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Erasmus+ to nowy program 
Unii Europejskiej
w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. 
Poznaj jego wyjątkową ofertę dla sektora 
edukacji dorosłych!

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący akcje 1 i 2 programu 

Erasmus+ w odniesieniu do organizacji związanych z edukacją osób do-

rosłych. Kontynuuje tradycje programu Grundtvig, działającego w latach 

2007-2013 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Bądź na bieżąco!
Zdobądź więcej informacji!
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Akcja 1 Mobilność kadry

Akcja umożliwia organizacjom działającym w obszarze edukacji dorosłych 

organizowanie zagranicznych wyjazdów edukacyjnych dla swoich pracowni-

ków, w celu podniesienia ich kompetencji, a w konsekwencji wspiera rozwój 

oferty edukacyjnej samej organizacji i lepszą współpracę międzynarodową. 

Wyjazdy mają służyć nie tylko podniesieniu kompetencji i zdobyciu nowych 

doświadczeń związanych ze wspieraniem uczenia się dorosłych, ale mogą 

być również okazją do poprawy znajomości języków obcych i poszerzenia 

wiedzy o innych kulturach.

Działania wspierane w ramach akcji

Wyjazdy kadry edukacji dorosłych mogą mieć następujący charakter:

 udział w kursach i innego typu formach szkoleniowych oraz pobytach 

typu job shadowing/obserwacja pracy w organizacji zajmującej się edu-

kacją dorosłych; 

 prowadzenie zajęć edukacyjnych/szkoleń w obszarze edukacji doro-

słych  w zagranicznej organizacji partnerskiej.

Projekty mogą trwać rok lub dwa lata.

Działania mogą trwać od dwóch dni do dwóch miesięcy.

Kto może złożyć wniosek: 

O dofi nansowanie projektu w akcji 1 programu Erasmus+ Edukacja doro-

słych mogą ubiegać się organizacje działające w obszarze edukacji dorosłych 

w jednym z krajów uczestniczących w programie Erasmus+ (lub konsorcjum 

minimum trzech organizacji z tego samego kraju) i planujące wysłanie swo-

ich pracowników za granicę w celach edukacyjnych, zgodnie z ich potrzeba-

mi rozwojowymi i planami rozwoju organizacji. Z wyjazdów mogą korzystać 

np. nauczyciele ze szkół ogólnokształcących dla dorosłych, szkoleniowcy 

oraz inni pracownicy wspierający uczenie się dorosłych.

Kto może złożyć wniosek: 

O dofi nansowanie projektu w akcji 2 programu Erasmus+ Edukacja doro-

słych mogą ubiegać się organizacje działające w obszarze edukacji dorosłych 

z krajów biorących udział w programie Erasmus+. Do współpracy mogą być 

włączone organizacje obywatelskie, instytucje sektora publicznego, w tym 

władze lokalne i  regionalne oraz przedsiębiorstwa. Partnerstwo musi się 

składać z minimum trzech organizacji z trzech różnych krajów uczestniczą-

cych w programie, przy czym jedna pełni funkcję koordynatora i tylko ona 

wnioskuje o dofi nansowanie w imieniu całego partnerstwa.

Akcja 2 Partnerstwa strategiczne

Akcja umożliwia wymianę doświadczeń, praktyk i rozszerzenie współpracy 

europejskiej pomiędzy organizacjami zajmującymi się edukacją dorosłych. 

Projekty powinny przyczynić się: do rozwoju umiejętności podstawowych 

u osób dorosłych (alfabetyzacja, umiejętności matematyczne, kompetencje 

związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi) oraz do zwiększa-

nia dostępu dorosłych słuchaczy do atrakcyjnej i dostosowanej do ich po-

trzeb oferty edukacyjnej; do ułatwiania uznawania efektów uczenia się, roz-

woju kompetencji kadry edukacji dorosłych oraz zwiększania efektywności 

strategii edukacyjnych w obszarze uczenia się dorosłych.

EPALE

Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie 

(ec.europa.eu/epale) jest nową inicjatywą Komisji Europejskiej, fi nansowaną 

ze środków programu Erasmus+. Została zaprojektowana z myślą o profe-

sjonalistach zajmujących się edukacją dorosłych i ma wspierać podnoszenie 

ich kompetencji zawodowych. Platforma umożliwia dostęp do najnowszych 

informacji na temat uczenia się dorosłych, w tym do wyników badań i re-

zultatów projektów realizowanych w Europie oraz terminarza europejskich 

i krajowych wydarzeń. Dzięki EPALE możliwa jest wymiana doświadczeń oraz 

dyskusja z ekspertami i praktykami.
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Zmienia życie,
otwiera umysły.
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Działania wspierane w ramach akcji

Współpraca organizacji może obejmować np.:

 wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w celu podnoszenia jakości 

działań edukacyjnych;

 rozwijanie i testowanie nowych programów, metod i podejść w uczeniu 

się dorosłych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz 

upowszechnianie i zadbanie o wdrożenie efektów tych prac;

 wspólne wydarzenia edukacyjne dla kadry zaangażowanej w projekt;

 długoterminowe wyjazdy edukacyjne kadry w celu angażowania się 

w działania organizacji partnerskiej (np. prowadzenie zajęć dydaktycz-

nych dla dorosłych słuchaczy);

 działania ułatwiające uznawanie wiedzy, umiejętności i kompetencji naby-

tych w drodze uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego;

 współpracę władz regionalnych na rzecz promowania rozwoju edukacji.

Projekty mogą trwać od dwóch do trzech lat.


