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AKCJA 1  

MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI 
SZKOLNEJ
Projekty realizowane w ramach tej akcji mają na celu podniesienie ja-
kości pracy szkoły oraz wdrożenie rozwiązań i wiedzy zdobytej  przez 
jej pracowników w trakcie wyjazdów zagranicznych. 

Udział w projekcie umożliwia nawiązanie lub pogłębienie współ-
pracy międzynarodowej, dzięki czemu zarówno pracownicy szkoły, jak 
i sama szkoła zyskują szansę poznania nowoczesnych i innowacyjnych 
rozwiązań w obszarze edukacji szkolnej, które będą wykorzystywane 
w codziennej pracy dydaktycznej, jak również przyczynią się do lep-
szego funkcjonowania placówki.

Działania wspierane w ramach akcji 1 i ich dofinansowanie
Pracownicy szkoły mogą uczestniczyć w następujących typach mo-
bilności 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 as-
signment abroad).
Mobilności zagraniczne mogą trwać od dwóch dni do dwóch mie-

sięcy (z wyłączeniem czasu podróży), cały projekt od 12 do 24 miesięcy.
Dofinansowanie można otrzymać na koszty podróży, wsparcie indywidu-
alne, opłatę za udział w kursie i wsparcie organizacyjne.

Kto może złożyć wniosek?
O dofinansowanie projektu mogą się starać: publiczne i niepubliczne 
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne 
oraz jako liderzy konsorcjum – organy prowadzące szkoły.

Szczegółowy wykaz instytucji uprawnionych do aplikowania o fun-
dusze w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna znajduje się na 
stronie: www.erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna.
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AKCJA 2  

PARTNERSTWA STRATEGICZNE
Projekty realizowane w ramach tej akcji powinny służyć wprowadza-
niu długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk dla zapewnienia 
wysokiej jakości kształcenia na różnych poziomach edukacji. Przedsię-
wzięcia realizowane w ramach akcji 2 mogą obejmować wypracowy-
wanie nowych rozwiązań, działania badawcze, wdrożenia rezultatów 
przy wykorzystaniu spotkań projektowych oraz współpracy wirtualnej 
z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dzięki 
partnerstwom realizatorzy projektów, zwłaszcza uczniowie i nauczy-
ciele, będą mieli szansę wypracowania wspólnych rozwiązań doty-
czących priorytetów programu: zwiększania osiągnięć młodych ludzi 
(szczególnie tych zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem szkoły 
lub z niskim poziomem umiejętności podstawowych), podnoszenia 
jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijania i wzmacniania kom-
petencji zawodowych nauczycieli.

Kto może złożyć wniosek?
O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać: publiczne i niepubliczne 
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjal-
ne oraz władze oświatowe i inne organizacje działające w obszarze 
edukacji z krajów uprawnionych do udziału w programie Erasmus+. 

Szczegółowy wykaz instytucji uprawnionych do aplikowania o fun-
dusze w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna znajduje się na 
stronie: www.erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna.
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Działania wspierane w ramach programu
W ramach akcji 2 można realizować trzy rodzaje projektów: 
—  Projekty współpracy szkół – partnerstwa strategiczne wspierające 

wymianę dobrych praktyk (co najmniej dwie szkoły z dwóch róż-
nych krajów programu);

—  Projekty współpracy między regionami – partnerstwa strategiczne 
wspierające wymianę dobrych praktyk (projekty koordynowane 
przez lokalne/regionalne władze oświatowe z co najmniej dwóch 
różnych krajów programu); 

—  Projekty współpracy instytucji działających w obszarze edukacji 
– projekty realizowane w ramach partnerstw strategicznych na 
rzecz innowacji lub w ramach partnerstw strategicznych wspie-
rających wymianę dobrych praktyk (co najmniej trzy organizacje 
działające w obszarze edukacji szkolnej z trzech różnych krajów 
programu).

Projekty partnerstw strategicznych mogą trwać od jednego roku do 
trzech lat.
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Erasmus+ to nowy program Unii Europejskiej 
w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży 
i sportu. Poznaj jego wyjątkową ofertę dla 
sektora młodzieżowego!
Erasmus+ Młodzież to sektor realizujący 
działania programu 

Erasmus+ skierowane do młodzieży, osób z nią 
pracujących oraz organizacji działających na 
jej rzecz, a także do instytucji mogących mieć 
wpływ na rozwój edukacji pozaformalnej. 
Kontynuuje tradycje programu „Młodzież 
w działaniu”, realizowanego w latach 2007-
2013.

www.erasmusplus.org.pl

ERASMUS+ TO PROGRAM UNII EUROPEJSKIEJ 
NA LATA 2014–2020 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 od-
niesieniu do przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Konty-
nuuje tradycje programu Comenius, działającego 
w latach 2007-2013. Erasmus+ Edukacja szkolna 
promuje również udział w działaniach scentralizo-
wanych programu Erasmus+ (akcja 3), zarządza-
nych przez Agencję ds. Kultury i Sektora  
Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.


