DLA SZKÓŁ

ERASMUS+:
OTWARTE DRZWI
DO EUROPY
Erasmus+ to program Unii Europejskiej dotyczący edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu.
Zaplanowany jest na 7 lat, od roku 2014 do 2020.
Wszystkie placówki edukacyjne — przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły średnie —
mogą wziąć udział w programie Erasmus+. Możliwe jest finansowanie projektów mobilności
pracowników szkół i partnerstw międzynarodowych. Całe klasy lub grupy uczniów mogą
wyjechać do szkół partnerskich, a indywidualni uczniowie mogą spędzić dłuższy czas
na nauce w szkole za granicą.

CO ERASMUS+
MOŻE ZAOFEROWAĆ TWOJEJ SZKOLE?
S zansę na rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych dla nauczycieli
oraz pracowników
 ożliwość poznania innych krajów europejskich przez nauczycieli,
M
pracowników i uczniów
P oszerzenie horyzontów uczniów, zwiększenie ich motywacji do nauki
oraz wzmocnienie umiejętności społecznych
Nawiązanie współpracy z innymi szkołami w całej Europie
S tworzenie sieci kontaktów z firmami, decydentami,
organizacjami młodzieżowymi i innymi partnerami
w kraju ojczystym i w całej Europie

AKCJA KLUCZOWA 2.

PONAD
30 000 SZKÓŁ
W PROJEKTACH
WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ
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AKCJA 1.

WSPARCIE MOBILNOŚCI NAUCZYCIELI
I PRACOWNIKÓW SZKÓŁ
Pracownicy szkół mogą wyjechać na obserwacje do placówek za granicą lub wziąć udział
w szkoleniu czy kursie w innym kraju.

JAKIE PROJEKTY MOGĄ OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?
Akcja 1. umożliwia dofinansowanie profesjonalnego rozwoju pracowników szkół. Szkoła składa
wniosek, którego częścią jest Europejski Plan Rozwoju Szkoły. Plan powinien przedstawiać wizję
rozwoju placówki i określać jej potrzeby. Przewidywane zaś w ramach projektu działania powinny
wpisywać się w strategię zaprezentowaną w Europejskim Planie Rozwoju SzkołyJednostki
i podmioty pełniące funkcję organu prowadzącego oraz nadzoru pedagogicznego szkół również
są uprawnione do wnioskowania. Podmioty te — jako liderzy konsorcjum grupy podległych szkół
— odpowiedzialne są za złożenie wniosku o dofinansowanie oraz za zarządzanie przyznanymi
środkami finansowymi w imieniu szkół zaangażowanych w projekt.

Uwaga: W sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, w Akcji 1. placówki kształcenia i szkolenia zawodowego
mają dodatkową możliwość wysłania za granicę uczniów, praktykantów i absolwentów w celu zdobywania wiedzy.
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AKCJA 2.

BUDOWANIE PARTNERSTWA STRATEGICZNEGO
Projekty partnerstw strategicznych dotyczą współpracy i umożliwiają organizacjom z różnych
krajów współdziałanie dla osiągania wspólnych celów. Projekty mogą mieć różną wielkość
i zakres w zależności od potrzeb i celów wnioskodawców.

JAKIEGO RODZAJU PROJEKTY OTRZYMUJĄ FINANSOWANIE?
Akcja 2. oferuje partnerom projektowym szansę na wymianę doświadczeń kadry i uczniów oraz
stworzenie nowych i innowacyjnych produktów. Projekty mogą dotyczyć zagadnień ważnych
dla edukacji w szkołach europejskich, na przykład włączenia społecznego, nauki języków obcych
czy zmniejszania liczby przypadków wczesnego porzucania nauki. Priorytetowe zagadnienia
są publikowane co roku jako część zaproszenia do składania wniosków do programu Erasmus+.
Dzięki partnerstwom strategicznym uczniowie w każdym wieku mają niepowtarzalną okazję
do odwiedzenia szkół w innych krajach. Do wyboru są krótkie wymiany grup uczniów (od 3 dni
do 2 miesięcy) lub dłuższe wyjazdy indywidualne (od 2 do 12 miesięcy) dla uczniów powyżej
14. roku życia.
Poza dofinansowaniem poszczególnych działań wszystkie partnerstwa strategiczne otrzymują
środki na pokrycie kosztów organizacyjnych i innych kosztów związanych z projektem.

AKCJA
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TRZY RODZAJE PARTNERSTW STRATEGICZNYCH
PARTNERSTWA WSPÓŁPRACY SZKÓŁ
Partnerstwa w zakresie współpracy szkół są doskonałą propozycją dla szkół, które chcą
zorganizować projekt wymiany uczniów i pracowników. Są to projekty proste i dlatego
odpowiednie dla szkół po raz pierwszy starających się o uzyskanie dofinansowania z programu
Erasmus+.
›› Główne cechy:

- Nacisk na działania w zakresie mobilności i eTwinning
- Prostszy proces aplikacji

›› Kto może wziąć udział: Szkoły i przedszkola
›› Liczba partnerów :
Od 2 do 6
›› Czas trwania: 	Od roku do 2 lat (lub od roku do 3 lat dla projektów mających
na celu zorganizowanie długoterminowej mobilności uczniów)
›› Budżet:
Maksymalnie 99 000 euro na rok

PARTNERSTWA STRATEGICZNE WSPIERAJĄCE WYMIANĘ DOBRYCH PRAKTYK
Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk pozwalają szkołom na rozwój ich sieci międzynarodowych kontaktów poprzez współpracę z różnymi partnerami,
takimi jak organizacje młodzieżowe, uniwersytety i przedsiębiorstwa oraz inne szkoły.
›› Główne cechy:

- Współpraca z różnymi typami organizacji
- Większy budżet

›› Kto może wziąć udział: 	Każda organizacja zajmująca się edukacją,
szkoleniami i młodzieżą
›› Liczba partnerów :
Minimum 3 organizacje, brak górnego limitu
›› Czas trwania:
Od roku do 3 lat
›› Budżet:
Maksymalnie 450 000 euro

PARTNERSTWA STRATEGICZNE NA RZECZ INNOWACJI
Ten rodzaj partnerstwa daje możliwość do tworzenia, testowania i transferowania innowacyjnych produktów oraz metod. Aby osiągnąć te ambitne celew projektach jest możliwe
wnioskowanie o środki na pracę nad określonymi produktami oraz o dodatkowe fundusze
na promocję rezultatów.
›› Główne cechy:

- Dodatkowe środki na rezultaty pracy intelektualnej oraz
wydarzenia upowszechniające rezultaty

›› Kto może wziąć udział:	Każda organizacja zajmująca się edukacją, szkoleniami
lub młodzieżą
›› Liczba partnerów :
Minimum 3 organizacje, brak górnego limitu
›› Czas trwania:
Od roku do 3 lat
›› Budżet:
Maksymalnie 450 000 euro
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POSZUKUJESZ WIĘCEJ INSPIRACJI LUB PARTNERA?
ZAPOZNAJ SIĘ Z INTERNETOWYMI
PLATFORMAMI ERASMUS+
eTwinning
— www.etwinning.net/pl/pub/index.htm —
Platforma Erasmus+ eTwinning to największa szkolna społeczność internetowa w Europie.
Nauczyciele mogą się zarejestrować i wziąć udział w różnych działaniach, takich jak:
›› Dyskusje z innym nauczycielami
›› Projekty online pomiędzy klasami
›› Współpraca rówieśników i rozwój ich umiejętności
›› Rozwój pomysłów na projekty Erasmus+ z nauczycielami w innych krajach
Wszystkie czynności na platformie eTwinning wykonywane są w ramach bezpiecznego
środowiska online.

SCHOOL EDUCATION GATEWAY — EUROPEJSKA
PLATFORMA INTERNETOWA DLA SZKÓŁ
— https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/index.htm —
School Education Gateway to wspólna przestrzeń dla europejskich nauczycieli, ekspertów,
decydentów i innych osób aktywnych na polu edukacji.
Szkoły zainteresowane rozpoczęciem projektu Erasmus+ znajdą tu dużo przydatnych narzędzi:
›› Katalog i wyszukiwarkę kursów szkoleniowych i możliwości wyjazdu
›› Wyszukiwarkę partnerów do projektów partnerstw strategicznych
›› Szkolenie online dotyczące przygotowywania wniosku do programu Erasmus+

PLATFORMA REZULTATÓW PROJEKTÓW ERASMUS+
— http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects —
Platforma pozwala na dostęp do opisów, rezultatów i danych kontaktowych dla wszystkich
projektów Erasmus+.
Jest to doskonałe miejsce, by dowiedzieć się, jak działa projekt Erasmus+ i co można dzięki
niemu osiągnąć. Platforma jest pełna dobrych praktyk oraz historii sukcesu projektów —
doskonała dla tych, którzy poszukują inspiracji do stworzenia własnego projektu.
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PRZYGOTOWANIA DO ROZPOCZĘCIA
PROJEKTU ERASMUS+
Czy sądzisz, że któraś z możliwości oferowanych przez Erasmus+ mogłaby zainteresować Twoją
szkołę? Dowiedz się więcej, sprawdzając poniższe źródła informacji.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NARODOWĄ AGENCJĄ PROGRAMU ERASMUS+ W SWOIM KRAJU
Narodowe agencje Erasmus+ zajmują się wdrażaniem programu w swoich krajach. Organizują
wydarzenia informacyjne oraz zapewniają nieocenione wsparcie i pomoc dla potencjalnych
wnioskodawców. Pracownicy Narodowej Agencji w Polsce odpowiedzą na pytania dotyczące
programu Erasmus+.
Wejdź na stronę polskiej Narodowej Agencji: http://erasmusplus.org.pl/
ZAPOZNAJ SIĘ Z „PRZEWODNIKIEM PO PROGRAMIE ERASMUS+”
Przewodnik po programie zawiera wszystkie informacje potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie dotyczącego każdej akcji programu Erasmus+. Co roku jest on publikowany razem
z zaproszeniem do składania wniosków Erasmus+ i jest dostępny we wszystkich oficjalnych
językach Unii Europejskiej. Odwiedź stronę internetową polskiej Narodowej Agencji, aby pobrać
jego aktualną wersję.
ZAPOZNAJ SIĘ Z „PRAKTYCZNYM PRZEWODNIKIEM DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ”
Ta publikacja Unii Europejskiej pomaga dyrektorom szkół i nauczycielom zainteresowanym
przeprowadzeniem projektu Erasmus+. Porady krok po kroku na temat wnioskowania oraz
inspirujące przykłady zrealizowanychprojektów czynią z niej użyteczne narzędzie zarówno
dla nowicjuszy, jak i doświadczonych wnioskodawców. Aktualna wersja znajduje się na stronie
School Education Gateway — https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/resources/
guide_for_school_leaders2.htm — oraz na stronie polskiej Narodowej Agencji.
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JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wnioski składane są elektronicznie do Narodowych Agencji programu Erasmus+, które znajdują
się w każdym z 34 krajów objętych programem: w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej,
Macedonia Północna, Islandii, Lichtensteinie, Norwegii, Serbia i Turcji. Linki do formularzy wniosków
znajdują się na stronie internetowej każdej z narodowych agencji.
Wnioski dotyczące Akcji 1. składane są w narodowych agencjach znajdujących się na terenie tego
samego kraju, w którym mieści się szkoła. W Akcji 2. partnerstwo wybiera organizację koordynującą,
która składa wniosek do swojej Narodowej Agencji w imieniu całego partnerstwa.

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Zaproszenie do składania wniosków Erasmus+ publikowane jest co roku jesienią. Terminy składania
wniosków w roku 2020 są następujące:
›› 5 lutego 2020 r. dla Akcji 1. (do 12:00 w południe czasu brukselskiego)
›› 24 marca 2020 r. dla Akcji 2. (do 12:00 w południe czasu brukselskiego)
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