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akcja 1 

moBilnoŚĆ kadry Edukacji 
dorosłych
Projekty w tej akcji umożliwiają organizacjom edukacji dorosłych 
przede wszystkim wysyłanie swojej kadry na zagraniczne wyjaz-
dy edukacyjne. Ich celem jest poznawanie rozwiązań stosowanych 
w innych krajach europejskich w zakresie niezawodowej edukacji 
dorosłych i doskonalenie kompetencji osób, które wspierają proces 
uczenia się dorosłych. Projekty mają służyć podnoszeniu jakości 
pracy organizacji, rozwijaniu oferty edukacyjnej oraz nawiązywaniu 
współpracy europejskiej.
Wyjazdy zaplanowane w ramach projektu muszą wpisywać się w szer-
szą strategię rozwoju organizacji i mogą odbywać się do tzw. krajów 
programu.

Działania możliwe do dofinansowania: 
 wyjazdy zagraniczne kadry w celu:

— udziału w kursach, szkoleniach, konferencjach;
— obserwacji pracy w organizacji zajmującej się niezawodową 

edukacją dorosłych (tzw. job shadowing);
— prowadzenia zajęć dla dorosłych słuchaczy lub szkoleń dla ka-

dry niezawodowej edukacji dorosłych w organizacji zagranicznej
 działania związane z przygotowaniem uczestników do wyjazdów 

oraz wykorzystaniem i upowszechnianiem rezultatów projektu.

tematyka projektu

O wyborze tematyki, mieszczącej się w obszarze niezawodowej 
edukacji dorosłych, decydują sami realizatorzy projektu, w zależności 
od potrzeb organizacji. 

kto może złożyć wniosek

Organizacja działająca w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych 
lub konsorcjum minimum trzech organizacji z tego samego kraju. 
Z dofinansowania mogą korzystać np. fundacje, stowarzyszenia, szko-
ły ogólnokształcące dla dorosłych, uniwersytety trzeciego wieku, uni-
wersytety ludowe, instytucje kultury, ośrodki pomocy społecznej i inne 
instytucje publiczne, zakłady penitencjarne, prywatne firmy szkolenio-
we. W wyjazdach może brać udział kadra nauczająca, szkoląca i zarzą-
dzająca, w tym wolontariusze. 

czas trwania projektu: od 12 do 24 miesięcy, w tym działań szkole-
niowych – od 2 do 60 dni (z wyłączeniem czasu podróży).

Erasmus+ 
współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (ka 2)

Erasmus+ 
mobilność edukacyjna (ka 1)



akcja 2 

partnErstwa stratEgicznE 
na rzEcz Edukacji dorosłych
Projekty w tej akcji umożliwiają międzynarodowym grupom partnerskim 
wymianę doświadczeń i wspólną pracę nad wybranym tematem z zakre-
su niezawodowej edukacji dorosłych. Przedsięwzięcia te powinny służyć 
wprowadzaniu długofalowych zmian i dobrych praktyk, które przyczy-
niają się do rozwoju sektora edukacji dorosłych, poprawy jakości oferty 
edukacyjnej oraz jej lepszego dopasowania do potrzeb osób dorosłych. 
Z udziału w projektach, w tym z wyjazdów zagranicznych do partnerów 
projektu, może korzystać kadra organizacji partnerskich oraz dorosłe 
osoby uczące się z grup docelowych.

Możliwa jest realizacja dwóch typów projektów:
 partnerstwa wspierające wymianę dobrych praktyk (projekty na 

mniejszą skalę), których celem jest wymiana doświadczeń i pomysłów 
z zakresu edukacji dorosłych oraz rozwijanie i wzmacnianie współpra-
cy międzynarodowej – te projekty zazwyczaj wybierają mniej doświad-
czone organizacje działające na rzecz lokalnej społeczności;

 partnerstwa na rzecz innowacji (projekty na większą skalę), których 
głównym celem jest opracowanie i upowszechnianie innowacyjnych 
rezultatów – te projekty zazwyczaj wybierają większe organizacje 
z doświadczeniem we współpracy międzynarodowej.

działania możliwe do dofinansowania: 

—  międzynarodowe spotkania partnerów projektu;
—  wspólne krótkie szkolenia kadry w jednej z organizacji partnerskich 

(np. kilkudniowe warsztaty);
—  dłuższe wyjazdy kadry do organizacji partnerskiej w celu wykonywania 

pracy w obszarze edukacji dorosłych (np. prowadzenie zajęć); 
—  działania edukacyjne z udziałem dorosłych słuchaczy: wyjazdy zagra-

niczne i działania lokalne;
—  opracowywanie i testowanie innowacyjnych rozwiązań w uczeniu się 

dorosłych;
—  wdrażanie i upowszechnianie rezultatów projektu (w tym międzynaro-

dowe konferencje, seminaria).

tematyka projektu

O wyborze tematyki, mieszczącej się w obszarze niezawodowej edukacji 
dorosłych, decydują sami realizatorzy projektu, w zależności od potrzeb 
organizacji. Jednak musi ona wpisywać się w jeden z priorytetów wyzna-
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EpalE
Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE) jest 
inicjatywą UE finansowaną ze środków programu Erasmus+ Edukacja dorosłych. 
Została zaprojektowana z myślą o profesjonalistach w obszarze uczenia się do-
rosłych: szkoleniowcach, nauczycielach, decydentach, naukowcach, wolontariu-
szach i innych osobach zajmujących się tym obszarem. EPALE jest platformą 
wielojęzyczną i bezpłatną, dzięki czemu zarejestrowani użytkownicy z całej Eu-
ropy mogą w pełni korzystać z jej zasobów.

Na platformie znajdują się m.in:

—  narzędzie do poszukiwania partnerów do projektów;
—  aktualne informacje na temat uczenia się dorosłych;
—  kalendarz europejskich i krajowych wydarzeń w obszarze edukacji 

dorosłych, w tym kursów i konferencji;
—  blog poświęcony trendom w edukacji dorosłych;
—   biblioteka zawierająca materiały i opracowania na temat edukacji 

dorosłych, w tym dokumenty strategiczne, wyniki badań, rezultaty 
projektów realizowanych w Europie;

—  społeczności praktyków – tematyczne grupy dyskusyjne.

Elektroniczna platforma na rzecz  
uczenia się dorosłych w Europie

czonych na dany rok. Priorytety dotyczą m. in. tworzenia oferty eduka-
cyjnej dla dorosłych, dostosowanej do ich potrzeb, motywowania osób 
dorosłych do poprawy swoich umiejętności podstawowych i kompetencji 
kluczowych, edukacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 
rozwijania kompetencji edukatorów osób dorosłych.

kto może złożyć wniosek 

Organizacje działające w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych, 
np. fundacje, stowarzyszenia, szkoły ogólnokształcące dla dorosłych, uni-
wersytety trzeciego wieku, uniwersytety ludowe, instytucje kultury, ośrod-
ki pomocy społecznej i inne instytucje publiczne, zakłady penitencjarne, 
prywatne firmy szkoleniowe. 
Partnerstwo musi składać się z minimum trzech organizacji z trzech róż-
nych tzw. krajów programu. Jedna z organizacji pełni rolę koordynatora 
i wnioskuje w swoim kraju o dofinansowanie w imieniu całego partnerstwa. 
Do współpracy mogą być włączone również organizacje z pozostałych 
krajów świata, o ile ich udział jest uzasadniony korzyścią dla organizacji 
z krajów programu.

czas trwania projektu: od 12 do 36 miesięcy

http://ec.europa.eu/epale/pl
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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 ofErtę dla sEktora 
Edukacja dorosłych!

Erasmus+ Edukacja dorosłych 
to sektor realizujący akcje 1 i 2  
programu Erasmus+ w odniesieniu 
do organizacji związanych z niezawodową 
edukacją osób dorosłych. Kontynuuje 
tradycje programu grundtvig, 
działającego w latach 2007-2013 
w ramach programu „Uczenie się przez 
całe życie”.


