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Akcja 1

Mobilność uczniów
Dzięki tej akcji osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne
doświadczenie i podwyższać swoje umiejętności językowe, korzystając z zagranicznych staży. Ułatwiają one przejście od etapu nauki do
zatrudnienia. Integralną częścią staży jest przygotowanie w postaci
zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych. O dofinansowanie
projektów mobilności uczniów mogą ubiegać się instytucje z krajów
uczestniczących w programie Erasmus+, zajmujące się kształceniem
i szkoleniem zawodowym.
Działania wspierane w ramach programu
Uczniowie mogą podjąć staż za granicą w:
— przedsiębiorstwie, instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej;
— centrum kształcenia lub szkolenia zawodowego.
Wyjazdy mogą trwać:
— od 2 tygodni do mniej niż 3 miesięcy;
— od 3 miesięcy do 12 miesięcy (ErasmusPro).
Kto może uczestniczyć w projekcie?
Uczniowie szkół branżowych i technicznych; osoby w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy; absolwenci do jednego roku po
ukończeniu szkoły.

Akcja 1

Mobilność kadry
Program Erasmus+ stwarza możliwość poznania za granicą nowych
metod uczenia zawodu, jak również rozwijania trwałej współpracy
między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego z różnych
krajów.
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Działania wspierane w ramach programu
Osoby zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym mają
możliwość rozwoju zawodowego za granicą w formie:
— praktyk zawodowych w przedsiębiorstwie bądź instytucji kształcenia lub szkolenia zawodowego;
— obserwacji (job shadowing) w instytucjach kształcenia i szkolenia
zawodowego;
— p rowadzenia kursów i szkoleń w zagranicznych instytucjach
partnerskich.
Wyjazdy mogą trwać od dwóch dni do dwóch miesięcy.
Kto może uczestniczyć w projekcie?
Nauczyciele, opiekunowie praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych; doradcy zawodowi; osoby odpowiedzialne za
kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora
publicznego i pozarządowego.

Karta jakości mobilności
w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego
Karta jakości mobilności to oferta dla instytucji doświadczonych w organizowaniu mobilności w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Zachęca do tworzenia i rozwijania strategii umiędzynarodowienia
placówki kształcenia zawodowego, zapewnia trwałość działań mobilnościowych oraz umożliwia większe oddziaływanie mobilności na
rozwój placówki. Instytucje, które uzyskają Kartę jakości będą miały
zagwarantowane środki na finansowanie mobilności uczniów i kadry
kształcenia i szkolenia zawodowego w perspektywie kolejnych lat, na
zasadzie wnioskowania w uproszczonej procedurze. Karta jakości mobilności przyznawana jest w ramach osobnego zaproszenia do składania wniosków. Więcej informacji na stronie www.erasmusplus.org.pl.

Zmienia
umysły

Erasmus+
Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (KA 2)

Akcja 2

Partnerstwa strategiczne
Projekty partnerstw strategicznych promują działania, które wpływają na rozwój sektora kształcenia i szkoleń zawodowych. W ramach
tych działań instytucje partnerskie mogą podejmować współpracę
z partnerami w kraju i za granicą w celu poprawy jakości działalności
edukacyjnej oraz jej lepszego dopasowania do potrzeb kształcenia
zawodowego a pośrednio rynku pracy.
O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje działające w obszarze
edukacji zawodowej lub takie, których działania pomogą wypracować nowe, bardziej skuteczne podejście do edukacji zawodowej. Tym
samym współpraca instytucji reprezentujących sektory kształcenia
i szkoleń zawodowych, szkolnictwa wyższego, edukacji dorosłych,
młodzieży i edukacji szkolnej jest rekomendowana. Partnerstwo musi
się składać z minimum trzech organizacji z trzech różnych krajów programu, przy czym jedna pełni funkcję koordynatora.
Występują dwa rodzaje Partnerstw strategicznych:
— Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji – w wyniku realizacji
których mają powstać innowacyjne rezultaty lub mają być przeprowadzone intensywne działania upowszechniające i eksploatacyjne
nowych produktów i nowatorskich pomysłów;
— Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk – mające przede wszystkim wspierać organizacje w tworzeniu
i rozwijaniu sieci współpracy, w podnoszeniu umiejętności i możliwości działania na poziomie międzynarodowym, w wymianie pomysłów, w przekazywaniu sobie wzajemnie i porównywaniu różnych
pomysłów, rozwiązań, praktyk i metod.
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Działania wspierane w ramach akcji:
— wymiana doświadczeń i dobrych praktyk;
— budowanie trwałych relacji między instytucjami z różnych sektorów
oraz między kształceniem formalnym i nieformalnym w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem;
— opracowywanie i wdrażanie nowych metod i materiałów szkoleniowych, włącznie z kształceniem w środowisku pracy oraz użyciem
otwartych zasobów edukacyjnych;
— ułatwianie rozpoznawania i uznawania umiejętności i kompetencji w odniesieniu do krajowych i/lub europejskich ram kwalifikacji,
a także opracowywanie elastycznych ścieżek kształcenia;
— wdrażanie Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia
osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) oraz europejskiego systemu zapewniania jakości w kształceniu zawodowym (EQAVET).
Projekty partnerstw strategicznych i ich rezultaty są dostępne na
Platformie Rezultatów Projektów Erasmus+:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/.

Poszukiwanie partnera
do projektu
Żeby znaleźć partnera projektowego, można skorzystać z platform
internetowych:
—— eTwinning – to europejska społeczność szkolna, która umożliwia
udział w seminariach kontaktowych i jest przestrzenią współpracy dla pracowników szkół www.etwinning.net/pl/pub/index.htm
—— EPALE, ePlatforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie –
umożliwia wyszukiwanie partnerów do projektów oraz organizacji i osób zainteresowanych wymianą najlepszych praktyk
http://ec.europa.eu/epale/pl/partner-search
—— TCA, Transnational Cooperation Activities – umożliwia nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami organizacji z innych krajów
erasmusplus.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/szkolenia/.

ECVET
Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for
Vocational Education and Training) jest inicjatywą Unii Europejskiej,
która ma umożliwiać obywatelom państw europejskich łatwiejsze zdobywanie kwalifikacji zawodowych (świadectw, dyplomów), a przez to
wspierać mobilność zawodową oraz uczenie się przez całe życie.
ECVET znajduje szczególnie ważne zastosowanie w projektach mobilności edukacyjnej. Rozwiązania tego systemu wspomagają planowanie
i organizowanie mobilności przez instytucje partnerskie, a także wspierają osoby uczące się w wykorzystaniu uzyskanych za granicą efektów
uczenia się dla dalszej edukacji lub rozwoju zawodowego.

W ramach programu Erasmus+ działa Zespół Ekspertów ECVET. Do
głównych zadań Ekspertów należą:
— popularyzowanie informacji na temat systemu ECVET;
— wspieranie władz krajowych w dalszym rozwoju systemu ECVET
w Polsce;
— wspieranie realizatorów projektów mobilności edukacyjnej w formie warsztatów, wizyt doradczych oraz konsultacji indywidualnych;
— promowanie systemu ECVET wśród jego obecnych i potencjalnych
interesariuszy (w tym przedstawicieli centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego, szkół wyższych, organizacji branżowych,
instytucji rynku pracy etc.).
Więcej informacji oraz kontakt do Ekspertów ECVET na stronie:
www.eksperciecvet.org.pl
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