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AKCJA 1. MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA  

 

 Staże zawodowe za granicą dla osób kształcących 
się zawodowo (uczniów i absolwentów) 

 Wyjazdy kadry odpowiedzialnej za kształcenie  
i szkolenie zawodowe 



CELE AKCJI 1. MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA UCZNIÓW 

• Poprawa kompetencji zawodowych 

• Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 

• Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości 

• Usamodzielnienie, poczucie własnej wartości 

• Poprawa znajomości języków obcych 

• Zwiększenie świadomości międzykulturowej 

• Zwiększenie świadomości wartości europejskich 

• Motywacja do dalszej nauki i udziału w szkoleniach po odbyciu mobilności zagranicznej 

 



CELE AKCJI 1. MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA KADRY 

• Poprawa kompetencji, jakości pracy i metod uczenia 

• Zrozumienie różnych systemów i praktyk, strategii edukacyjnych w innych krajach  

• Zwiększenie zdolności do inicjowania zmian w kontekście modernizacji i otwarcia 
organizacji na współpracę 

• Większe zrozumienie synergii między edukacją formalną, szkoleniem i rynkiem pracy 

• Poprawa znajomości języków obcych 

• Zwiększenie świadomości międzykulturowej 

• Zwiększenie motywacji  i satysfakcji 



 lepsze planowanie procesu organizacji 

praktyk zagranicznych 

MOBILNOŚCI A ECVET 

 

 podniesienie jakości mobilności (podejście 

oparte na efektach uczenia się) 



Partnerstwa Strategiczne programu Erasmus+  

to międzynarodowe projekty współpracy partnerskiej 

odpowiadające celom polityk UE  

w dziedzinach poszczególnych sektorów edukacji 

bądź międzysektorowo. 

 

AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE 



CEL PROJEKTÓW PARTNERSTW STRATEGICZNYCH 

 poprawa jakości kształcenia i szkoleń   

zawodowych 

 modernizacja instytucji kształcenia i szkoleń     

zawodowych 



 wdrażanie strategicznych planów współpracy różnych sektorów  
i podmiotów – biznes, instytucje kształcenia i szkoleń 
zawodowych, instytucje młodzieżowe, edukacji dorosłych; 

 wspieranie długoterminowej współpracy między instytucjami VET, 
przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi, organizacjami 
pozarządowymi, uczelniami , a także młodzieżowymi grupami 
nieformalnymi; 

 budowanie sieci i potencjału instytucji. 

współpraca  partnerska 
• szkoły i placówki kształcenia zawodowego; 

• inne instytucje działająca w obszarze kształcenia zawodowego  
i szkolenia kadry (także sportowej); 

• instytucje, których działalność ma bezpośredni lub pośredni 
wpływ na sektor kształcenia i szkoleń zawodowych; 

 m.in. przedsiębiorstwa, szkoły zawodowe, stowarzyszenia 
branżowe, instytuty badawcze, uczelnie wyższe, władze lokalne, 
ośrodki badawcze, izby rzemieślnicze i gospodarcze, partnerzy 
społeczni.  



Partnerstwa strategiczne wspierające  

wymianę dobrych praktyk 
Partnerstwa strategiczne  

na rzecz innowacji 

 innowacyjne rezultaty,  

 intensywne działania upowszechniające 

nowych produktów i nowatorskich 

pomysłów, 

 zapewnienie trwałości rezultatów. 

 podnoszenie umiejętności  

i możliwości działania na poziomie 

międzynarodowym,  

 wymiana doświadczeń, 

przekazywanie i porównywanie 

pomysłów, rozwiązań, praktyk oraz 

metod. 

 metody, programy nauczania, 

 materiały i metody szkoleniowe, 

nowe podejścia pedagogiczne, 

 badania, analizy porównawcze, 

studia przypadku, 

 rekomendacje. 



• Rozwój metod i narzędzi w zakresie doradztwa zawodowego, profesjonalizacji i doskonalenia 

nauczycieli;  

 Tworzenie nowych materiałów i metod kształcenia uwzględniających uczenie się przez praktykę 

(w miejscu pracy WBL), wykorzystujące OZE i potencjał TIK;  

 Określenie norm w zakresie kompetencji zgodnie z efektami uczenia się;  

 Opracowywanie programów nauczania w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy i nowych form 

systemów praktycznych szkoleń zawodowych, rozwijanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, 

uczniami i kadrą;  

 Współpraca na rzecz rozwoju kreatywności i innowacji pomiędzy instytucjami kształcenia  

i szkoleń zawodowych, uczelniami wyższymi a centrami badawczymi,  artystycznymi i itp.; 

 Poprawa ram kwalifikacji, zapewnienie jakości, rozpoznanie i uznawanie kwalifikacji   

(w odniesieniu do ERK i KRK 



Rozwój partnerstw biznesowych służących promocji nauki opartej na 
pracy (Work Based Learning)  

Rozwój mechanizmów zapewnienia jakości w kształceniu zawodowym 
zgodnie z zaleceniem EQAVET 

Wzmocnienie kompetencji kluczowych  
(m.in. dzięki wykorzystaniu  systemów I-VET i C-VET)  

Zwiększenie dostępu do szkoleń i kwalifikacji poprzez C-VET  
(walidacja uczenia się pozaformalnego i nieformalnego itp.) 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli, trenerów i mentorów kształcenia  

i szkolenia zawodowego w szkołach i w miejscu pracy 



Kompetencje kluczowe 

Edukacja włączająca, szkolenie i młodzież 

 
Innowacyjna edukacja, szkolenia i praca z młodzieżą w erze cyfrowej 

 
Kompetencje i kwalifikacje –  

przejrzystość, uznawanie i potwierdzanie  

Zrównoważone inwestycje, wydajność i efektywność w dziedzinie kształcenia  
i szkolenia 

Wzmacnianie rekrutacji, wyboru i wprowadzania najlepszych kandydatów do 
zawodu nauczyciela 



OKRES REALIZACJI PROJEKTU 

od 12 miesięcy do 36 miesięcy  

150 000 € 
maksymalne 

dofinansowanie 

roczne 

 
450 000€  
maksymalne  

dofinansowanie 
projektu 



Dziękuję i zapraszamy do składania wniosków: 

 

mobilność edukacyjna 

 2 lutego 2017 

 

partnerstwa strategiczne  

 29 marca 2017 

 

Konsultacje 

Spotkania informacyjne 

Warsztaty 

http://erasmusplus.org.pl/ 

 


