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Ogólne założenia 

• Program wspierający rozwój kadry i osób korzystających z edukacji 
formalnej, pozaformalnej i nieformalnej, a także rozwój placówek 
edukacyjnych 

• Rozwój ten odbywa się poprzez projekty edukacyjne realizowane  
we współpracy z zagranicznymi placówkami 

• Możliwe jest również korzystanie z płatnych usług szkoleniowych za 
granicą 



Jak skorzystać z programu                              ? 

• Poznać możliwości programu 

• Rozważyć, na które potrzeby kadry, uczniów/słuchaczy lub placówki 
może odpowiedzieć projekt realizowany w ramach tego programu 

• Stworzyć projekt odpowiadający na zdiagnozowane potrzeby 

• Opisać projekt we wniosku i złożyć go z jednoczesnym dopełnieniem 
wszystkich wymogów formalnych 



Struktura programu 
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Edukacja szkolna     

Kształcenie i szkolenia 

zawodowe 

      

Młodzież       

Szkolnictwo wyższe       

Edukacja dorosłych       

Projekty centralne i sport       



Typy projektów 

Sektor Sektor: Edukacja szkolna, Akcja 1: Mobilność edukacyjna 

Zakres 
tematyczny 

Edukacja ogólna, realizowana zgodnie z podstawą programową, prowadzona w ramach 
obowiązku szkolnego bądź obowiązku nauki 

Beneficjenci Kadra edukacji szkolnej z placówek począwszy od przedszkoli, skończywszy na szkołach 
ponadgimnazjalnych 

Działania 1. Wyjazdy za granicę na płatne (maksymalnie 2-tygodniowe) kursy: 
- nauki języka (głównie ze względu na CLIL) 
- kursy językowo-metodyczne (dla nauczycieli języków obcych) 
- kursy metodyczne 
- kursy językowe 
2. Wyjazdy do partnerskiej placówki edukacyjnej w celu obserwacji jej codziennego 
funkcjonowania 
3. Wyjazd w celu nauczania w partnerskiej placówce edukacyjnej (do 2 miesięcy) 

 



Typy projektów 

Sektor Sektor: Edukacja szkolna, Akcja 2: Współpraca szkół – wymiana dobrych praktyk 

Zakres 
tematyczny 

Edukacja ogólna, realizowana zgodnie z podstawą programową, prowadzona w ramach 
obowiązku szkolnego bądź obowiązku nauki 

Beneficjenci 1. Kadra edukacji szkolnej z placówek począwszy od przedszkoli, skończywszy na szkołach 
ponadgimnazjalnych (w tym również zawodowe i techniczne) 

2. Uczniowie/słuchacze niezależnie od wieku 

Działania WYMIANA 
1. Kadra 
- wyjazdy do partnerskiej placówki edukacyjnej w celu obserwacji jej codziennego 

funkcjonowania 
- wyjazd w celu nauczania w partnerskiej placówce edukacyjnej (od 2 do 12 miesięcy) 
2. Uczniowie/słuchacze 
- wyjazdy do partnerskiej placówki edukacyjnej służące wzajemnemu uczeniu się 
- w wypadku uczniów mających co najmniej 14 lat – wyjazd do partnerskiej placówki 

edukacyjnej w celu uczenia się przez okres od 2 do 12 miesięcy 



Typy projektów 

Sektor Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1: Mobilność edukacyjna 

Zakres 
tematyczny 

Edukacja zawodowa i techniczna, realizowana zgodnie z podstawą programową, prowadzona  
w ramach obowiązku nauki (czyli nie dla dorosłych uzupełniających wykształcenie) 

Beneficjenci Uczniowie szkół zawodowych i technicznych oraz absolwenci w roku szkolnym, w którym 
składany jest wniosek 

Działania 1. Praktyki bądź staże w przedsiębiorstwach 
2. Praktyki bądź staże w placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego  
 



Typy projektów 

Sektor Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1: Mobilność edukacyjna 

Zakres 
tematyczny 

Edukacja zawodowa i techniczna, realizowana zgodnie z podstawą programową, prowadzona  
w ramach obowiązku nauki (czyli nie dla dorosłych uzupełniających wykształcenie) 

Beneficjenci 1. Kadra placówek zawodowych i technicznych: 
- osoby zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym (nauczyciele, trenerzy, instruktorzy, 

opiekunowie praktyk) 
- doradcy zawodowi, osoby zajmujące się organizacją mobilności 
- osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach (w przypadku wyjazdów na 

staże trenerskie) 

Działania 2. Działania: 
- staże zawodowe w przedsiębiorstwach lub instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego 
- praktyki typu job-shadowing lub szkolenia w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego 
- prowadzenie kursów/szkoleń w zagranicznych instytucjach partnerskich (np. uczenie w innej szkole 

zawodowej zagranicą) 
- prowadzenie szkoleń przez instruktorów z zagranicznych przedsiębiorstw w instytucji wnioskującej 



Typy projektów 

Sektor Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne - wymiana 
dobrych praktyk 

Zakres 
tematyczny 

1. Poprawa jakości kształcenia i szkoleń zawodowych 
2. Modernizacja instytucji kształcenia i szkoleń zawodowych poprzez tworzenie, 
adaptowanie/transferowanie/modyfikowanie, uaktualnianie/unowocześnianie, 
upowszechnianie nowatorskich/innowacyjnych praktyk – rozwiązań, podejść, metod i 
sposobów pracy. 

Beneficjenci 1. Kadra edukacji szkolnej z placówek począwszy od przedszkoli, skończywszy na szkołach 
ponadgimnazjalnych 

2. Kadra placówek zawodowych i technicznych: 
- osoby zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym (nauczyciele, trenerzy, 

instruktorzy, opiekunowie praktyk) 
- doradcy zawodowi, osoby zajmujące się organizacją mobilności 
- pracownicy – różne zawody, przedsiębiorcy 



Typy projektów 

Sektor Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne - wymiana 
dobrych praktyk 

Zakres 
tematyczny 

1. Poprawa jakości kształcenia i szkoleń zawodowych 
2. Modernizacja instytucji kształcenia i szkoleń zawodowych poprzez tworzenie, 
adaptowanie/transferowanie/modyfikowanie, uaktualnianie/unowocześnianie, 
upowszechnianie nowatorskich/innowacyjnych praktyk – rozwiązań, podejść, metod i 
sposobów pracy. 

Działania WYMIANA 
1. Kadra 
- wyjazdy do organizacji partnerskiej w celu obserwacji jej codziennego funkcjonowania 
- wyjazd w celu nauczania w partnerskiej placówce edukacyjnej (od 2 do 12 miesięcy) 
2. Uczniowie/słuchacze 
- wyjazdy do partnerskiej placówki edukacyjnej służące wzajemnemu uczeniu się 
- w wypadku uczniów mających co najmniej 14 lat – wyjazd do partnerskiej placówki 

edukacyjnej w celu uczenia się przez okres od 2 do 12 miesięcy 



Typy projektów 

Sektor Sektor: Młodzież, Akcja 1: Wymiany młodzieżowe 

Zakres 
tematyczny 

Edukacja pozaformalna (poza obowiązkowymi lekcjami) 

Beneficjenci Uczniowie w wieku 13–30 lat 

Działania 1. Wyjazd grupy młodzieży na spotkanie z grupą młodzieży w innym kraju w celu bądź 
przyjęcie grupy młodzieży z innego kraju przez grupę młodzieży z naszego kraju d(w sumie 
minimum 4 uczestników spotkania, maksimum 60) 

 



Typy projektów 

Sektor Sektor: Młodzież, Akcja 1: Wolontariat 

Zakres 
tematyczny 

Działania wolontariuszy 

Beneficjenci Młodzież w wieku 17–30 lat 

Działania Wyjazd za granicę (również poza granice UE) w celu odbycia wolontariatu (od 2 tygodni do 12 
miesięcy) 
 



Typy projektów 

Sektor Sektor: Młodzież, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne - wymiana dobrych praktyk 

Zakres 
tematyczny 

Edukacja pozaformalna (poza obowiązkowymi lekcjami) 

Beneficjenci 1. Uczniowie w wieku 13–30 lat 
2. Kadra pracująca z młodzieżą w wieku 13–30 lat w obszarze edukacji pozaformalnej 

Działania WYMIANA 
1. Kadra 
- wyjazdy do organizacji partnerskiej w celu obserwacji jej codziennego funkcjonowania 
- wyjazd w celu nauczania w organizacji partnerskiej  (od 2 do 12 miesięcy) 
2. Uczniowie/słuchacze 
- wyjazdy do organizacji partnerskiej służące wzajemnemu pozaforlmalnemu uczeniu się 



Typy projektów 

Sektor Sektor: Młodzież, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – TRANSNARODOWE INICJATYWY 
MŁODZEŻOWE 

Zakres 
tematyczny 

Edukacja pozaformalna (poza obowiązkowymi lekcjami) z inicjatywą współpracy na rzecz 
społeczności lokalnych 

Beneficjenci 1. Uczniowie w wieku 13–30 lat 
2. Facylitatorzy  

Działania WYMIANA 
- wyjazdy do partnerskiej grupy młodzieży, służące wspólnemu działaniu na rzecz społeczności 

lokalnych 


