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Dzięki działalności FRSE setki tysięcy osób  

w każdym wieku, bez względu na 

wykształcenie i posiadane umiejętności, 

miały szansę uczestniczyć w projektach 

edukacyjnych realizowanych przy wsparciu 

programów europejskich. 

Udział w projektach pozwala nie tylko na 

zdobycie wiedzy z konkretnych dziedzin,  

ale przede wszystkim uczy aktywności  

i odwagi w podejmowaniu działań, które 

zmieniają otaczającą nas rzeczywistość. 

Programy, akcje i inicjatywy 
koordynowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 



Założenia na lata 2014-2020: 

 budżet programu wyniesie 14,7 mld euro; 

 udział w programie weźmie 4 mln osób; 

 w programie będzie uczestniczyć 125 tys. 

instytucji; 

 ok. 1 mld euro zostanie przeznaczony na 

projekty realizowane przez polskie instytucje 

 w konkursie 2017 budżet dla sektora VET to 

28.180.843,00 EURO 

PROGRAM ERASMUS+ W LICZBACH 



BUDŻET DLA SEKTORA KSZTAŁCENIE  

I SZKOLENIA ZAWODOWE 

KONKURS 2018 

• AKCJA 1 (MOBILNOŚC EDUKACYJNA):  23 886 000 EURO 

• AKCJA 2 (PARTNERSTWA STRATEGICZNE): 6 853 000 EURO 

  RAZEM: 30.739.000,00 EURO  

 

 



TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

KA1 - 1 lutego 2018 

 

KA2 - 21 marca 2018  



 

 

 

 

 

 

UCZESTNICY PROGRAMU ERASMUS+ 

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ 

a. 28 państw członkowskich UE 

b. Islandia, Liechtenstein, Norwegia 

c. Turcja 

d. była Jugosłowiańska Republika Macedonii 

 

Kraje partnerskie: 

a. kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony): Bałkany Zachodnie, 

Partnerstwo Wschodnie, Basen Morza Śródziemnego, Rosja; 

b. pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora). 



OFERTA PROGRAMU ERASMUS+ 





ERASMUS+ EDUKACJA SZKOLNA (2014-2020) 

Akcja 1. 

Mobilność  
edukacyjna 

Akcja 2. 

Partnerstwa  
strategiczne  

 
Mobilności nauczycieli, 
uczniów, wykładowców, 
pracowników 
młodzieżowych, 
studentów, młodych 
ludzi mające na celu 
doskonalenia zawodowe  
i zdobywanie 
doświadczeń. 

Współpraca instytucji 
z obszarów objętych 
programem w celu 
wprowadzania 
długofalowych zmian, 
innowacji i dobrych 
praktyk w edukacji. 

 

Akcja 3. 

Wsparcie reform w 
edukacji 

W obszarze młodzieży  
i edukacji formalnej 
wspiera dialog i budowanie 
relacji między młodymi 
ludźmi a instytucjami oraz 
osobami odpowiedzialnymi 
za politykę dotyczącą 
młodzieży. 



AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ 

 

 

 

 

 

 

Uprawnieni uczestnicy mobilności 

 

• pracownicy szkół  
 - nauczyciele i osoby niebędące nauczycielami, 

 - kadra zarządzająca i dyrektorzy szkół, 

  

• pozostała kadra pedagogiczna  
 - inspektorzy szkolni, doradcy szkolni, pedagodzy, psychologowie, itd. 

 

spełniający następujące warunki: 

 

• pozostający w stosunku pracy ze szkołą wysyłającą 

• zaangażowani w strategiczny rozwój szkoły wysyłającej 



AKCJA KA1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA 

MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ 

 

CELE  PROJEKTU: 

 
• Podniesienie poziomu jakości pracy szkoły poprzez określenie 

potrzeb, które muszą ulec poprawie/wzmocnieniu w perspektywie 
jej rozwoju 

 

• Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły 

 

• Realizacja mobilności (wyjazdów) zagranicznych pracowników 
szkoły 

 

• Wdrożenie rozwiązań/wiedzy zdobytych przez pracowników szkoły 
w trakcie mobilności zagranicznych realizowanych w ramach 
projektu 

 

 



PLATFORMA SEG – MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA 

PRZEZ SEKTOR ZAWODOWY 

http://www.schooleducationgateway.eu/


Rozwiązywanie problemów 

poprzez zadawanie pytań 

 

CZAS TRWANIA:  

12 MIESIĘCY 

RODZAJ MOBILNOŚCI:  

KURS METODYCZNY 

BUDŻET PROJEKTU:  

16 480 EUR 

LICZBA MOBILNOŚCI:  

10 

Zespół Szkół Ogólnokształcących  

w Suchej Beskidzkiej 

 



PROJEKTY WSPÓŁPRACY SZKÓŁ  
 

 

Instytucje uprawnione do udziału: 

 przedszkola; 

 szkoły: podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne w tym artystyczne i 

sportowe; 

 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze; 

 młodzieżowe ośrodki wychowawcze; 

 młodzieżowe ośrodki socjoterapii; 

 ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze. 

 

EDUKACJA SZKOLNA | AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE 

Szczegółowy wykaz znajduje się  

na stronie programu Erasmus+. 



Kraje partnerskie: Polska, Chorwacja, 

Francja, Hiszpania, Czechy 

 

Cel : Promowanie oraz pogłębianie 

wiedzy i umiejętności uczniów w 

zakresie obszaru STEM (Science, 

Technology, Engineering and 

Mathematics ). 

 

Działania m.in.:  Udział w  warsztatach 

z zakresu używania narzędzi WEB 2.0, 

budowania i programowania robotów 

LEGO Mindstorm EV3. 
 

 

Pollution! Find 

 a STEM sollution! 

Zespół Szkół nr 7 Szkoła Podstawowa 

 nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie 



MOBILNOŚCI 

EDUKACJA SZKOLNA | AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE 

Działania związane z uczeniem się,  

nauczaniem i szkoleniami 

 krótkoterminowe wyjazdy grup uczniów; 

 długoterminowe wyjazdy uczniów; 

 mobilność uczniów łączona  

z mobilnością wirtualną. 

 krótkie programy szkoleniowe dla 

pracowników 

 długoterminowe wyjazdy nauczycieli  

w celu nauczania 

Rekomendowane jest 

wykorzystanie eTwinning. 



 

eTwinning 
 

•Inspiracje 

 Ciekawe projekty 

 Publikacje (do pobrania) 

 
 

 
 
 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

 
 



  Program eTwinning 

Współpraca szkół i przedszkoli w Europie 

za pośrednictwem technologii  

informacyjno-komunikacyjnych. 

Nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie,  

dyrektorzy szkół, bibliotekarze, pedagodzy i inni pracownicy szkoły. 
    

Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (przedział wiekowy uczniów 3-19 lat). 

Współpraca z: 

Macedonia 

Bośnia i Hercegowina 

Turcja 

Serbia 

Norwegia 

Islandia 

Albania 

Liechtenstein 

Armenia 

 

Azerbejdżan 

 

Gruzja 

 

Mołdawia 

 

Ukraina 

 

Tunezja 



 Korzyści z eTwinningu 

 Wzrost motywacji do nauki  
 Praca w grupie i praca metodą projektu 
 Kreatywność i innowacyjność 
 Odpowiedzialność, tolerancja 
 Nagroda w postaci oceny 
 Lekcje, dom, zajęcia pozalekcyjne, godziny 

dodatkowe 

 Wykorzystywanie nowoczesnych technologii  
 Realizacja podstawy programowej w 

atrakcyjny sposób 
 Komunikacja w języku obcym 
 Rozwijanie kompetencji kluczowych 
 Indywidualizacja nauczania: uczeń zdolny – 

uczeń z zaległościami 
 

Uczniowie 

eTwinning  
to  

bezpieczny Internet 



  Portal www.etwinning.pl 

• Informacje o programie 

• Przedstawiciele we wszystkich regionach Polski  

• Inspiracje 

 Ciekawe projekty 

 Publikacje (do pobrania) 

• Warsztaty w szkołach (koszt ponosi eTwinning!) 

 grupy około 15-20 nauczycieli, pracownia z dobrym 

łączem internetowym,  

 kontakt z Biurem eTwinning lub trenerem warsztatów 

komputerowych w regionie. 

 Publikacje (do pobrania) 

         
www.etwinning.pl 





 PRAKTYKI i STAŻE 

ZAGRANICZNE  
dla kształcących się zawodowo 

(uczniowie i absolwenci – wyjazdy 

od 2 tyg. do 12 m-cy) 

 

 WYJAZDY SZKOLENIOWE 

KADRY  
(nauczyciele, trenerzy, doradcy 

zawodowi, opiekunowie – wyjazdy 

od 2 dni do 12 m-cy) 

PARTNERSTWA  STRATEGICZNE 
realizujące międzynarodowe projekty 

trwające 12-36 m-cy, dofinansowanie 

150,000 - 450,000 Euro: 

 

 wspierające WYMIANĘ 

DOBRYCH PRAKTYK (wymiana 

doświadczeń, podnoszenie 

umiejętności) 

 

 na rzecz INNOWACJI 
(innowacyjne, trwałe rezultaty i 

produkty, nowatorskie pomysły) 

 

 

 promocja rozwoju i 

wdrożenie ECVET 

 

 popularyzacja i 

upowszechnianie ECVET 

wśród pracodawców 

 

 wsparcie dla realizatorów 

projektów 

 

 wspieranie władz krajowych 

w dalszym rozwoju systemu 

ECVET w Polsce 



• Gastronomia i hotelarstwo drogą do sukcesu 

zawodowego w zjednoczonej Europie – 60 781 Euro  

– 35 uczestników 

• Kształcenie w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa 

odpowiedzią na potrzeby europejskiego rynku pracy  

– 60 781 Euro – 32 uczestników 

• Gastronomia i hotelarstwo w wymiarze europejskim – 

nasza pasja i zawód - – 60 781 Euro – 32 uczestników 

Beneficjent: Zespół Szkół nr 1 

w Grodzisku Mazowieckim 

 

Partner: Stowarzyszenie  

Restauratorów w Nicei 





 

Profil uczestniczących podmiotów: organizacje/instytucje prowadzące działania edukacyjne dla 

dorosłych o charakterze niezawodowym, np. szkoły ogólnokształcące dla dorosłych, stowarzyszenia, 

fundacje, instytucje kultury, władze lokalne, uniwersytety trzeciego wieku, uniwersytety ludowe, 

uniwersytety otwarte, zakłady penitencjarne 

Przykładowa tematyka projektów 

• metody pracy z dorosłymi o niskich kwalifikacjach/umiejętnościach podstawowych 

• sposoby zwiększania uczestnictwa osób dorosłych o niskich umiejętnościach w edukacji - 

strategie aktywizacji, poradnictwa i motywowania 

• włączanie – poprzez edukację - do społeczeństwa osób niepełnosprawnych i innych  

 w niekorzystnej sytuacji zwłaszcza tych z niskimi umiejętnościami 

• wspieranie uczenia się szczególnych grup społecznych np. seniorów, rodziców, osadzonych 

• współpraca różnych podmiotów w regionie na rzecz wspierania uczenia się dorosłych w 

zakresie niezawodowym i tworzenia dostosowanej do potrzeb oferty edukacyjnej 

 

 

 

  

SEKTOR EDUKACJA DOROSŁYCH 



Realizator projektu: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Elblągu  

Tytuł projektu: "Rozwinąć skrzydła"  

Okres realizacji: 12 miesięcy (wrzesień 2016 – sierpień 2017) 

Budżet projektu: 9 705 EUR 

Tematyka: zwiększenie umiejętności pracowników Poradni w zakresie poprawy kompetencji kluczowych rodziców, w tym z 

grup defaworyzowanych (ze środowisk zagrożonych patologią, niedostosowaniem społecznym, dotkniętych 

niepełnosprawnością, jak również uchodźców i rodzin wracających z emigracji) 

 

Zrealizowane działania wyjazdowe: 5 mobilności do Wlk. Brytanii na szkolenie „szyte na miarę” (cele: zdobycie wiedzy  

o nowych  narzędziach i metodach pracy z rodzicami oraz ofercie szkoleń w zakresie podnoszenia kompetencji rodziców) 

Uczestnicy: dyrektor placówki oraz pedagodzy, doradcy zawodowi i trenerzy 

Wpływ/rezultaty:  

- podniesienie kompetencji w zakresie metodycznego wsparcia rodziców (np. wprowadzenie dodatkowych konsultacji dla 

rodziców z deficytami  w zakresie kompetencji społecznych i wychowawczych oraz wspólnej terapii dziecka i rodzica) 

- uruchomienie profilu placówki na Facebooku - łatwiejsze docieranie do potencjalnych i obecnych klientów poradni 

- lepsze przygotowanie do zmian w pomocy psychologiczno-pedagogicznej planowanych w oświacie w Polsce w toku 

dokonywanej reformy – dzięki poznaniu systemu brytyjskiego 

PRZYKŁAD PROJEKTU ZREALIZOWANEGO W AKCJI 1.  



  

POLSKO-LITEWSKI FUNDUSZ 

WYMIANY MŁODZIEŻY 

http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/ 

 



 

O FUNDUSZU 
 

• Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży powstał 1 czerwca 2007 roku na 

mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej oraz Rządem 

Republiki Litewskiej pod honorowym patronatem Premierów Polski  

i Litwy. 

• Działalność Funduszu finansowana jest ze środków finansowych pochodzących z 

budżetu Polski i Litwy.  

 



CELE FUNDUSZU 

Wspieranie współpracy polskiej i litewskiej młodzieży dla budowania przyjaznej współpracy 
między Narodami Polski i Litwy.  

 

W szczególności poprzez: 

• kształtowanie wzajemnych stosunków międzynarodowych; 

• inspirowanie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na 
wzajemne zbliżenie się; 

• odkrywanie wspólnych korzeni; 

• niwelowanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii i we współczesnych 
relacjach; 

• tworzenie ram organizacyjno-prawnych dla skuteczniejszego wspierania wymian młodzieży. 
 

WIĘCEJ INFORMACJI: http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/ 
 



  

POLSKO-UKRAIŃSKA RADA 

WYMIANY MŁODZIEŻY 

 

http://www.frse.org.pl/program/purwm/ 

 



O RADZIE 

• Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży powstała 9 września 2015 roku na 

mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem 

Ministrów Ukrainy.  

• Działalność Rady finansowana jest ze środków finansowych pochodzących z 

budżetu Polski i Ukrainy.  



DZIAŁALNOŚĆ 

• wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i 
stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach. 

• Rada wspiera finansowo (konkurs projektów) i merytorycznie (system szkoleń, 
konsultacje) realizację pomysłów młodych ludzi. W ramach konkursu wniosków można 
realizować takie projekty, jak:   

 wymiany młodzieżowe,  

 seminaria przygotowawcze i kontaktowe; 

 spotkania młodzieżowe; 

 projekty informacyjno-promocyjne. 

 

WIĘCEJ INFORMACJI: http://www.frse.org.pl/program/purwm/ 




