Akcja KA1 Mobilność edukacyjna 
Mobilność kadry edukacji szkolnej 

Czas trwania projektów 

 

• minimum 12 miesięcy 

• maksimum 24 miesiące 
 

Czas trwania mobilności edukacyjnych 

 

• od 2 do 60 dni (bez okresu podróży) 
 

 



Materiał informacyjny 

ważny do 01.03.2015 r. 

Akcja KA1 Mobilność edukacyjna 
Mobilność kadry edukacji szkolnej 

 

Rodzaje mobilności edukacyjnych 
 

• Prowadzenie zajęć dydaktycznych i praca w szkole 
partnerskiej (teaching assignment) 

 

• Szkolenie kadry/pracowników za granicą, w tym: 

 

• udział w kursach 

 (metodyczne/metodyczno-językowe/językowe) 

• udział w szkoleniach (seminaria/konferencje) 

• job shadowing (obserwacja pracy szkoły partnerskiej) 

 



Materiał informacyjny 

ważny do 01.03.2015 r. 

Akcja KA1 Mobilność edukacyjna 
Mobilność kadry edukacji szkolnej 

 

Dofinansowanie projektu 
 

dla uczestnika mobilności: 

• koszty podróży 

• wsparcie indywidualne (koszty utrzymania) 

• opłata za kurs/szkolenie (opcja) 

• wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami (opcja) 

 

dla szkoły: 

• wsparcie organizacyjne (administracja projektu) 



Materiał informacyjny 

ważny do 01.03.2015 r. Akcja KA1 Mobilność edukacyjna 
Mobilność kadry edukacji szkolnej 

 

Dofinansowanie projektu 

waluta EUR, forma: ryczałt 
 

 

• Budżet projektu: samokalkulujący się we wniosku 

 

 

 



Erasmus+ 
Kształcenie i szkolenia 

zawodowe 

Akcja 1.  

Mobilność edukacyjna 



Materiał informacyjny 

ważny do 01.03.2015 r. 

Główne działania: 
 

 staże zawodowe za granicą dla osób kształcących się 
zawodowo (uczniów i absolwentów) 

 

 wyjazdy kadry odpowiedzialnej za kształcenie i szkolenie 
zawodowe 

Akcja 1. Mobilność edukacyjna 



Materiał informacyjny 

ważny do 01.03.2015 r.  

Akcja 1. Mobilność uczniów  

Uczestnicy 
 uczniowie szkół zawodowych i technicznych  
 osoby w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy 
 absolwenci (staż ma się rozpocząć w ciągu 1 roku po zakończeniu nauki) 

 
 UWAGA: nie ma możliwości udziału osób bezrobotnych  

Czas trwania wyjazdu 
 od 2 tygodni do 12 miesięcy 

Działania 
 staże w placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego 
 staże w przedsiębiorstwach 

Kto może wnioskować o dofinansowanie? 

 instytucje – zarówno publiczne jaki i niepubliczne 



Materiał informacyjny 

ważny do 01.03.2015 r.  

Akcja 2. Mobilność kadry 
Uczestnicy 
 osoby zajmujące się kształceniem i  szkoleniem zawodowym (nauczyciele, trenerzy, 

instruktorzy, opiekunowie praktyk) 
 doradcy zawodowi, osoby zajmujące się organizacją mobilności 
 osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora 

publicznego i pozarządowego (w przypadku wyjazdów na staże trenerskie) 

Czas trwania wyjazdu 
 od 2 dni do 2 miesięcy 

Działania 
 praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach lub instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego 
 praktyki typu job-shadowing lub szkolenia w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego 
 prowadzenie kursów/szkoleń w zagranicznych instytucjach partnerskich (np. uczenie w innej 

szkole zawodowej zagranicą) 
 
Kto może wnioskować o dofinansowanie? 

 instytucje – zarówno publiczne jaki i niepubliczne 
 
 
 



Materiał informacyjny 

ważny do 01.03.2015 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dziękuję za uwagę 
 

Waldemar Kryjewski 


