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ERASMUS+ 

TO PROGRAM UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2014-2020 

W DZIEDZINIE EDUKACJI, SZKOLEŃ, MŁODZIEŻY I SPORTU.

W latach 2014-2020:

▪ budżet programu 14,7 mld euro;

▪ 4 mln osób;

▪ 125 tys. instytucji;

▪ ok. 1 mld euro przeznaczony 
na projekty realizowane przez polskie 
instytucje. 



STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY)



UCZESTNICY PROGRAMU ERASMUS+

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+

▪ 28 państw członkowskich UE

▪ Islandia, Liechtenstein, Norwegia

▪ Turcja

▪ była Jugosłowiańska Republika Macedonii

▪ od 2019 - Serbia

Kraje partnerskie:

▪ kraje sąsiadujące z UE (podzielone na cztery regiony): Bałkany Zachodnie, 

Partnerstwo Wschodnie, Basen Morza Śródziemnego, Rosja;

▪ pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora).



Cele programu dla  sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

❑ podnoszenie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności 

w zakresie ich przydatności dla rynku pracy poprzez mobilność edukacyjną 

i współpracę między światem edukacji i pracy;

❑ podnoszenie jakości, innowacyjności programów szkoleniowych oraz umiędzynarodowienie

instytucji edukacyjnych;

❑ wymiana dobrych praktyk i rezultatów; 

❑ wykorzystanie europejskich narzędzi ułatwiających uznawanie i przenoszenie kwalifikacji (ECVET, 

Europass); 

❑ rozwijanie międzynarodowego wymiaru edukacji i szkoleń;

❑ nauczanie i uczenie się języków obcych, różnorodność językowa, świadomość międzykulturowa. 



Akcja 1. Mobilność edukacyjna uczniów i kadry

Wyjazdy uczniów i absolwentów

Wyjazdy kadry odpowiedzialnej 

za kształcenie i szkolenie zawodowe
• nauczyciele, trenerzy, instruktorzy, opiekunowie praktyk

• doradcy zawodowi, osoby zajmujące się organizacją mobilności

• osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach

praktyki/staże zawodowe 

za granicą w przedsiębiorstwach, 

instytucjach kształcenia 

lub szkolenia zawodowego

od 2 tygodni do 12 miesięcy
Erasmus PRO  od 3 miesięcy do 1 roku 

(90-366 dni)

• praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach kształcenia 

lub szkolenia zawodowego 

• praktyki typu job shadowing w instytucjach kształcenia 

i szkolenia zawodowego

od 2 dni do 2 miesięcy



Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji:

nakierowane na opracowanie, wdrożenie lub adaptację innowacyjnych rezultatów 

edukacyjnych, szkoleniowych i dydaktycznych.  

Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk:

mające przede wszystkim wspierać organizacje w tworzeniu i rozwijaniu sieci 

współpracy, podnoszeniu umiejętności i możliwości działania na poziomie 

międzynarodowym poprzez wymianę, porównywanie różnych pomysłów, rozwiązań, 

praktyk i metod pracy.         Najbardziej popularne wśród szkół i placówek edukacji 

zawodowej.

Akcja 2: Partnerstwa strategiczne



Partnerstwa mogą zawierać:

❑ szkoły i placówki kształcenia zawodowego;

❑ inne instytucje działająca w obszarze kształcenia zawodowego 

i szkolenia kadry (np. ośrodki doskonalenia nauczycieli);

❑ przedsiębiorstwa, stowarzyszenia branżowe, 

izby rzemieślnicze i gospodarcze, partnerzy społeczni; 

❑ władze lokalne i regionalne;

❑ uczelnie wyższe, ośrodki badawcze.



Ogólny cel nowego Programu 

Wspieranie rozwoju edukacyjnego, zawodowego i osobistego osób w obszarze kształcenia,

szkolenia, młodzieży i sportu, w Europie i poza nią, co przyczyni się do zrównoważonego

wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, spójności społecznej oraz wzmocnienia

tożsamości europejskiej.

Erasmus będzie kluczowym instrumentem w następujących działaniach UE:

- budowie europejskiego obszaru edukacyjnego

- wspieraniu realizacji europejskiej współpracy w obszarze kształcenia i szkolenia

- współpracy w zakresie polityki młodzieżowej w ramach unijnej strategii na rzecz młodzieży na lata 2019 -

2027

- rozwoju europejskiego wymiaru sportu.



ERASMUS 2021–2027 – BUDŻET OGÓLNY



BUDŻET ERASMUS 2021-27 - 30 MLD EUR

Koszty zarz. akcjami  

zdecentralizowanymi

0,96 mld

Koszty administracyjne

0,45 mld

Sport

0,55 mld

Młodzież

3,10 mld

Edukacja i szkolenie  

24,94 mld



❑ Mobilność ukierunkowana na dziedziny strategiczne  i przyszłościowe;

❑ nowe ambitne projekty współpracy takie jak Europejskie Uczelnie Wyższe, 

Centra Doskonałości Zawodowej oraz Partnerstwa na Rzecz Innowacji;

❑ wprowadzenie wyjazdów edukacyjnych w obszarze sportu;

❑ wsparcie mobilności w innych obszarach współpracy UE (rolnictwo, sektor

zarządzania publicznego, itp.).

ERASMUS – OBSZERNIEJSZY I UKIERUNKOWANY NA 

DZIEDZINY PRZYSZŁOŚCIOWE



ERASMUS – W SPÓJNOŚCI Z INNYMI INSTRUMENTAMI UE

❑ Europejski Fundusz Społeczny +

❑ Europejski Fundusz Rozwoju

Regionalnego

❑ Horyzont Europa

❑ Kreatywna Europa

❑ Europejski Korpus Solidarności

❑ InvestEU



❑ zwiększenie liczby projektów współpracy w ramach mobilności edukacyjnych
uczniów, osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
młodzieży;

❑ elastyczne formy współpracy (wyjazdy krótkoterminowe, grupowe, etc.);

❑ dostosowanie poziomu dotacji w odniesieniu do rodzajów mobilności;

❑ mobilność mieszana, wirtualne wymiany oraz współpraca wirtualna z pełnym
wykorzystaniem innowacji cyfrowych;

❑ małe projekty partnerskie dla nowych uczestników programu, mniejszych 
podmiotów, organizacji lokalnych pracujących z osobami o mniejszych
możliwościach, zwłaszcza z niepełnosprawnościami.

ERASMUS – BARDZIEJ WŁĄCZAJĄCY I BARDZIEJ DOSTĘPNY



WORLDSKILLS POLAND



O WORLDSKILLS

✓ WorldSkills International to globalna organizacja odpowiedzialna za 
koordynację konkursów o tej samej nazwie;

✓ Istnieje od 1950 roku i zrzesza obecnie 80 państw członkowskich;

✓W 2008 roku powstał europejski odpowiednik konkursu;

✓ Konkursy odbywają się odpowiednio raz do roku (wymiennie 
WorldSkills/EuroSkills).
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WARUNKI UCZESTNICTWA W WORLDSKILLS/EUROSKILLS

✓ 18-25 lat (EuroSkills) oraz 18-21 lat (WorldSkills);

✓ laureaci konkursów branżowych i olimpiad;

✓ język angielski na poziomie komunikatywnym (lub 
zaawanasowany w przypadku konkurencji, które tego 
wymagają);

✓ odporność na stres;

✓ zawodnik musi być przygotowany do wykonania 
zadania w czasie 14-18h w ciągu trzech dni.
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Jak oceniają na EuroSkills?



KIM JEST EKSPERT?

✓posiada doświadczenie w ocenie zadań konkursowych na najwyższym 
poziomie, ukończył obowiązkowe moduły dedykowane przez organizatorów;

✓posługuje się językiem angielskim na poziome zaawansowanym;

✓zapoznał się z dokumentacją EuroSkills i WorldSkills;

✓przygotowuje zawodnika do konkursu, opracowuje zadanie konkursowe i 
ocenia w trakcie zawodów wraz z innymi ekspertami, dba o zapewnienie 
niezbędnych narzędzi dla zawodnika;

✓dobiera sztab trenerów,  dba o szkolenie zawodnika.
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www.erasmusplus.org.pl

www.frse.org.pl

Dziękuję za uwagę!  

Kinga Motysia


