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 Budżet programu  14,7 mld EUR.

 Udział w programie weźmie 4 mln osób.

 Będzie uczestniczyć 125 tys. instytucji.

 Ok. 1 mld EUR zostanie przeznaczony 

na projekty realizowane przez polskie instytucje.

 Ponad 30 milionów EUR dla Polski dla sektora 

Kształcenie zawodowe na konkurs 2019 

Założenia programu na lata 2014-2020



SEKTOROWA STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+



• rozwijanie międzynarodowego wymiaru edukacji i szkoleń;

• podnoszenie jakości, innowacyjności i umiędzynarodowienia instytucji edukacyjnych;

• wymiana dobrych praktyk i rezultatów; wykorzystanie europejskich narzędzi 
ułatwiających uznawanie i przenoszenie kwalifikacji (ECVET, Europass);

• nauczanie i uczenie się języków obcych, różnorodność językowa, świadomość 
międzykulturowa. 

• podnoszenie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności w zakresie ich 
przydatności dla rynku pracy;

Cele programu dla sektora 
kształcenia i szkolenia zawodowego



Struktura sektora 
kształcenie i szkolenia zawodowe

AKCJA 1 AKCJA 2

Mobilność
edukacyjna

Mobilność 
edukacyjna uczniów 

i kadry

VET Charter

Współpraca na rzecz 
innowacji 

i dobrych praktyk

Partnerstwa 
strategiczne

Sojusze na rzecz 
umiejętności 
sektorowych



Akcja 1. Mobilność edukacyjna – zasady formalne

Czas trwania projektu:

• od 12 do 24 miesięcy 

Organizacje uczestniczące:

• min. 2 instytucje z 2 krajów programu – wysyłająca i przyjmująca

• wnioskować może konsorcjum VET: minimum 3 organizacje VET z tego samego kraju



Akcja 1. Mobilność uczniów – zasady formalne

Uczestnicy:

• uczniowie szkół branżowych i technicznych, osoby w trakcie szkolenia zawodowego 
u pracodawcy

• absolwenci (staż musi się zakończyć w ciągu jednego roku po zakończeniu nauki)

Czas trwania wyjazdu:
• od 2 tygodni do 3 miesięcy (10-89 dni)
• od 3 miesięcy do 1 roku (90-366 dni) <- Erasmus PRO 

Działania:
• praktyki/staże w przedsiębiorstwach lub placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego

• wizyty przygotowawcze kadry w miejscach odbywania praktyk przez uczniów (1-3 dni) <-dotyczy 

tylko wyjazdów Erasmus PRO



Akcja 1. Mobilność kadry – zasady formalne

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

Czas trwania wyjazdu:
• od 2 dni do 2 miesięcy (2-60 dni)

Działania:
• staże zawodowe w przedsiębiorstwach lub instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego
• szkolenie praktyczne/job-shadowing
• prowadzenie zajęć w zagranicznych instytucjach partnerskich (np. uczenie w innej szkole zawodowej za 

granicą)
• prowadzenie szkoleń przez instruktorów z zagranicznych przedsiębiorstw w instytucji wnioskującej



Partnerstwa strategiczne 
na rzecz innowacji

Partnerstwa strategiczne wspierające 
wymianę dobrych praktyk

Akcja 2: Partnerstwa strategiczne 

Min. 3 instytucje z 3 różnych krajów uczestniczących w programie posiadające osobowość prawną. 



Przykładowe aktywności w projekcie Akcji 2

 Przygotowanie rezultatu: tworzenie treści, obrazów, dźwięków, adaptacja, tłumaczenia, badania, porównania, 
testowanie itp.

 Upowszechnianie rezultatów projektu: organizacja seminariów, szkoleń, konferencji, działania 
z wykorzystaniem TIK, wykorzystywanie istniejących baz danych odbiorców, tworzenie ulotek, newsletterów

 Formy szkoleniowe jako wsparcie dla projektu/uczestnika/ instytucji:
 długoterminowe wyjazdy w celu nauczania lub szkoleniowe (Long-term teaching 

or training assignments) – od 2 do 12 miesięcy;
 krótkie programy szkoleniowe dla pracowników (Short-term joint staff training events) 

– od 3 dni do 2 miesięcy;
 mobilność łączona osób w trakcie kształcenia zawodowego (Blended mobility of VET learners) 

– do 2 miesięcy.



Korzyści z realizacji projektów międzynarodowych

 doskonalenie umiejętności zawodowych
 zwiększenie zdolności do zatrudnienia
 zwiększenie świadomości międzykulturowej i wartości europejskich
 poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości, usamodzielnienie, 

poczucie własnej wartości
 poprawa znajomości języków obcych
 motywacja do dalszej nauki i udziału w szkoleniach po odbyciu 

mobilności zagranicznej
 rozwijanie  współpracy szkół z pracodawcami i uczelniami
 poszerzenie oferty edukacyjnej szkół – innowacyjne programy 

kształcenia praktycznego
 doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół branżowych 



PODSTAWOWE DOKUMENTY

• Zaproszenie do składania wniosków 

(na rok 2019) program Erasmus+ [PL] [EN]

• Przewodnik po programie Erasmus+:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/programme-guide/introduction/how-to-read-

programme-guide_pl
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/384/04&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/384/04&from=EN
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_pl


www.power.frse.org.pl 

DOFINANSOWANIE LISTY REZERWOWEJ PROGRAMU ERASMUS+:

Okres realizacji: 1 lutego 2015 r. – 31 grudnia 2022 r.

Budżet: 1 145 000 000 PLN

PROJEKT FRSE „PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW”

 zagraniczne wyjazdy grup uczniów trwające od 7 do 14 dni,

 w grupach liczących min. 10 osób max. 20 osób wraz z odpowiednią liczbą opiekunów określoną 
przez dyrektora szkoły,

 czas trwania projektu: 6 lub 12 miesięcy,

 II nabór wniosków na rok 2019: do 31 października 2019 r. 

Okres realizacji projektu: 1 września 2018 r. – 30 czerwca 2023 r.

Budżet: 105 300 000 PLN



Program Edukacja 
(MF EOG 2014-2021)

http://education.org.pl

OBSZARY PRIORYTETOWE
 zarządzanie w sektorze edukacji, rozwój kultury jakości w sektorze edukacji; 

 rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem m.in. dualnego systemu nauczania oraz współpracy 

instytucji kształcenia z pracodawcami; 

 rozwój poradnictwa zawodowego;

 edukacja włączająca, edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi – child welfare education.

• Komponent I    – Profesjonalny rozwój kadry (Wizyty studyjne/Intensywne szkolenia)

• Komponent II   – Mobilność w szkolnictwie wyższym

• Komponent III  – Współpraca instytucjonalna – kształcenie zawodowe (VET)

• Komponent IV  – Współpraca instytucjonalna (z wyłączeniem VET)

Budżet programu: 23 529 412 EUR



KOMPONENT III - CELE
 rozwój kształcenia zawodowego wobec potrzeb ekonomicznych i społecznych, 

 wzmacniane współpracy pomiędzy edukacją a przedsiębiorcami - dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, 

 rozwój edukacji włączającej, 

 rozwijanie wsparcia psychologicznego oraz pedagogicznego dla uczniów i studentów, 

 wzmacnianie przedsiębiorczości i kreatywności osób uczących się, 

 wsparcie wykorzystania otwartych zasobów edukacyjnych w kształceniu zawodowym, 

 rozwój kompetencji zawodowych kadry i innych osób aktywnych w sektorze kształcenia zawodowego, 

 usprawnienie organizacji i zarządzania instytucjami edukacyjnymi, 

 współpraca i wymiana dobrych praktyk pomiędzy partnerami projektu, 

 rozwój doradztwa zawodowego i mentoringu, 

 rozwijanie i wspieranie mobilności edukacyjnej, praktyk zawodowych, staży zawodowych i wymiany zawodowe, 

 wdrażanie ECVET i EQAVET. 

• DZIAŁANIE A: Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej 

• DZIAŁANIE B: Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z 

Państw-Darczyńców 

• DZIAŁANIE C: Opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju 

szkolnictwa zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego 

DZIAŁANIA



Szukaj nas na: Facebook -> Europass Polskaoraz

Programy wspierające, inicjatywy, sieci

 Europass umożliwia lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych 

(posiadacz) oraz wspiera proces rekrutacji  (pracodawcy), wspiera instytucje 

edukacyjne i pracodawców w lepszej ocenie kompetencji  uzyskanych w drodze 

edukacji formalnej i nieformalnej.

 Europass zmierza w kierunku odejścia od dokumentów papierowych na rzecz 

interaktywnej usługi online z wykorzystaniem cyfrowego rozpoznawania kompetencji 

oraz moderowania indywidualnej ścieżki kariery czy edukacji w oparciu o narzędzia 

elektronicznego rozpoznawania przyszłych potrzeb na europejskim rynku w roku 2021 

i kolejnych latach. 



www.eksperciecvet.org.pl

Europejski System Akumulowania i Przenoszenia 

Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym 

 szkoły zawodowe

 uczelnie wyższe

 stowarzyszenia 

branżowe

 pracodawcy

 partnerzy społeczni

1. realizacji projektów mobilności edukacyjnej;

2. zapewnienia wysokiej jakości kształcenia zawodowego;

3. tworzenia elastycznych ścieżek kształcenia w uczeniu się przez całe życie;

4. walidacji efektów uczenia się uzyskanych w toku edukacji pozaformalnej 

i nieformalnej;

5. wspierania współpracy szkół i pracodawców.

Warsztaty i seminaria na temat wykorzystania założeń ECVET na rzecz :

ECVET to inicjatywa UE, umożliwiająca obywatelom państw europejskich łatwiejsze zdobywanie 

kwalifikacji zawodowych – świadectw i dyplomów, wspierająca mobilność zawodową oraz uczenie 

się przez całe życie.

Grupy docelowe

www.eksperciecvet.org.pl

Programy wspierające, inicjatywy, sieci



 warsztaty narzędziowe e-czwartki, e-wakacje, e-ferie, warsztaty 
w regionach

 seminaria kontaktowe poszukiwanie partnera, zakładanie 
partnerstwa

 międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego
doskonalenie umiejętności cyfrowych, wymiana doświadczeń 

 kursy online narzędzia TIK, nauka programowania, 
jak uczestniczyć w eTwinningu i wiele innych

 wzbogacenie warsztatu pracy
 przez Internet i na miejscu

 na miarę potrzeb
 bezpłatnie

Programy wspierające, inicjatywy, sieci

http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe/
http://www.etwinning.net/
http://www.etwinning.net/
http://www.etwinning.net/


EPALE

Elektroniczna Platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

Blisko 57 000 zarejestrowanych użytkowników w całej 
Europie, w tym ponad 3700 w Polsce 
(edukatorzy, szkoleniowcy, trenerzy, bibliotekarze, przedstawiciele instytucji 
kultury, andragodzy i wielu, wielu innych)

Ok. 14 500 unikalnych wejść na polską stronę miesięcznie

Wyszukiwarka partnerów

Kalendarz wydarzeń

Możliwość publikowania własnych treści

Grupy dyskusyjne

Seminaria, webinaria i Forum Edukacji Dorosłych

Programy wspierające, inicjatywy, sieci



Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 
(EUROPEAN VOCATIONAL SKILLS WEEK)

14-18 PAŹDZIERNIKA 2019

Cel: podniesienie atrakcyjności i poprawa wizerunku kształcenia 

i szkoleń zawodowych w Europie

Zaangażowane instytucje: nauczyciele, rodzice, 

przedsiębiorstwa, organizacje biznesowe, partnerzy społeczni, 

doradcy zawodowi oraz decydenci.

Rejestracja wydarzeń: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-

VocationalSkillsWeek2019

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek2019


WorldSkills

80 państw członkowskich

+ 1500 zawodników

+ 100 000 widzów

ponad 60 konkurencji: 
oficjalnych, pokazowych i 

demonstracyjnych

największe firmy branżowe, 
przedstawiciele rządów oraz 

ośrodków instytucji badawczych

EuroSkills

28 państw członkowskich

+ 600 zawodników

+ 80 000 widzów

ponad 40 konkurencji: 
oficjalnych, pokazowych i 

demonstracyjnych

Międzynarodowe konkursy umiejętności zawodowych

Kazań 2019

Budapeszt 2018

Graz 2020



Gdzie szukać informacji?

Regionalne Punkty 

Informacyjne 

Działania dodatkowe

Mobilne Centrum Edukacyjne

Konferencje 

regionalne programu 

Erasmus+

Punkt Informacyjny 

w siedzibie FRSE

Strony

www.erasmusplus.org.pl  

www.frse.org.pl 
Spotkania informacyjne 

i konsultacje



WWW.FRSE.ORG.PL

KONTAKT@FRSE.ORG.PL

ALEKSANDRA BAŁCHAN-WIŚNIEWSKA

abalchan@frse.org.pl

Dziękuję za uwagę

http://www.frse.org.pl/
mailto:kontakt@frse.org.pl

