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Akcja 1 
MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA 

  
Mobilność kadry 
edukacji szkolnej  

(KA 101) 



Akcja KA1 Mobilność edukacyjna 
Mobilność kadry edukacji szkolnej 
 

Projekt instytucjonalny (wniosek składa organizacja) 
 

Cel projektu: 
• Podniesienie poziomu jakości pracy szkoły poprzez określenie potrzeb, które muszą ulec poprawie/wzmocnieniu w perspektywie jej 

rozwoju 
• Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły 
• Realizacja mobilności (wyjazdów) zagranicznych pracowników szkoły 
• Wdrożenie rozwiązań/wiedzy zdobytych przez pracowników szkoły w trakcie mobilności zagranicznych realizowanych w ramach 

projektu 
 

Europejski Plan Rozwoju Szkoły (EPRS) 
• Kluczowy element wniosku/projektu 
 

Etapy realizacji projektu 
• Wybór uczestników mobilności 
• Przygotowanie (wparcie praktyczne i logistyczne uczestników mobilności) 
• Mobilności (realizacja wyjazdów zagranicznych) 
• Kontynuacja (realizacja działań następujących po zakończeniu mobilności) 
• Wdrażanie rozwiązań/wiedzy/metodologii zgodnie z EPRS 
• Wpływ projektu na szkołę/uczestników/inne grupy  
• Upowszechnianie rezultatów projektu 
• Ewaluacja  
• Raporty indywidualne uczestników + raport końcowy z realizacji projektu 

 



Akcja KA1 Mobilność edukacyjna 
Mobilność kadry edukacji szkolnej 

 Organizacje uprawnione do udziału składające wniosek indywidualnie  
 (publiczne i niepubliczne)  
 
• przedszkola 
• szkoły: podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne, artystyczne 
• specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 
• młodzieżowe ośrodki wychowawcze 
• młodzieżowe ośrodki socjoterapii 
• ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 
 
Organizacje uprawnione do udziału składające wniosek jako lider konsorcjum w imieniu  
podległych mu bezpośrednio placówek  (publiczne i niepubliczne) 
 
• jednostki samorządu terytorialnego  
• organy administracji rządowej prowadzące szkoły (MR, MK) 
• kuratoria oświaty 
• inne niepubliczne podmioty prowadzące szkoły 
 
Osoby uprawnione do udziału w mobilnościach: 
• pracownicy szkoły 
 

Czas trwania projektów: 12 miesięcy lub 24 miesiące 
Rozpoczęcie projektu: 01.06.2015 + 1 rok lub 2 lata 

Czas trwania mobilności edukacyjnych:  
od 2 dni do 60 dni (bez okresu podróży) 

 

 
 
 



Akcja KA1 Mobilność edukacyjna 
Mobilność kadry edukacji szkolnej 

 

TRZY typy mobilności edukacyjnych 

 

I.  udział w kursach/szkoleniach 

-  kursy metodyczne, metodyczno-językowe, specjalistyczne, językowe 

 

II.   poznawanie pracy na danym stanowisku poprzez obserwację  

  (job shadowing) 

 

III. prowadzenie zajęć dydaktycznych i praca w szkole zagranicznej   

  lub innej organizacji działającej w obszarze edukacji  

  (teaching assignment abroad) 

 



Akcja KA1 Mobilność edukacyjna 
Mobilność kadry edukacji szkolnej 

 

Dofinansowanie projektu 
 

dla uczestnika mobilności: 
• koszty podróży 
• wsparcie indywidualne (koszty utrzymania) 

• opłata za kurs/szkolenie (opcja) 

• wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami (opcja) 

 
dla szkoły: 
• wsparcie organizacyjne 
    (administracja projektu, przygotowanie językowe uczestników, upowszechnianie 

rezultatów itp.) 
• koszty nadzwyczajne (tylko do uzyskania gwarancji bankowej) 
 



Akcja KA1 Mobilność edukacyjna 
Mobilność kadry edukacji szkolnej
  WNIOSKOWANIE 
 

termin składania wniosków: 

 04 marca 2015 (do godz. 12.00) 
 

WNIOSEK (eform) 
 
- składany elektronicznie (online) do PL NA w polskiej wersji językowej 
- samodzielnie przez szkołę 
- lub przez lidera konsorcjum w imieniu partnerów konsorcjum 
- tylko jeden wniosek może zostać złożony przez jednego wnioskodawcę 
- do wniosku obowiązkowo muszą zostać załączone wymagane instrukcją 

wnioskowania dokumenty 
- obowiązek posiadania kodu PIC przez każdą organizację wnioskującą  
 (w tym przez lidera konsorcjum i każdego członka konsorcjum) 
 

 
 



Edukacja szkolna 
 

Akcja KA2 
 

PARTNERSTWA 
STRATEGICZNE 

(KA  219 / KA 201) 

  
 



Akcja KA2 Projekty strategiczne w obszarze 
edukacji szkolnej 
• Projekty współpracy szkół (wniosek KA219) 
    co najmniej dwie szkoły z dwóch różnych krajów 

  

• Projekty współpracy między regionami (wniosek 
KA201) 

    co najmniej dwie grupy instytucji z dwóch różnych krajów (jednostka 
samorządu terytorialnego, szkoła/przedszkole, inna instytucja, np. 
klub sportowy, stowarzyszenie itp.) 

 

• Projekty współpracy instytucji działających  
 w obszarze edukacji (wniosek KA201) 
 co najmniej trzy instytucje z trzech różnych krajów 

 
 



Akcja KA2 Projekty strategiczne w obszarze 
edukacji szkolnej 

  
Czas trwania: od 2 do 3 lat  

 

 Rozpoczęcie projektu: 1 września - 31 grudnia 2015  
 
Maksymalna kwota dofinansowania: 150 000 euro rocznie 
na projekt  
 

 



Akcja KA2 Projekty strategiczne w obszarze 
edukacji szkolnej  

WNIOSKOWANIE 
 

termin składania wniosków: 

 31 marca 2015 (do godz. 12.00) 
 

WNIOSEK (eform) 

 

- składany elektronicznie (online) przez organizację będącą koordynatorem 
projektu w imieniu całej grupy projektowej 

- do wniosku obowiązkowo muszą zostać załączone wymagane instrukcją 
wnioskowania dokumenty 

- obowiązek posiadania kodu PIC przez każdą organizację uczestniczącą w 
projekcie (koordynatorzy i partnerzy) 

 

 

 



Akcja KA2 Projekty strategiczne w obszarze 
edukacji szkolnej 

 Międzynarodowe spotkania projektowe służące 
zarządzaniu projektem 

  

• są to spotkania koordynatorów projektu  
z instytucji partnerskich służące uzgadnianiu realizacji 
kolejnych etapów projektu, monitorowaniu i ewaluacji, 
wypracowywaniu rezultatów itp. 

• nie jest określona długość trwania spotkań 

• spotkania odbywają się w instytucji partnerskiej 

 

 



Akcja KA2 Projekty strategiczne w obszarze 
edukacji szkolnej 

 Działania służące uczeniu się/ nauczaniu/ szkoleniom 

• mobilność łączona uczniów 

• wyjazdy grup uczniowskich 

 (od 5 dni do 2 miesięcy z wyłączeniem dni podróży) 
• wyjazdy uczniów na naukę w szkole zagranicznej 
 (od 2 do 12 miesięcy) 
• szkolenia dla kadry organizacji partnerskich 
 (od 5 dni do 2 miesięcy z wyłączeniem dni podróży) 
• wyjazdy nauczycieli w celu nauczania w szkole zagranicznej 
 (od 2 do 12 miesięcy) 
 

Zalecane wykorzystanie eTwinning 
 
 
 

 



Kraje programu - sektor edukacji szkolnej: 

  

• kraje członkowskie Unii Europejskiej 

• kraje EFTA/EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia 

• Turcja 

• była Jugosłowiańska Republika Macedonii (FYROM) 



Priorytety europejskie w sektorze 
edukacji szkolnej 

Sektorowe (KA1 i KA2): 
• ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki 

szkolnej 
• rozwijanie umiejętności podstawowych 
• wczesna opieka i edukacja 
• wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli 

 
Horyzontalne (KA2): 

• wykaz w przewodniku po programie Erasmus+ (str. 
106 w wersji angielskiej) 

 
 

 



Przed złożeniem wniosku 
Co należy przeczytać? 

 

 Zaproszenie do składania wniosków 2015 – Program Erasmus+  

 Przewodnik po programie Erasmus+ 2015  

 Przewodnik dla ekspertów 

 Instrukcja wypełnienia wniosku 

 Instrukcja rejestracji organizacji w Portalu Użytkownika URF 

 Wzór formularza elektronicznego wniosku dla akcji KA1/KA2 

 

Gdzie znaleźć dokumenty? 

 

Strona internetowa Komisji Europejskiej 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 

Strona internetowa Narodowej Agencji 

http://erasmusplus.org.pl 

Portal SchoolEducationGateway (katalog kursów, baza partnerów) 

http://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/tools.htm  

http://www.erasmusplus.org.pl/
http://www.erasmusplus.org.pl/
http://www.erasmusplus.org.pl/
http://www.erasmusplus.org.pl/
http://erasmusplus.org.pl/
http://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/tools.htm


Przed złożeniem wniosku 

Jakie czynności techniczne wykonać? 
 

 Dokonać rejestracji organizacji wnioskodawcy w Portalu Użytkownika URF 
 

 Dołączyć wymagane dokumenty w Portalu Użytkownika URF 
 

 Otrzymać numer PIC dla swojej organizacji 
 

 Wypełnić wniosek online dla akcji KA1/KA2 edukacja szkolna 
 

 Dołączyć do wniosku online przed jego wysłaniem (zeskanowany dokument): 

• oświadczenie (KA1 i KA2) 
• pozostałe dokumenty wymagane procedurą wnioskowania (KA1 i KA2) 

 
 Złożyć wniosek online 
 



Erasmus+ 
Edukacja szkolna 

 

 

Kontakt z zespołem sektora Edukacji szkolnej:  
 

 

http://erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/ 
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Dziękuję za uwagę 

 

 
 

 


