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Erasmus+
Mobilność edukacyjna (KA 1)

Erasmus+
Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (KA 2)

Akcja 1

Akcja 2

Akcja umożliwia organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych realizację projektów, których celem jest
poprawa kompetencji kadry potrzebnych do wspierania uczenia
się osób dorosłych i rozwój współpracy międzynarodowej w tym
obszarze, dzięki czemu organizacja podniesie jakość swoich usług
edukacyjnych. Realizacji tych celów służą zagraniczne wyjazdy edukacyjne kadry, zwane mobilnościami.
Wyjazdy zaplanowane w ramach projektu muszą wynikać z potrzeb
dotyczących poprawy jakości i umiędzynarodawiania działalności organizacji w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych. Szczególną
uwagę należy zwrócić na wsparcie osób dorosłych z grup defaworyzowanych (w tym uchodźców, osób ubiegających się o azyl i migrantów).

Akcja umożliwia wymianę doświadczeń i rozszerzanie współpracy
pomiędzy organizacjami z różnych krajów w ramach projektów z obszaru niezawodowej edukacji osób dorosłych. Możliwa jest realizacja
dwóch typów projektów:
— partnerstwa wspierające wymianę dobrych praktyk (projekty na
małą skalę);
—p
 artnerstwa na rzecz innowacji (projekty na dużą skalę).
Projekty powinny w szczególności dotyczyć: rozwoju wysokiej jakości oferty uczenia się dostosowanej do indywidualnych potrzeb
osób dorosłych; zwiększania uczestnictwa w edukacji dorosłych poprzez aktywizację, poradnictwo i motywowanie; poszerzania i rozwoju kompetencji edukatorów.
Działania realizowane w ramach ww. działań priorytetowych dla
sektora Edukacja dorosłych powinny dotyczyć osób o niskich umiejętnościach lub kwalifikacjach, w celu doskonalenia ich umiejętności
pisania, czytania, rozumowania matematycznego lub umiejętności
cyfrowych.

Mobilność kadry

Działania wspierane w ramach akcji
Wyjazdy kadry edukacji dorosłych mogą mieć następujący charakter:
— udział w kursach, szkoleniach, konferencjach;
— obserwacja pracy w organizacji zajmującej się niezawodową edukacją dorosłych (tzw. job shadowing);
— prowadzenie zajęć dla dorosłych słuchaczy lub szkoleń dla kadry
niezawodowej edukacji dorosłych w organizacji zagranicznej.
Projekty mogą trwać od roku do dwóch lat. Działania mogą trwać
od dwóch dni do dwóch miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży).
Kto może złożyć wniosek?
O dofinansowanie projektu w akcji 1 programu Erasmus+ Edukacja dorosłych mogą ubiegać się organizacje działające w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych w jednym z krajów programu (lub konsorcjum
minimum trzech organizacji z tego samego kraju) i planujące wysyłanie
swojej kadry za granicę w celach edukacyjnych, zgodnie z jej potrzebami rozwojowymi i planami rozwoju organizacji. Z wyjazdów mogą
korzystać np. nauczyciele ze szkół ogólnokształcących dla dorosłych,
szkoleniowcy oraz inni pracownicy wspierający uczenie się dorosłych.

Partnerstwa strategiczne

Działania wspierane w ramach akcji
— wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w celu podnoszenia jakości działań edukacyjnych (np. podczas międzynarodowych spotkań partnerów);
— wspólne szkolenia kadry zaangażowanej w projekt z organizacji
partnerskich (np. kilkudniowe warsztaty) oraz dłuższe wyjazdy
kadry w celu angażowania się w działania organizacji partnerskiej
(np. prowadzenie zajęć dla dorosłych słuchaczy);
— działania edukacyjne dla słuchaczy (lokalne oraz w ramach wyjazdów zagranicznych);
— opracowywanie, testowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
w uczeniu się dorosłych.

O dofinansowanie projektu w akcji 2 programu Erasmus+ Edukacja
dorosłych mogą ubiegać się organizacje działające w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych z krajów biorących udział w programie
Erasmus+. Do współpracy mogą być włączone organizacje obywatelskie, instytucje sektora publicznego, w tym władze lokalne i regionalne
oraz przedsiębiorstwa. Partnerstwo musi się składać z minimum trzech
organizacji z trzech różnych krajów programu, przy czym jedna pełni
funkcję koordynatora i tylko ona wnioskuje o dofinansowanie w imieniu
całego partnerstwa.

Elektroniczna platforma na rzecz
uczenia się dorosłych w Europie

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 dorosłych: szkoleniowcach, nauczycielach, decydentach, naukowcach, wolontariuszach i innych osobach zajmujących się tym obszarem. EPALE jest platformą wielojęzyczną i bezpłatną, dzięki czemu zarejestrowani użytkownicy z całej Europy mogą w pełni korzystać z jej zasobów.
Platforma zawiera m.in:
—n
 arzędzie do poszukiwania partnerów do projektów;
— aktualne informacje na temat uczenia się dorosłych;
— terminarz europejskich i krajowych wydarzeń w obszarze edukacji
dorosłych, w tym kursów i konferencji;
— blog poświęcony ważnym trendom w dziedzinie edukacji
dorosłych;
— bibliotekę zawierającą materiały i opracowania na temat edukacji
dorosłych, w tym dokumenty strategiczne, wyniki badań, rezultaty
projektów realizowanych w Europie;
— społeczności praktyków – tematyczne grupy dyskusyjne.

Projekty mogą trwać od roku do trzech lat.
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