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EDUKACJA SZKOLNA   www.erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna
Z oferty programu mogą skorzystać nauczyciele, uczniowie, członkowie kadry kierowniczej i pozostali pra-
cownicy przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz lokalne lub regionalne władze 
odpowiedzialne za oświatę, a także stowarzyszenia, fundacje i inne instytucje działające w obszarze edukacji.

SZKOLNICTWO WYŻSZE   www.erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze
Program Erasmus+ wspiera mobilność zagraniczną studentów, nauczycieli akademickich i pracowników ad-
ministracyjnych szkół wyższych oraz specjalistów z przedsiębiorstw. Stwarza też szanse rozwoju uczelniom 
i innym instytucjom działającym w sektorze szkolnictwa wyższego poprzez dofinansowywanie międzyinsty-
tucjonalnych projektów współpracy międzynarodowej.

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE
www.erasmusplus.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe
Dzięki programowi swoje umiejętności mogą rozwijać uczniowie szkół branżowych i technicznych, osoby 
w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy, absolwenci do jednego roku po ukończeniu szkoły, nauczy-
ciele, opiekunowie praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych, doradcy zawodowi, osoby 
odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora publicznego i pozarzą-
dowego. W ramach partnerstw strategicznych instytucje edukacyjne z partnerami w kraju i za granicą mogą 
podejmować współpracę na rzecz innowacji lub wymiany dobrych praktyk.

EDUKACJA DOROSŁYCH   www.erasmusplus.org.pl/edukacja-doroslych
Program skierowany jest do organizacji aktywnych w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych, takich jak 
np. stowarzyszenia i fundacje, szkoły dla dorosłych, uniwersytety trzeciego wieku, uniwersytety ludowe, insty-
tucje kultury, ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje publiczne, zakłady penitencjarne, prywatne firmy 
szkoleniowe. Z oferty programu może korzystać kadra wspierająca rozwój osób dorosłych i kadra zarządzają-
ca oraz dorosłe osoby uczące się z grup docelowych.

MŁODZIEŻ   www.erasmusplus.org.pl/mlodziez
W projektach realizowanych w ramach programu mogą uczestniczyć osoby w wieku od 13 do 30 lat, osoby 
pracujące z młodzieżą (nie ma limitu wieku): instruktorzy, wychowawcy, pedagodzy, wolontariusze, liderzy 
nieformalnych grup i inicjatyw, opiekunowie świetlic itd. Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty 
działające na rzecz młodzieży (organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne, szkoły, firmy edukacyjne).

AKCJE CENTRALNE Erasmus+   www.erasmusplus.org.pl/projekty-centralne
Akcje centralne Erasmus+ to działania międzynarodowe odpowiadające celom polityk Unii Europejskiej. Są 
wdrażane i zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską lub Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury 
i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli. Mogą być realizowane w ramach wszystkich trzech akcji kluczo-
wych. Dodatkowo można wnioskować do akcji Jean Monnet oraz akcji Sport. 

DO KOGO JEST SKIEROWANY PROGRAM ERASMUS+

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ FRSE

Program Erasmus+

Akcja Termin

Mobilność osób w dziedzinie młodzieży 
w ramach akcji 1

1 X 2019 r.

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie 
młodzieży w ramach akcji 2

1 X 2019 r.

Wspieranie w reformowaniu polityk 
akcja 3

1 X 2019 r.

Europejski Korpus Solidarności 1 X 2019 r.

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 

Akcja Termin

Ponadnarodowa mobilność uczniów 1 X 2019 r.

Projekt Szansa XII 2019 r. / 
I 2020 r.

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Akcja Termin

Program Edukacja IX 2019 r.
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ORGANIZATORZY:

9:00-10:00 Rejestracja uczestników

10:00-10:30 OTWARCIE KONFERENCJI
• Małgorzata Kopiczko, senator Rzeczpospolitej Polskiej
• Izabela Laskowska, dyrektor Biura Kształcenia Zawodowego i Edukacji Dorosłych, Fundacja 

Rozwoju Systemu Edukacji

10:30-12:00 • Oferta programu Erasmus+ dla szkolnictwa zawodowego – praktyki zagraniczne 
w przedsiębiorstwach dla uczniów szkół branżowych i technicznych  
Izabela Laskowska, dyrektor Biura Kształcenia Zawodowego i Edukacji Dorosłych, Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji

• Doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach programu Erasmus+ oraz eTwinning 
Joanna Srebrzyńska, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

• PO WER: Ponadnarodowa mobilność uczniów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER) 
Beata Rzepka, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

• Program EDUKACJA – profesjonalny rozwój kadry, mobilności oraz partnerstwa instytucjonalne 
Dorota Witowska, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

• Europejski Korpus Solidarności – projekty wolontariatu dla młodzieży, staże i miejsca pracy  
prezes, Anna-Sophia Pappai, Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ

12:00-12:30 Przerwa kawowa

12:30-13:30 EDUInspiracje – przykłady dobrych praktyk realizowanych przez beneficjentów  
programu Erasmus+

• Zespół Szkół nr 1 w Ełku im. Jędrzeja Śniadeckiego 
dyrektor, Danuta Wojtowicz

• Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku  
kierownik ds. kształcenia zawodowego, Grażyna Orchowska

• Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku im. Danuty Siedzikówny „Inki” 
dyrektor, Dorota Szczawińska

13:30-13:50 EuroSkills i WorldSkills: Rola europejskich i światowych konkursów umiejętności zawodowych 
w podnoszeniu atrakcyjności kształcenia zawodowego i jego dopasowania do potrzeb gospodarki  
Paulina Machera, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

13:50-14:00 PODSUMOWANIE KONFERENCJI

14:00-15:00 Lunch



www.frse.org.pl/program/worldskills-poland
worldskillspoland@frse.org.pl

www.frse.org.pl  www.erasmusplus.org.pl

Worldskills i Euroskills to międzynarodowe konkursy umiejętności 
zawodowych dla najbardziej utalentowanych uczniów szkół branżowych 
i technicznych w wieku 18-25 lat (konkurs EuroSkills) oraz 18-21 lat (konkurs 
WorldSkills), które stwarzają uczestnikom możliwość podniesienia swoich 
kompetencji zawodowych oraz rywalizacji z najlepszymi zawodnikami z danej 
branży na najwyższym, międzynarodowym poziomie. To również doskonała okazja 
do współpracy z przyszłymi pracodawcami oraz poznania środowiska biznesowego 
i naukowego, a także szansa na doskonalenie zawodowe nauczycieli i promocję  
kształcenia zawodowego. Konkursy odbywają się w sześciu obszarach zawodowych:
• Technologia informacji i komunikacji
• Produkcja i inżynieria
• Technologia budownictwa
• Transport i logistyka
• Usługi socjalne
• Sztuka i moda.

Najbliższy konkurs WorldSkills odbędzie się w Kazaniu (Rosja)  
22–27 sierpnia 2019, a EuroSkills w Grazu (Austria)  
we wrześniu 2020. Gospodarzem WorldSkills 2021 będzie 
Szanghaj w Chinach.


