Działania Jean Monnet

Współpraca
międzynarodowa szkół,
wymiana doświadczeń,
metod, wiedzy, mobilności
w celu prowadzenia
wspólnych zajęć, tworzenie
bazy wiedzy dotyczącej
kwestii związanych z Unią
Europejską.
Wnioskodawca
• szkoły ogólnokształcące
i zawodowe mają
możliwość tworzenia
sieci służących wymianie
doświadczeń i wiedzy
w obszarze zagadnień
dotyczących Unii
Europejskiej oraz mają
możliwość krótkich
wyjazdów nauczycieli do
szkół partnerskich w celu
wspólnego nauczania
Czas trwania projektu
• 36 miesięcy
Budżet
• maks. 300 tys.
euro 80% kosztów
uprawnionych
Partnerstwo
• min. pięć szkół z min.
trzech krajów programu

Szkolenia dla nauczycieli
Tworzenie programów
kształcenia i szkolenia
nauczycieli w zakresie
wiedzy o Unii Europejskiej,
jej celów, sposobów działania
i wartości stanowiących
podstawę jej funkcjonowania.
Wnioskodawca
• ośrodki doskonalenia
nauczycieli
• uczelnie wyższe

Program wspiera realizację priorytetów i działań
określonych w: europejskim obszarze edukacji, Planie działania
w dziedzinie edukacji cyfrowej oraz Europejskim programie
na rzecz umiejętności.
Pomaga wcielić w życie Europejski filar praw socjalnych, wdraża
strategię UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 i rozwija
europejski wymiar sportu.
Oferuje możliwości mobilności i współpracy w zakresie
szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego,
edukacji dorosłych i edukacji szkolnej (w tym wczesnej edukacji
i opieki nad dzieckiem), młodzieży oraz kadry sportowej.
Kładzie silny nacisk na włączanie społeczne, transformację
ekologiczną i cyfrową, a także na propagowanie uczestnictwa
młodych ludzi w życiu demokratycznym.

Realizuj z nami
projekty międzynarodowe

Czas trwania projektu
• 36 miesięcy
Budżet
• maks. 300 tys. euro
80% kosztów uprawnionych
Partnerstwo
• co najmniej jedna
uprawniona instytucja
z kraju programu

Akcja 2
Partnerstwa na rzecz
doskonałości – Akademie
Nauczycielskie
Tworzenie sieci współpracy,
programów kształcenia
i szkolenia nauczycieli
w obszarach priorytetowych
UE (cyfryzacja, włączanie
społeczne, zrównoważony
rozwój)

www.eacea.ec.europa.eu
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Sieci szkół

Erasmus+ 2021-2027
Zmienia życie, otwiera umysły

Poprawa kompetencji uczniów i pracowników szkoły

Akcja 1 – MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA
Wnioskodawca*
• placówki edukacyjne
wdrażające programy
edukacyjne i inne działania
w obszarze edukacji
szkolnej
• lokalne i regionalne
władze publiczne, organy
koordynacyjne i inne
organizacje odgrywające
rolę w obszarze edukacji
szkolnej
Czas trwania projektu
• projekty krótkoterminowe:
od 6 do 18 miesięcy
• akredytacja jest
przyznawana na cały
okres programowania, ale
działania zaplanowane
w ramach Planu Eramusa
mogą trwać od 2 do 5 lat
Kraj, do którego można
wyjechać
• kraje członkowskie UE
• kraje, które podpisały
umowę o współpracy,
tj. Norwegia, Islandia,
Liechtenstein; Macedonia
Północna, Serbia, Turcja

Budżet
• nie są wyznaczone
odgórnie limity budżetowe
• w przypadku projektów
krótkoterminowych można
zrealizować maksymalnie
30 mobilności w obrębie
jednego projektu
• w przypadku Akredytacji
co roku NA publikuje
zasady alokacji środków
finansowych, które obok
wniosków o budżet
składanych przez
instytucje akredytowane
w drodze odrębnego
Konkursu wniosków, są
podstawą do wyliczenia
dofinansowania przez NA

Wdrażanie innowacji,
Wymiana dobrych praktyk

Czas trwania mobilności

Rodzaje działań

a) mobilność uczniów
• mobilność grupowa:
od 2 do 30 dni
• mobilność
krótkoterminowa:
od 10 do 29 dni
• mobilność
długoterminowa:
od 30 do 365 dni
b) mobilność kadry
• udział
w zorganizowanych
kursach i szkoleniach:
od 2 do 30 dni
• prowadzenie zajęć
w organizacji
zagranicznej:
od 2 do 365 dni
• obserwacje (job
shadowing):
od 2 do 60 dni

a) mobilność uczniów
b) mobilność kadry
c) działania wspierające:
• goszczenie szkolących się
nauczycieli
• zapraszanie ekspertów
• wizyty przygotowawcze

Akcja 2 – PARTNERSTWA WSPÓŁPRACY
Współpraca organizacji i instytucji
Projekty służące: dzieleniu się wiedzą, rozwiązywaniu
wspólnych problemów, wymianie dobrych praktyk,
wypracowaniu materiałów w celu podnoszenia jakości
kształcenia, zdobywaniu doświadczenia we współpracy
międzynarodowej.

Możliwość wnioskowania w Akcji 1
• Akredytacja Erasmusa
(KA120)
• projekty krótkoterminowe
(KA122)
(maksymalnie trzy projekty
dla jednej organizacji w ciągu
całej perspektywy finansowej.
Forma ta dostępna jest
tylko dla organizacji, które
nie posiadają Akredytacji
Erasmusa w danym sektorze)

*Pełen wykaz instytucji uprawnionych do wnioskowania oraz
szczegółowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania
programu Erasmus+ znajdują się na stronach Narodowej Agencji.

PARTNERSTWA
NA MAŁĄ SKALĘ (KA210)

Wnioskodawca

Wnioskodawca

• szkoły, placówki
edukacyjne
• lokalne lub regionalne
władze odpowiedzialne
za oświatę
• inne organizacje działające
na rzecz edukacji szkolnej

• szkoły, placówki
edukacyjne
• lokalne lub regionalne
władze odpowiedzialne
za oświatę
• inne organizacje
działające na rzecz
edukacji szkolnej

Czas trwania projektu

Uczestnicy mobilności
• uczniowie
• nauczyciele
• pracownicy szkół i innych
uprawnionych instytucji

PARTNERSTWA
WSPÓŁPRACY (KA220)

• od 12 do 36 miesięcy
Budżet
• od 100 tys. do 400 tys. euro

Ścieżka
akredytacji
dla instytucji

Partnerstwo
• co najmniej trzy instytucje
z trzech różnych krajów
programu

Akredytacja –
bilet wstępu do Akcji 1 Mobilność
edukacyjna programu Erasmus+
Organizacja składa wniosek
o akredytację, a po jej otrzymaniu –
uproszczone wnioski o budżet
w kolejnych latach (KA121).

www.erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna

Czas trwania projektu
• od 6 do 24 miesięcy
Budżet
• od 30 tys. do 60 tys. euro
Partnerstwo
• co najmniej dwie
instytucje z dwóch
różnych krajów programu

Korzyści
z udziału w programie:
–
–
–
–
–

nauka za granicą,
poznawanie nowych kultur,
nabywanie nowych umiejętności i kompetencji,
nauka języków obcych,
uczenie się otwartości i tolerancji.

e-mail: se@erasmusplus.org.pl

KA210
Partnerstwa
na małą skalę –
aby uczyć się
od siebie
nawzajem

