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CZYM JEST 
ERASMUS+?

Erasmus+ jest programem 
Unii Europejskiej w dziedzinie 

kształcenia, szkolenia, młodzieży 
i sportu.

W 2021 r. uruchomiono kolejną edycję 
tego programu. Wprowadza ona nowe 

atrakcyjne możliwości, w tym mobilności 
edukacyjne dla uczniów i stałe akredytacje dla 
placówek edukacyjnych.

CO OFERUJE W DZIEDZINIE 
EDUKACJI SZKOLNEJ?

Erasmus+ oferuje uczniom, nauczycielom i innym 
pracownikom oświaty szereg możliwości, dzięki którym 

będą mogli zwiększyć swoją wiedzę, umiejętności 
i kompetencje. Program daje szkołom i innym organizacjom 

możliwość współpracy z zagranicznymi partnerami, aby mogły one 
zwiększyć swoją otwartość, dynamikę i atrakcyjność.

KTÓRE KRAJE MOGĄ UCZESTNICZYĆ?
Organizacje składające wnioski o udział w projektach Erasmus+ muszą 
pochodzić z jednego z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej lub 
z jednego z państw w pełni stowarzyszonych z programem: Islandii, 
Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji.

Organizacje z innych państw mogą uczestniczyć w niektórych 
rodzajach projektów jako partnerzy. Zasady dotyczące typów projektów 
opisano w Przewodniku po programie Erasmus+.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Do kwalifikujących się organizacji zaliczają się między innymi 
instytucje zapewniające kształcenie ogólne na poziomie 
przedszkolnym, podstawowym lub średnim oraz inne organizacje 
pełniące rolę w dziedzinie edukacji szkolnej.

Szczegółowe zasady zależą od konkretnego systemu edukacji w każdym 
państwie. Aby potwierdzić, czy organizacja kwalifikuje się do złożenia 
wniosku, należy odwiedzić stronę internetową swojej narodowej 
agencji!

„Erasmus+ pomaga 
stać się najlepszą 
wersją samego siebie!”

Enrique, 
uczeń szkoły średniej 
w Hiszpanii opowiadający 
o swoim doświadczeniu 
związanym z mobilnością 
uczniów w ramach 
Erasmus+.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/node/2700
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities-under-erasmus
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/agencje-krajowe
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/agencje-krajowe
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Priorytety Erasmus+: 
najważniejsze elementy każdego 
projektu!
Włączenie i różnorodność
Z założenia Erasmus+ ma być 
włączający i zapewniać wszystkim 
równe szanse bez względu na wiek 
i sytuację społeczną lub 
ekonomiczną. Każda organizacja, 
która chce realizować projekty 
włączające, może skorzystać ze 
specjalnego, dodatkowego 
finansowania.

Transformacja cyfrowa
Wymiar cyfrowy jest obecny w całym 
programie. Prowadzone są wirtualne 
działania w zakresie uczenia się 
i szkolenia dla nauczycieli, którzy chcą 
doskonalić swoje umiejętności 
korzystania z narzędzi cyfrowych; 
istnieje również społeczność 
internetowa w ramach eTwinningu 
oraz wiele innych.

Uczestnictwo w życiu 
demokratycznym, wspólne 
wartości i zaangażowanie 
obywatelskie
Coraz większy udział młodzieży 
w życiu demokratycznym ma 
kluczowe znaczenie dla przyszłości 
Unii Europejskiej. Erasmus+ zapewnia 
młodym ludziom doświadczenie, 
umiejętności i kompetencje, których 
potrzebują, aby stać się aktywnymi 
obywatelami Europy.

Środowisko i walka 
ze zmianą klimatu
Erasmus+ promuje ekologiczne 
praktyki i edukację w zakresie 
zrównoważenia środowiskowego. 
W projektach uzyskać można 
dodatkowe finansowanie na 
korzystanie z transportu 
niskoemisyjnego np., kolei.
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JAKIE DZIAŁANIA NA RZECZ EDUKACJI 
SZKOLNEJ PRZEWIDZIANO W RAMACH 
ERASMUS+?

Program oferuje wiele możliwości dla osób indywidualnych i dla 
organizacji.

Akcja 1 dotyczy mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej 
i zapewnia wsparcie tym osobom podczas okresu nauki za granicą 
w organizacji przyjmującej.

Akcja 2 dotyczy współpracy i zapewnia organizacjom wsparcie 
w rozwoju poprzez wymianę dobrych praktyk i tworzenie sieci. 

W ramach działań „Jean Monnet” propaguje się wiedzę o Unii 
Europejskiej w szkołach.

Mobilność uczniów i kadry 
edukacji szkolnej

 ▶ Akredytacja Erasmusa
 ▶ Projekty krótkoterminowe

Współpraca organizacji i instytucji
 ▶ Partnerstwa współpracy
 ▶ Partnerstwa na małą skalę
 ▶ Akademie nauczycielskie Erasmus+

Działania „Jean Monnet”
 ▶ Szkolenia nauczycieli w ramach działań 
„Jean Monnet”

 ▶ Inicjatywy dotyczące zdobywania wie-
dzy o UE

 ▶ Sieci „Jean Monnet”

Działa-
nia „Jean 
Monnet”

Akcja 2

Akcja 1
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AKCJA 1: MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I KADRY 
EDUKACJI SZKOLNEJ

Akcja 1 zapewnia wsparcie szkołom i innym organizacjom działającym 
w dziedzinie edukacji szkolnej, które chcą organizować działania 
w zakresie mobilności edukacyjnej dla uczniów, nauczycieli, członków 
kadry kierowniczej szkoły i jej pozostałych pracowników.

Projekty są prowadzone przez organizację składającą wniosek, na 
przykład szkołę, wysyłającą uczestników do organizacji przyjmującej za 
granicą. Uczniowie i pracownicy są następnie angażowani w projekt 
swojej organizacji.

Akcja ta spełnia dwa ważne cele: zapewnienie korzyści poszczególnym 
uczestnikom wyjeżdżającym za granicę oraz pomoc w rozwijaniu 
instytucji edukacyjnych, podnoszeniu ich zdolności w zakresie 
współpracy międzynarodowej oraz poprawie nauczania i uczenia się 
dla wszystkich pracowników, nie tylko dla osób wyjeżdżających. 
Działania finansowane w zakresie mobilności są narzędziem 
pozwalającym osiągnąć te cele!

Nie jesteś jeszcze 
gotowy, aby złożyć 
wniosek?
Są też inne sposoby 
uczestnictwa! Można:

 ▶ dołączyć do konsorcjum 
realizującego projekty 
mobilności utworzone 
przez akredytowaną 
organizację koordynującą 
w twoim kraju!

 ▶ zostać organizacją 
przyjmującą i gościć 
uczestników z zagranicy, 
aby zdobyć cenne 
doświadczenie 
w programie Erasmus+, 
zanim samodzielnie 
złożysz wniosek!

Projekty krótkoterminowe
Są to projekty trwające od sześciu do osiemnastu 
miesięcy, w których bierze udział maksymalnie 30 
uczestników. Takie projekty są najlepszym wyborem 
dla organizacji, które po raz pierwszy korzystają 
z programu Erasmus+, lub dla tych, które chcą 
zorganizować ograniczoną liczbę działań.

Akredytacja Erasmusa
Akredytacja Erasmusa jest jak karta 
członkowska dająca dostęp do działań na rzecz 
mobilności. Co roku daje ona organizacjom 
gwarantowany dostęp do finansowania w ramach 
akcji 1. Aby móc ubiegać się o akredytację, 
organizacja musi opracować 
plan Erasmusa na okres co 
najmniej dwóch lat.

DWA SPOSOBY UBIEGANIA SIĘ 
O FINANSOWANIE

https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/fe4eb1b7-a252-11eb-b85c-01aa75ed71a1
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JAKIEGO RODZAJU DZIAŁANIA W ZAKRESIE 
MOBILNOŚCI MOŻESZ PODJĄĆ W RAMACH 
AKCJI 1?

Dostępnych jest wiele różnych rodzajów mobilności zarówno dla 
uczniów, jak i dla kadry. Każdy projekt w zakresie mobilności może 
obejmować różne działania, co pozwala na kreatywność przez łączenie 
różnych formatów!

Mobilność uczniów
▶ Mobilność grupowa: grupa 
uczniów, której towarzyszą 
nauczyciele, może spędzić czas od 2 
do 30 dni na nauce razem ze swoimi 
rówieśnikami w szkole przyjmującej 
w innym kraju.

▶ Krótkoterminowa mobilność 
edukacyjna: pojedynczy uczniowie 
mogą spędzić od 10 do 29 dni, ucząc się 
w szkole przyjmującej, lub odbyć kurs 
w innej odpowiedniej organizacji za granicą.

▶ Długoterminowa mobilność 
edukacyjna: uczniowie wyjeżdżają do szkoły 
partnerskiej za granicę w celu nauki na okres od 30 do 365 dni.

JAKIE KOSZTY SĄ POKRYWANE 
W RAMACH AKCJI 1?

Zakwaterowanie

Podróż Przygotowanie językowe

Wizyty przygotowawcze

Wsparcie włączenia

Kursy dla kadry

Wsparcie organizacyjne

Koszty wiz i zezwoleń na pobyt
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▶ Obserwacja pracy: członkowie kadry 
mogą poszerzyć doświadczenie w zakresie 

nauczania, śledząc codzienną pracę osób 
na podobnych stanowiskach 
w organizacjach przyjmujących.

▶ Prowadzenie zajęć dydaktycznych: 
nauczyciele mogą spędzić pewien okres za 
granicą, nauczając, a także ucząc się poprzez 

praktykę i zyskując szersze spojrzenie na 
edukację w Europie.

▶ Kursy i szkolenia: uczestnicy mogą wziąć 
udział w kursach lub szkoleniach za granicą, aby 
rozwijać swoje umiejętności i wiedzę, a następnie 
stosować je w swojej organizacji wysyłającej.

Mobilność kadry

SPECJALNI GOŚCIE ERASMUS+ W TWOJEJ 
SZKOLE!

Fundusze programu Erasmus+ można wykorzystać również, aby zaprosić:

 ▶ ekspertów – doświadczonych nauczycieli, decydentów, 
szkoleniowców i innych specjalistów z zagranicy mających wiedzę 
fachową, od których chcesz się uczyć.

 ▶ szkolących się nauczycieli, którzy uczestniczą w programie 
szkolenia nauczycieli za granicą lub którzy ukończyli taki program 
w ostatnim czasie.

A MOŻE WYMIANA 
DWUKIERUNKOWA?

Zorganizowanie dwukierunkowej wymiany z zagranicznymi 
partnerami może być bardzo ekscytujące!

Jest to możliwe, gdy organizacja partnerska posiada również 
własny projekt mobilności w ramach programu Erasmus+ lub 
akredytację.
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Jak działa finansowanie w ramach akcji 2?

Fundusze są przekazywane w formie wcześniej ustalonych kwot 
dotacji. Wnioskodawcy muszą zdecydować, która z dostępnych 
kwot najbardziej pasuje do ich pomysłu na projekt, a następnie 
uzasadnić swój wybór we wniosku.

Partnerstwa na małą skalę
Partnerstwa na małą skalę są prostszym typem 
współpracy, idealnym dla organizacji 
o mniejszym potencjale oraz nowych 
uczestników Erasmus+. Partnerstwa tworzą co 
najmniej dwie organizacje z różnych państw na 
okres od sześciu miesięcy do dwóch lat.

Partnerstwa współpracy
Partnerstwa współpracy są najczęściej 
wybieranym rodzajem partnerstwa. Mogą je 
utworzyć co najmniej trzy organizacje z różnych 
państw na okres od jednego roku do trzech lat.

120 000 EUR

30 000 EUR

250 000 EUR

60 000 EUR

400 000 EUR

Kwoty dotacji:

Kwoty dotacji:

AKCJA 2: WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI 
I INSTYTUCJI

W ramach akcji 2 wspierane są międzynarodowe partnerstwa różnej 
wielkości i różnego typu. Partnerstwa składają się zawsze z organizacji 
z różnych krajów i są prowadzone przez organizację koordynującą, która 
składa wniosek w imieniu projektu.

Wszystkie finansowane projekty są powiązane z co najmniej jednym 
szeroko pojętym priorytetem polityki UE. Ponadto partnerzy projektu 
ustalają bardziej szczegółowe cele danego projektu na podstawie 
wspólnych potrzeb i zainteresowań.

Cele projektu obejmują często budowanie potencjału poprzez 
opracowywanie innowacyjnych narzędzi i sposobów pracy, wymiany 
dobrych praktyk oraz rozwijanie powiązań między edukacją, biznesem 
i społeczeństwem obywatelskim, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
osoby o mniejszych szansach.

Przewidziano dwa rodzaje partnerstw mających pomóc organizacjom 
we wspólnej pracy, nauce i rozwoju.
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Projekt „Ziemie Europy ziemiami dla przyszłości”
Sześć wiejskich szkół z sześciu państw europejskich pracowało 
wspólnie przez dwa lata, aby ich uczniowie docenili i zrozumieli 
potencjał obszarów wiejskich, na których żyją.

Uczniowie podróżowali, aby poznać swoich rówieśników w innych 
krajach. Razem tworzyli programy dokumentalne, audycje w radiu 
internetowym i wystawy poświęcone swoim małym ojczyznom 
i społecznościom wiejskim. Spotkali się również z przedstawicielami 
władz, aby dowiedzieć się więcej o zrównoważonym rozwoju 
i znaczeniu pracy na obszarach wiejskich. Doświadczenie to otworzyło 
uczniom nowe ścieżki w kierunku Europy i ich własnej przyszłości 
zawodowej.

Potrzebujesz 
inspiracji? Oto 

przykład!

Więcej projektów 
można znaleźć na 
platformie rezul-
tatów programu 

Erasmus+!

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
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EUROPEJSKA NAGRODA ZA 
INNOWACYJNOŚĆ W NAUCZANIU

EUROPEJSKA NAGRODA ZA INNOWACYJNOŚĆ 
W NAUCZANIU

Europejska Nagroda za Innowacyjność w 
Nauczaniu honoruje osiągnięcia europejskich 
nauczycieli i szkół. Nagrodę przyznaje się za wybitne 
innowacyjne praktyki w zakresie nauczania i uczenia 
się w kontekście projektów programu Erasmus+.

EUROPEJSKI ZNAK INNOWACYJNOŚCI 
W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH 

Europejski Znak Innowacyjności w zakresie 
Nauczania Języków Obcych jest nagrodą przyznawaną 

najbardziej innowacyjnym projektom w zakresie uczenia się i nauczania 
języków obcych w ramach edukacji szkolnej i poza nią. Propaguje 
doskonałość w nauczaniu języków obcych i podnosi świadomość na 
temat współpracy europejskiej w tej dziedzinie.

PLATFORMY NA RZECZ WYMIANY

Europejska platforma internetowa dla szkół School Education 
Gateway oraz eTwinning służą nauczycielom, naukowcom, 
edukatorom nauczycieli lub decydentom, aby mogli otrzymywać 
najbardziej aktualne informacje, znaleźć partnerów do przyszłych 
projektów, współpracować, tworzyć projekty, a także wyszukiwać 
materiały dydaktyczne lub kursy szkoleniowe. W 2022 r. obie platformy 
zostaną połączone w Platformę Europejskiej Edukacji Szkolnej, aby 
doświadczenia użytkowników były jeszcze lepsze i aby mogli oni stać 
się częścią ekscytującej społeczności edukacyjnej w Europie.

https://education.ec.europa.eu/pl/education-levels/school-education/european-innovative-teaching-award
https://education.ec.europa.eu/pl/education-levels/school-education/european-innovative-teaching-award
https://education.ec.europa.eu/pl/inicjatywy-europejski-znak-innowacyjnosci-w-zakresie-nauczania-jezykow-obcych
https://education.ec.europa.eu/pl/inicjatywy-europejski-znak-innowacyjnosci-w-zakresie-nauczania-jezykow-obcych
https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/index.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/index.htm
https://www.etwinning.net/pl/pub/index.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
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Akcjami tymi zarządza Europejska Agencja 
Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA)

AKCJA 2: WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI

Akademie nauczycielskie Erasmus+
Akademie nauczycielskie Erasmus+ są partnerstwami 
organizatorów kształcenia i szkolenia nauczycieli z udziałem 
ministerstw, stowarzyszeń nauczycieli, szkół i innych odpowiednich 
podmiotów. Celem akademii jest budowanie wspólnot praktyków oraz 
poprawa kształcenia nauczycieli w Europie poprzez współpracę 
i wymianę innowacji i najlepszych praktyk.

Budżet projektu ustala się w oparciu o faktycznie poniesione koszty, 
przy czym maksymalna kwota wynosi 1,5 mln EUR. 

DZIAŁANIA „JEAN 
MONNET”

Działania „Jean Monnet” stanowią 
specjalny komponent możliwości 
oferowanych przez program Erasmus+, 
którego celem jest rozpowszechnianie 
wiedzy o Unii Europejskiej, a także 
propagowanie aktywnego obywatelstwa oraz 
europejskich wartości wolności, tolerancji 
i niedyskryminacji.

Szkoły mogą uczestniczyć w inicjatywie na rzecz zdobywania wiedzy 
o UE, aby propagować lepsze zrozumienie tematyki europejskiej, lub 
w sieciach „Jean Monnet”, aby doświadczyć współnauczania i wymiany 
dobrych praktyk między krajami.

https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/node/64
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/dzialania-jean-monnet-wspieranie-nauczania-i-badan-naukowych-na-temat-unii-europejskiej


CHCESZ DOWIEDZIEĆ 
SIĘ WIĘCEJ?

JAK NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wnioski składa się za pośrednictwem swojej agencji 
narodowej Erasmus+ w przypadku:

 ▶ akredytacji Erasmusa
 ▶ projektów w ramach akcji 1
 ▶ partnerstw na małą skalę
 ▶ partnerstw współpracy.

Wnioski składa się za pośrednictwem Europejskiej 
Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury 
w Brukseli w przypadku:

 ▶ partnerstw współpracy prowadzonych przez 
europejskie organizacje pozarządowe

 ▶ akademii nauczycielskich Erasmus+
 ▶ działań „Jean Monnet”.
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 ▶ Odwiedź stronę 
internetową 
swojej agencji 
narodowej

 ▶ Przeczytaj 
Przewodnik po 
programie Erasmus

Wszystkie zdjęcia w tym dokumencie zostały wyprodukowane i dostarczone 
przez projekty Erasmus+, z wyjątkiem zdjęcia na okładce i zdjęć na stronie 4.

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/agencje-krajowe
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/agencje-krajowe
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/node/2700
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/node/2700
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://op.europa.eu/en/home
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