Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych
w Europie (EPALE) jest inicjatywą UE finansowaną
ze środków programu Erasmus+ Edukacja dorosłych.
Została stworzona z myślą o profesjonalistach
w obszarze uczenia się dorosłych. Społeczność EPALE
tworzą edukatorzy, szkoleniowcy, nauczyciele ze szkół
dla dorosłych, badacze i decydenci zajmujący się tym
obszarem. Platforma jest wielojęzyczna i bezpłatna, dzięki
czemu zarejestrowani użytkownicy z całej Europy mogą
w pełni korzystać z jej zasobów i publikować własne treści.
Mogą również bezpłatnie uczestniczyć w warsztatach,
seminariach i konferencjach organizowanych przez Krajowe
Biuro EPALE.

Erasmus+ 2021-2027
Zmienia życie, otwiera umysły
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
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EPALE

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 materiałów zawierająca m.in. rezultaty
projektów, raporty badawcze, nagrania z webinariów
i podcasty,
– społeczności praktyków – tematyczne grupy dyskusyjne.
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Tu zaczynają się
nowe możliwości
www.erasmusplus.org.pl

POPRAWA KOMPETENCJI
KLUCZOWYCH OSÓB DOROSŁYCH

WDRAŻANIE INNOWACJI, WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK

Akcja 1 – MOBILNOŚĆ DOROSŁYCH OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I KADRY EDUKACJI DOROSŁYCH

Akcja 2 – PARTNERSTWA NA RZECZ WSPÓŁPRACY | Współpraca organizacji i instytucji

Wnioskodawca*
• organizacje działające
w obszarze formalnej,
pozaformalnej
i nieformalnej edukacji
dorosłych o charakterze
niezawodowym
Czas trwania projektu
• projekty akredytowalne:
15 miesięcy (możliwość
przedłużenia
do 24 miesięcy)
• projekty krótkoterminowe:
od 6 do 18 miesięcy
*Pełen wykaz instytucji
uprawnionych do wnioskowania
oraz szczegółowe informacje
dotyczące zasad funkcjonowania
programu Erasmus+ znajdują się
na stronach Narodowej Agencji.

Kraj, do którego można
wyjechać

Możliwość wnioskowania
w Akcji 1

• kraje programu

• Akredytacja
i akredytowane projekty
mobilności dorosłych
osób uczących się
i kadry edukacji
dorosłych
• krótkoterminowe
projekty mobilności
dorosłych osób
uczących się i kadry
edukacji dorosłych
(do 30 mobilności)

Uczestnicy mobilności
• dorosłe osoby uczące się
z grup zdefiniowanych
przez poszczególne kraje
programu
• kadra niezawodowej
edukacji dorosłych
Czas trwania mobilności
• w zależności od rodzaju
działania:
od 2 do 365 dni

Typy
mobilności kadry:
• kursy i szkolenia,
• job shadowing,
• prowadzenie zajęć
w organizacji
zagranicznej.

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.

Uczestnikami mobilności
z grupy dorosłych osób
uczących się mogą być tylko
osoby z mniejszymi szansami,
wymagające wsparcia
edukacyjnego, które są
zapisane na zajęcia edukacyjne
w organizacji wysyłającej.

PARTNERSTWAWSPÓŁPRACY

PARTNERSTWA NA MAŁĄ SKALĘ

Współpraca organizacji
działających na większą
skalę, w celu wzmocnienia
jakości realizowanych działań,
tworzenia sieci współpracy,
rozwoju i wdrażania
innowacyjnych rozwiązań.

Współpraca i wymiana doświadczeń organizacji działających
na mniejszą skalę, często nowych w programie, mniej
doświadczonych, działających na rzecz lokalnych społeczności,
np. na rzecz osób wymagających wsparcia edukacyjnego.

Wnioskodawca
• organizacje działające
w obszarze formalnej,
pozaformalnej i nieformalnej
edukacji dorosłych
o charakterze niezawodowym

Wnioskodawca
• organizacje działające w obszarze formalnej, pozaformalnej
i nieformalnej edukacji dorosłych o charakterze
niezawodowym
Czas trwania projektu
• od 6 do 24 miesięcy
Budżet projektu, kwota ryczałtu

Czas trwania projektu

• od 30 tys. do 60 tys. euro, jedna stawka ryczałtowa na cały
projekt

• od 12 do 36 miesięcy

Partnerstwo

Budżet projektu, kwota ryczałtu

• co najmniej dwie organizacje z krajów programu

• od 100 tys. do 400 tys. euro
Stawki ryczałtowe
na poszczególne kategorie
budżetowe, koszty
nadzwyczajne i dodatkowo
100% kosztów rzeczywistych
dotyczących udziału osób
z mniejszymi szansami

Partnerstwa
na małą skalę otrzymują
dofinansowanie w postaci
jednej kwoty ryczałtowej
na cały projekt.

Partnerstwo
• co najmniej trzy organizacje
z krajów programu,
dodatkowo można zapraszać
organizacje z krajów
partnerskich, jeśli wnoszą
znaczący wkład merytoryczny
w partnerstwo

www.erasmusplus.org.pl/edukacja-doroslych

Tematyka
projektów dotyczy
najczęściej rozwijania
kompetencji kluczowych
u osób dorosłych,
w tym umiejętności
podstawowych.

e-mail: ae@erasmusplus.org.pl

