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Wykorzystuje doświadczenia, ale spogląda w przyszłość – program Erasmus+ ma wiele do 

zaproponowania podmiotom zaangażowanym w edukację szkolną. 

 Wszyscy ci, którzy skorzystali z oferty programu „Uczenie się przez całe życie” i chcieliby kontynu-

ować współpracę z partnerami z krajów europejskich w obszarze edukacji szkolnej, znajdą coś dla 

siebie także w ramach programu Erasmus+. Ci, którzy dotychczas nie podjęli europejskiej współpra-

cy ze względu na fakt, że program „Uczenie się przez całe życie” nie dał im takiej szansy, powinni 

zapoznać się z ofertą partnerstw strategicznych dedykowanych edukacji szkolnej w programie Era-

smus+, ponieważ stwarzają one szersze możliwości, niż miało to miejsce dotychczas.  

W założeniach nowego programu duży nacisk położono na długotrwałe efekty współpracy międzyna-

rodowej, a na poziomie systemowym – na dalsze podnoszenie jakości edukacji. Każde partnerstwo 

dofinansowane w ramach programu Erasmus+ musi odpowiadać na rzeczywiste potrzeby, być inno-

wacyjne, wnosić europejską wartość dodaną, skutkować rezultatami dla uczestników i środowiska 

zewnętrznego, być sprawnie zarządzane i realizowane przez odpowiednio wykwalifikowane kadry.  

Główne działania w ramach akcji 2 „Partnerstwa strategiczne” to partnerska współpraca między 

szkołami (obecnie Partnerskie Projekty Szkół) prowadząca do rozwoju programów nauczania, 

wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji, rozwijania podstawowych kompetencji życiowych, 

walki z przemocą w szkołach, rozwoju umiejętności językowych i świadomości międzykulturowej.  

W ramach współpracy szkół nadal będą realizowane wyjazdy uczniów na dłuższe okresy do szkół 

partnerskich (obecnie Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa). Ważnym elementem programu 

pozostanie międzynarodowa współpraca lokalnych konsorcjów złożonych z władz lokalnych i szkół 

oraz innych organizacji włączanych do współpracy ze względu na tematykę projektu (obecnie Part-

nerskie Projekty Regio) w celu poprawy oferty edukacyjnej. Wsparciem dla wszystkich tych działań 

pozostanie eTwinning i realizowane z wykorzystaniem tej platformy projekty dla uczniów oraz warsz-

taty online dla nauczycieli, studentów i trenerów.  

Jednym z priorytetów nowego programu będzie wspieranie partnerstw międzysektorowych, które 

będą angażować różnorodne podmioty zainteresowane działaniami służącymi wzmacnianiu jakości 

edukacji. Tu z całą pewnością pomocne okażą się doświadczenia z realizacji projektów partnerskich 
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Comeniusa, angażujących całe społeczności lokalne i pokazujących, że pozytywne zmiany w edukacji 

wymagają dobrze zaplanowanej współpracy wszystkich interesariuszy.  

Nowością w programie będzie akcja 3 „Wsparcie dla reform w edukacji”, wspierająca międzynarodo-

wy transfer innowacyjnych rozwiązań do innych systemów. Warto także pamiętać, że mobilności 

realizowane w ramach akcji 1 będą dofinansowywane w ramach projektów instytucjonalnych, a więc 

także i tutaj niezwykle istotnym aspektem będzie podnoszenie jakości kształcenia i wymiana dobrych 

praktyk, służące wzmocnieniu instytucji i kompetencji ich pracowników 
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