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10.00 – 11.30

Nazwa panelu

Panel
kierowany
jest do:

PANEL 1

PANEL 2

PANEL 3

PANEL 4

PANEL 5

PANEL 6

Erasmus+
Edukacja szkolna

Erasmus+
Kształcenie
i szkolenia zawodowe

Erasmus+
Edukacja dorosłych

Erasmus+
Młodzież

Erasmus+
Szkolnictwo wyższe

Erasmus+
Sport

Młodzież bez tajemnic.
Oferta programu Erasmus+ dla sektora
młodzież

Międzynarodowe
projekty współpracy
na rzecz szkolnictwa
wyższego w programie
Erasmus+.

przedstawicieli organizacji pozarządowych,
instytucji publicznych,
nieformalnych grup
młodzieży, młodzieży
niezrzeszonej
i wszystkich innych
podmiotów zajmujących się problematyką
młodzieżową.

przedstawicieli szkół
wyższych (nauczycieli
akademickich, pracowników administracyjnych) i innych organizacji zainteresowanych
realizacją projektów
w obszarze szkolnictwa
wyższego, którzy chcieliby uzyskać wiedzę na
temat możliwości oferowanych w programie
Erasmus+.

Oferta programu
Erasmus+ dla sektora
edukacja szkolna

publicznych i niepublicznych przedszkoli,
szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz
władz oświatowych
i innych organizacji
działających w obszarze edukacji.

Zawodowcy na start.
Oferta programu
Erasmus+ dla sektora
kształcenia i szkolenia
zawodowego

Oferta programu
Erasmus+ dla sektora
edukacji dorosłych

przedstawicieli szkół
zawodowych,
centrów kształcenia
praktycznego, izb
rzemieślniczych,
cechów, partnerów
społecznych, fundacji
i stowarzyszeń aktywnych w obszarze
kształcenia i szkolenia
zawodowego,
organizacji pracodawców, stowarzyszeń/izb
branżowych, pracodawców, małych i średnich
przedsiębiorstw

przedstawicieli organizacji zajmujących się
niezawodową edukacją
osób dorosłych i tych
zainteresowanych
realizacją projektów
z tego zakresu, m.in.:
do fundacji, stowarzyszeń, szkół dla dorosłych, instytucji publicznych, instytucji
kultury, Uniwersytetów
Trzeciego Wieku.
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Erasmus+ Sport

Przedstawicieli instytucji publicznych odpowiedzialnych
za sport na poziomie
lokalnym, regionalnym
lub krajowym oraz
organizacji sportowych
o zasięgu lokalnym,
regionalnym, krajowym
i międzynarodowym,
uprawnionych do
udziału w programie
Erasmus+.
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Charakterystyka
Akcji 1 „Mobilność
kadry edukacji szkolnej” oraz Akcji 2
„Partnerstwa Strategiczne”.
Jakie działania można
realizować przy wsparciu programu?

Czego można
się dowiedzieć
podczas
panelu:

Osoby
prezentujące:

11.30-12.15

Jakie kryteria
i wymagania należy
spełnić w konkursie
2015. Omówienie zasad finansowania,
harmonogram konkursu 2015. Wskazówki,
źródła informacji.

Aleksandra Długosz,
Michał Waszczuk,
Michał Wodzisławski.

Cele i priorytety programu Erasmus+ dla
sektora kształcenia i
szkolenia zawodowego.
Charakterystyka Akcji 1
„Mobilność edukacyjna”
oraz Akcji 2 „Partnerstwa Strategiczne”.
Jakie działania można
realizować przy wsparciu programu?
Jakie kryteria i wymagania należy spełnić
w konkursie 2015.
Omówienie zasad finansowania, harmonogram
konkursu 2015. Wskazówki, przydatne źródła
informacji.

Izabela Laskowska,
Anna Kowalczyk,
Agnieszka Włodarczyk.

Działania, które można
finansować ze środków
sektora edukacji
dorosłych, zasady
ubiegania się
o dofinansowanie:
cele, priorytety,
kryteria oceny wniosków, kategorie
budżetowe,
harmonogram
konkursu 2015.

Jakie działania można
realizować przy wsparciu programu?
O co chodzi w edukacji
pozaformalnej?
Zasady, terminy,
stawki, idea, metody.

Jakie działania można
realizować w projektach wielostronnych
w szkolnictwie wyższym oraz jak uzyskać
dofinansowanie? Omawiane będą projekty
typu: KA2 Partnerstwa
Strategiczne;
KA1 Wspólne studia
magisterskie Erasmus
Mundus; KA2 Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich
Uwaga!
Nie będą omawiane działania związane z mobilnością edukacyjną studentów i pracowników (KA1)
Specjalne spotkania poświęcone tym działaniom
są organizowane
27 stycznia i 6 lutego.

Alina Respondek,
Karolina Milczarek,
Michał Chodniewicz,
Michał Łużak.

Agnieszka Bielska,
Bożena Kiluk,
Zofia Ślęzakowska,
Magdalena Paszkowska, Mikołaj Różycki.

Beata Skibińska
Małgorzata
Członkowska-Naumiuk,
Katarzyna Żarek.

Przerwa: konsultacje z ekspertami w punktach informacyjnych
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Założenia i idee programu Erasmus+
Sport. Cele i priorytety
akcji sport. Terminy
i mechanizmy wnioskowania w programie
Sport.
Kryteria uprawniające
do udziału
w projektach Sport.
Kryteria oceny wniosków Erasmus+ Sport.
Zasady dofinansowania
w projektach Sport.
Polska w projektach
działań przygotowawczych.

Tadeusz
Wojciechowski.
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PANEL 7

PANEL 8

PANEL 9

PANEL 10

PANEL 11

PANEL 12

12.15– 13.45

Erasmus+
Edukacja szkolna

Erasmus+
Kształcenie
i szkolenia zawodowe

Erasmus+
Edukacja dorosłych

Erasmus+
Młodzież

Erasmus+
Szkolnictwo wyższe

Erasmus+
Projekty centralne

Nazwa panelu

Patrz panel 1.

Patrz panel 2.

Patrz panel 3.

Patrz panel 4.

Patrz panel 5.

Erasmus+
Projekty centralne

Patrz panel 5.

wszystkich zainteresowanych akcjami
centralnymi programu
Erasmus+,
przedstawicieli szkolnictwa wyższego,
instytutów badawczych, instytucji
i organizacji kształcenia i doskonalenia
zawodowego, przedstawicieli instytucji
publicznych i biznesu,
przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Panel
kierowany jest
do:

Patrz panel 1.

Patrz panel 2.

Patrz panel 3.

Patrz panel 4.
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Czego można
się dowiedzieć
podczas
panelu:

Założenia i ogólne
wymagania dotyczące
akcji centralnych:
Akcja 1 – wydarzenia
na dużą skalę w ramach Wolontariatu
Europejskiego
Akcja 2 – sojusze na
rzecz wiedzy i sojusze
na rzecz umiejętności
sektorowych oraz budowania potencjału
w dziedzinie młodzieży
Akcja 3 – wsparcie
reform w edukacji
Jean Monnet

Patrz panel 1.

Patrz panel 2.

Patrz panel 3.

Patrz panel 4.

Patrz panel 5.

Uwaga!
Projekty centralne typu:
KA1 Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus;
KA2 Budowanie potencjału
szkolnictwa wyższego
w krajach partnerskich –
będą omawiane podczas
panelu Erasmus+ szkolnictwo wyższe
Ponadto szczegółowe
omówienie akcji Sport
będzie omówione podczas
panelu szóstego poświęconego w całości działaniom
w dziedzinie sportu.

Osoby
prezentujące:

Aleksandra Długosz,
Michał Waszczuk,
Michał Wodzisławski.

Izabela Laskowska,
Małgorzata Turek,
Iwona Fus.

Alina Respondek,
Karolina Milczarek,
Michał Chodniewicz,
Anna Pokrzywnicka.

Agnieszka Bielska,
Bożena Kiluk,
Zofia Ślęzakowska,
Magdalena Paszkowska, Mikołaj Różycki.

Beata Skibińska,
Małgorzata
Członkowska-Naumiuk,
Katarzyna Żarek
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Tadeusz
Wojciechowski.

