


ERASMUS+ KORZYŚCI

Dla instytucji: Indywidualne:

 współpraca międzynarodowa –

wyjazdy

 wymiana dobrych praktyk i 

metod nauczania

 uatrakcyjnienie nauki języków 

obcych 

 wzrost wiedzy i kompetencji 

nauczycieli

 wzrost prestiżu szkoły w 

środowisku lokalnym

 wzrost kompetencji językowych

 rozwijanie umiejętności 

współpracy w zespole

 kształtowanie postaw otwartości i 

tolerancji

 rozwój kompetencji 

międzykulturowych 

 zwiększenie pewności siebie

 wzrost świadomości obywatelskiej 

i poczucia bycia obywatelem 

Europy



Plan prezentacji:

1. Edukacja szkolna – typy projektów

2. Jak przygotować się do projektu?

3. Jak złożyć wniosek?

20 minut





Akcja1.

Mobilność kadry

edukacji szkolnej

Akcja 2. 

Partnerstwa 

strategiczne



AKCJA 1. 

MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ

Edukacja szkolna



AKCJA 1. MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ

TYPY MOBILNOŚCI EDUKACYJNYCH

udział w zorganizowanych 

kursach

poznawanie pracy na danym 

stanowisku poprzez 

obserwację 

prowadzenie zajęć 

dydaktycznych i praca 

w szkole zagranicznej 

lub innej organizacji 

działającej w obszarze 

edukacji 

kursy metodyczne, 

metodyczno-językowe, 

specjalistyczne, językowe

job shadowing teaching assignment



AKCJA 1. MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY 

 potrzeby szkoły – podniesienie jakości pracy i współpracy 

międzynarodowej

 rozwój szkoły - obszary wymagające poprawy, wzmocnienia

 plany dotyczące zagranicznych wyjazdów i działań związanych ze 

współpracą międzynarodową

 włączenie zdobytego doświadczenia i kompetencji pracowników 

uczestniczących w projekcie w plan strategiczny rozwoju szkoły



AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE

Edukacja szkolna



AKCJA 2 | TYPY PROJEKTÓW

Współpraca szkół

KA229

Co najmniej 2 szkoły

z 2 różnych krajów programu.

Partnerstwa strategiczne 

na rzecz edukacji szkolnej

KA201

 współdziałanie szkół nad wspólnym 

tematem/problemem do rozwiązania;

 wzmocnienie potencjału szkół do 

współpracy międzynarodowej;

 pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz 

stawiania czoła nowym wyzwaniom;

 równy dostęp dla wszystkich, nauka 

tolerancji i otwartości na inne kultury.

Co najmniej 3 instytucje 

z 3 różnych krajów programu.

 współpraca placówek edukacyjnych, 

lokalnych lub regionalnych władz 

odpowiedzialnych za oświatę i innych 

organizacji działających na rzecz 

edukacji szkolnej;

 wprowadzenie długofalowych zmian, 

innowacji i dobrych praktyk.



 przedszkola;

 szkoły: podstawowe, gimnazja, 
ponadgimnazjalne, artystyczne;

 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;

 młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

 młodzieżowe ośrodki socjoterapii;

 ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze.

termin składania wniosków:

26 marca 2019 r. (do godz. 12.00)

AKCJA 2|INSTYTUCJE UPRAWNIONE

 wszelkie instytucje działające w 
obszarze edukacji 
(szkoły, szkoły wyższe, instytuty 
badawcze, placówki doskonalenia 
nauczycieli, poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne itp.) 

termin składania wniosków:

26 marca 2019 r. (do godz. 12.00)

Współpraca szkół

KA229

Partnerstwa strategiczne na 
rzecz edukacji szkolnej

KA201



WYJAZDY

EDUKACJA SZKOLNA | WSPÓŁPRACA SZKÓŁ

Działania związane z uczeniem się, 

nauczaniem i szkoleniami

 krótkoterminowe wyjazdy grup uczniów

 długoterminowe wyjazdy uczniów

 krótkie programy szkoleniowe dla 

pracowników

 długoterminowe wyjazdy nauczycieli 

w celu nauczania

Rekomendowane jest 

wykorzystanie eTwinningu.



KROK PO KROKU 

Jak przygotować się do projektu?

Edukacja szkolna



 Pomysł na projekt: diagnoza potrzeb i oczekiwań

 Stworzenie zespołu projektowego w instytucji

 Znalezienie inspiracji: 

 www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects

 Znalezienie partnerów: 

 www.etwinning.net/pl

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

 www.eurodesk.pl

 https://schoolsonline.britishcouncil.org/find-a-partner. 

EDUKACJA SZKOLNA

http://www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects
http://www.etwinning.net/pl
http://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/tools.htm
http://www.eurodesk.pl/
https://schoolsonline.britishcouncil.org/find-a-partner


Znajdź projekt 

w swojej 

okolicy 

Mapa 

projektów

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1dPlMOWKoaJSiV7BL5KWLm0lscRQLg8_Y&ll=52.18032141883156,17.8133365624999&z=6


 Ustalenie z partnerami obszaru wspólnych potrzeb i zainteresowań 

 Omówienie projektu: celów, działań, rezultatów, ryzyka, ewaluacji, 

upowszechniania etc.

 zasady programu Erasmus+ (strona 107 – Akcja 2.) – priorytety!

 Przewodnik „Od potrzeby do koncepcji projektu” (czytelnia FRSE)

 Mapa projektów. Przykłady dobrych praktyk w projektach mobilności 

kadry edukacji szkolnej (czytelnia FRSE)

EDUKACJA SZKOLNA

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_pl
http://czytelnia.frse.org.pl/przewodnik-dla-szkol/
http://czytelnia.frse.org.pl/mapa-projektow/
http://czytelnia.frse.org.pl/przewodnik-dla-szkol/


NIE MA POTRZEBY - NIE MA PROJEKTU

potrzeba cel działanie rezultat 

EDUKACJA SZKOLNA



potrzeba cel 

EDUKACJA SZKOLNA | WSPÓŁPRACA SZKÓŁ

Słabe wyniki nauczania 

historii w szkole i brak 

motywacji do nauki 

wśród uczniów

Poprawa wyników 

nauczania historii w 

szkole i wzrost 

motywacji do nauki 

wśród uczniów



• Spotkania tematyczne z uczniami, rodzicami

• Lekcje / wycieczki

• Wydarzenia szkolne

• Nawiązanie współpracy z instytucjami 
zainteresowanymi projektem

DZIAŁANIA LOKALNE

• Mobilności edukacyjne uczniów

• Mobilności szkoleniowe nauczycieli

DZIAŁANIA 
MIĘDZYNARODOWE

JAK OSIĄGNĄĆ ZAŁOŻONE CELE?

EDUKACJA SZKOLNA | WSPÓŁPRACA SZKÓŁ



Krótkie programy szkoleniowe dla 

pracowników (metody nauczania)

Krótkoterminowe wymiany grup 

uczniów (zamki i fortyfikacje 

Europy)

działanie rezultat

Działania lokalne - cykl 

filmowy/makiety/powieści

Podręcznik metodyczny i 

scenariusze zajęć + wzrost 

umiejętności zawodowych

Przewodnik po zamkach Europy + 

wzrost wiedzy i motywacji wśród 

uczniów wyjeżdżających do nauki 

historii

Wzrost atrakcyjności zajęć, 

wzrost motywacji do nauki 

historii, objęcie działaniami 

uczniów niewyjeżdżających 



AKCJA 2 WSPÓŁPRACA SZKÓŁ

Jak złożyć wniosek?

Edukacja szkolna



JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK - KROKI DLA WNIOSKODAWCÓW

Narodowa Agencja: http://erasmusplus.org.pl

Komisja Europejska: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

Przewodnik 2019 (strona 107 – Akcja 2.) 

Konkurs wniosków - Jak złożyć wniosek

 Rejestracja w systemie EU_LOGIN

 Rejestracja w Portalu Uczestnika i systemie URF

 Dodawanie dokumentacji do profilu organizacji

 Wypełnij formularz wniosku

http://erasmusplus.org.pl/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_pl
https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/dla-wnioskodawcow/jak-zlozyc-wniosek/
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/


WSPARCIE DLA WNIOSKODAWCÓW

 Webinaria: https://erasmusplus.org.pl/podstrony-

akcji/edukacja-szkolna/webinaria/

 Rejestracja na wydarzenia: 

https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/

https://erasmusplus.org.pl/podstrony-akcji/edukacja-szkolna/webinaria/
https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/


EDUKACJA SZKOLNA | AKCJA 2 - WSPÓŁPRACA SZKÓŁ KA229

Co jest premiowane w czasie oceny?

 projekty nastawione na fizyczne działania - wyjazdy uczniów i 
nauczycieli;

 wyjazdy długoterminowe; 

 strategiczne podejście do współpracy międzynarodowej w celu rozwoju 
szkoły;

 udział nowych instytucji;

 projekty kontynuujące działania projektów zrealizowanych w ramach 
eTwinning i bazujące na ich rezultatach;

 projekty z udziałem szkół – posiadaczy certyfikatu eTwinning School Label
(szkoła eTwinning).



https://erasmusplus.org.pl/inicjatywy/tca-wspolpraca-miedzynarodowa/



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.

tel. 22 46 31 042

se@erasmusplus.org.pl

Olga Barcikowska

mailto:se@erasmusplus.org.pl

