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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 innowa-
cyjnych rozwiązań w obszarze edukacji szkolnej, które będą wykorzy-
stywane w codziennej pracy dydaktycznej, jak również przyczynią się  
do lepszego funkcjonowania placówki.

Działania wspierane w ramach Akcji 1 i ich dofinansowanie
Pracownicy szkoły mogą uczestniczyć w następujących typach mo-
bilności edukacyjnych:
—  zagranicznych kursach/szkoleniach zorganizowanych (structured 

courses or training events abroad);
—   obserwacji pracy na danym stanowisku w szkołach zagranicznych 

(job shadowing);
—   prowadzeniu zajęć dydaktycznych i pracy w szkole zagranicznej lub 

innej organizacji działającej w obszarze edukacji (teaching/training 
assignments abroad).

Mobilności zagraniczne mogą trwać od dwóch do sześćdziesięciu dni 
(z wyłączeniem czasu podróży), cały projekt od 12 do 24 miesięcy.
Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w następujących kategoriach 
budżetowych: podróż, wsparcie indywidualne, wsparcie organizacyjne. 
W przypadku mobilności typu kurs/szkolenie przyznawane jest dofi-
nansowanie w kategorii opłata za kurs/szkolenie (jeden uczestnik może 
otrzymać w ramach tej kategorii budżetowej maksymalnie 700 EUR  
dofinansowania).

Kto może złożyć wniosek?
O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać: publiczne i niepublicz-
ne przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz 
w przypadku projektów typu konsorcjum organy prowadzące ww. pla-
cówek lub szkoły, które w projekcie będą pełniły rolę lidera konsorcjum.
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Projekty realizowane w Akcji 2 dają możliwość międzynarodowej współ-
pracy pomiędzy instytucjami działającymi w obszarze edukacji. Wyróżnia-
my dwa typy partnerstw: Współpracę szkół oraz Partnerstwa strategiczne 
na rzecz edukacji szkolnej. 

akcja 2 

wspÓłpraca szkÓł
Projekty współpracy szkół (KA229) polegają na współdziałaniu szkół 
z różnych krajów nad wspólnym tematem bądź problemem do rozwią-
zania. Mają wzmacniać potencjał szkół do współpracy międzynarodowej, 
pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwa-
niom. Działania powinny przynieść możliwie trwałe rezultaty nie tylko 
dla ich bezpośrednich uczestników, lecz także w postaci poprawy jakości 
i skuteczności pracy szkół partnerskich. Powinny one również wpływać na 
otoczenie szkół. Projekty mają wspierać międzynarodowe wymiany grup 
uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich 
wspólnych wartości, jak: wolność, włączenie społeczne, tolerancja i nie-
dyskryminacja. Na każdym etapie realizacji projektu rekomendowane jest 
wykorzystywanie platformy eTwinning.

Skład partnerstwa:
Od 2 do 6 szkół z co najmniej dwóch różnych krajów programu (krajów 
członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Liechtensteinu, Islandii, 
Turcji, Republiki Macedonii Północnej i Serbii).

Wspierane działania:
—  działania służące uczeniu się, nauczaniu, szkoleniom (szkolenia dla ka-

dry i uczniów, w tym wyjazdy długoterminowe);
—  zarządzanie projektem i jego wdrażanie – w tym działania lokalne oraz 

organizacja spotkań związanych z zarządzaniem projektem.

Czas realizacji:
Projekty mogą trwać od 12 do 24 miesięcy, wyjątek stanowią działania, 
w których organizowane są długoterminowe mobilności – te projekty 
mogą trwać do 3 lat.
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Kto może złożyć wniosek?
Publiczne i niepubliczne szkoły, przedszkola oraz ośrodki prowadzące 
szkoły realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Wykaz instytucji 
uprawnionych do wnioskowania o fundusze w ramach projektów Współ-
pracy szkół znajduje się na stronie: 
http://erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/akcja-2/.

akcja 2 

partnErstwa stratEgicznE 
na rzEcz Edukacji szkolnEj
Projekty partnerstw strategicznych (ka201) polegają na międzynarodowej 
współpracy placówek edukacyjnych, lokalnych lub regionalnych władz od-
powiedzialnych za oświatę i innych organizacji działających na rzecz edu-
kacji szkolnej, np. stowarzyszeń czy fundacji. Celem działań powinno być 
wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie 
tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.
W ramach tej akcji można realizować:
—  projekty wymiany dobrych praktyk, mające służyć wzmocnieniu po-

tencjału organizacji do działań na szczeblu międzynarodowym oraz 
wymianie metod, praktyk i idei; 

—  projekty na rzecz innowacji mające na celu wytworzenie innowacyjnych 
rezultatów pracy intelektualnej lub propagowanie nowo powstałych roz-
wiązań oraz innowacyjnych idei.

Wyróżnia się też projekty współpracy między regionami, w których wio-
dącą rolę odgrywają lokalne lub regionalne władze odpowiedzialne za 
oświatę, będące jednocześnie wnioskodawcami. Działania te mogą służyć 
zarówno tworzeniu innowacji, jak i wymianie dobrych praktyk.

Skład partnerstwa:
Co najmniej trzy organizacje z trzech różnych krajów programu.

Wspierane działania:
—  międzynarodowe spotkania projektowe służące zarządzaniu projektem;
—  działania służące uczeniu się, nauczaniu, szkoleniom – szkolenia dla 

kadry i uczniów, w tym wyjazdy długoterminowe;
—  zarządzanie projektem i jego wdrażanie, w tym działania lokalne.
W projektach na rzecz innowacji mogą występować także:
— rezultaty pracy intelektualnej;
— wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej.

Czas realizacji:
Projekty mogą trwać od 12 do 36 miesięcy.
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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.

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 odniesieniu do orga-
nizacji działających na rzecz edukacji szkolnej z krajów 
uczestniczących w programie Erasmus+, przedszkoli, szkół 
podstawowych, szkół ponadpodstawowych, lokalnych lub 
regionalnych władz odpowiedzialnych za oświatę, sto-
warzyszeń czy fundacji. Kontynuuje tradycje programu 
Comenius, działającego w latach 2007-2013. Erasmus+ 
Edukacja szkolna promuje również udział w działaniach 
scentralizowanych programu Erasmus+ (Akcja 3), zarzą-
dzanych przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury 
i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.


