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

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe to sektor, w ramach którego 

organizacje i instytucje związane z kształceniem zawodowym i szkoleniami 

mogą realizować projekty mobilności edukacyjnej i partnerstw strategicz-

nych. Kontynuuje tradycje programu Leonardo da Vinci, działającego w la-

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

Kształcenie i szkolenia zawodowe promuje również udział w działaniach 

scentralizowanych programu Erasmus+ (akcja 3), zarządzanych przez Agen-

cję ds. Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Bądź na bieżąco!
Zdobądź więcej informacji!

 ODWIEDŹ STRONĘ ERASMUS+ KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE

 www.erasmusplus.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe

 ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

 www.erasmusplus.org.pl/newsletter

 SPRAWDŹ NAJBLIŻSZE WYDARZENIA W AKADEMII ERASMUS+ 

 www.erasmusplus.org.pl/akademia

 ZAPOZNAJ SIĘ Z NAJNOWSZYMI MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

 www.erasmusplus.org.pl/mediateka

Przyłącz się do dyskusji 
w mediach społecznościowych
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Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształce-

niu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocatio-

nal Education and Training) jest inicjatywą Unii Europejskiej, która ma umoż-

liwiać obywatelom państw europejskich łatwiejsze zdobywanie kwalifi kacji 

zawodowych (świadectw, dyplomów), a przez to wspierać mobilność zawo-

dową oraz uczenie się przez całe życie.

ECVET znajduje szczególnie ważne zastosowanie w projektach mobilności  

edukacyjnych. Rozwiązania tego systemu mają wspomóc planowanie i orga-

nizowanie mobilności edukacyjnej przez instytucje partnerskie, a także mają 

wesprzeć osoby uczące się w wykorzystaniu uzyskanych za granicą efektów 

uczenia się dla dalszej edukacji lub rozwoju zawodowego.

W ramach programu Erasmus+ działa Zespół Ekspertów ECVET. Do głów-

nych zadań Ekspertów należy:

 kontynuacja i upowszechnianie wyników prac  realizowanych w latach 

2012-2013;

 popularyzowanie informacji na temat ECVET;

wspieranie władz krajowych w dalszym rozwoju systemu ECVET w Polsce;

 wspieranie realizatorów projektów mobilności zawodowej;

 promowanie systemu ECVET wśród pracodawców.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

 www.eksperciecvet.org.pl



Akcja 1 Mobilność uczniów

Dzięki tej akcji osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne doświad-

czenie i podwyższać swoje umiejętności językowe, korzystając z zagranicz-

nych staży. Ułatwiają one przejście od etapu nauki do zatrudnienia. Integralną 

częścią staży jest przygotowanie w postaci zajęć językowych oraz kulturowo-

pedagogicznych. O dofi nansowanie projektów mobilności uczniów mogą 

ubiegać się instytucje z krajów uczestniczących w programie Erasmus+, zaj-

mujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym.

Działania wspierane w ramach programu

Uczniowie mogą podjąć staż za granicą w:

 przedsiębiorstwie, instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej; 

 centrum kształcenia lub szkolenia zawodowego.

Wyjazdy mogą trwać od dwóch tygodni do dwunastu miesięcy.Wyjazdy mogą trwać od dwóch tygodni do dwunastu miesięcy.

Erasmus+ Mobilność edukacyjna (KA 1) Erasmus+ Mobilność edukacyjna (KA 1) Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (KA 2) Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (KA 2)

Akcja 2  Sojusze na rzecz 
  umiejętności sektorowych

W ramach akcji 2 program Erasmus+ wspiera współpracę instytucji kształce-

nia i szkolenia zawodowego z przedsiębiorstwami, dzięki której instytucje te 

mogą reagować na zmieniające się potrzeby rynku pracy. Uczestnicy Sojuszy 

na rzecz umiejętności sektorowych mogą tworzyć wspólne treści szkolenio-

we oraz metody kształcenia w odpowiedzi na rzeczywiste zapotrzebowa-

nie na umiejętności. Wnioski należy składać do Agencji Wykonawczej 

w Brukseli (EACEA) – www.eacea.ec.europa.eu.

Działania wspierane w ramach programu:

 tworzenie innowacyjnych programów kształcenia i treści szkoleniowych 

odpowiadających na potrzeby osób uczących się, z zastosowaniem TIK 

oraz otwartych zasobów edukacyjnych;

 identyfi kowanie potrzeb i wypełnianie luk w zakresie umiejętności 

w poszczególnych branżach (sektorach);

 zbliżanie kształcenia do potrzeb rynku pracy;

 upowszechnianie idei współpracy sektorowej na rzecz kształcenia i szko-

lenia zawodowego skierowane do władz odpowiedzialnych za kształce-

nie i szkolenia zawodowe, przedsiębiorców oraz doradców zawodowych.

Projekty mogą trwać dwa lub trzy lata.

Kto może uczestniczyć w projekcie?

W projektach Mobilności kadry: nauczyciele, trenerzy, opiekunowie prak-

tyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych; doradcy zawodowi, 

osoby zajmujące się organizacją wyjazdów edukacyjnych; osoby odpowie-

dzialne za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora 

publicznego i pozarządowego (w przypadku wyjazdów na staże trenerskie).

W projektach Mobilności uczniów: uczniowie szkół zawodowych i tech-

nicznych; osoby w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy; absolwenci 

do jednego roku po ukończeniu szkoły.

Akcja 2 Partnerstwa strategiczne

W ramach akcji 2 wspierane są działania instytucji partnerskich, które wpły-

wają na rozwój sektora kształcenia i szkoleń zawodowych. Instytucje te 

mogą podejmować współpracę z partnerami w kraju i za granicą w celu 

poprawy jakości działalności edukacyjnej oraz jej lepszego dopasowania do 

potrzeb kształcenia zawodowego. Współpraca instytucji reprezentujących 

sektory: kształcenia i szkoleń zawodowych, szkolnictwa wyższego, edukacji 

dorosłych, młodzieży oraz edukacji szkolnej ma pomóc wypracować nowe, 

bardziej skuteczne podejście do edukacji zawodowej.

Działania wspierane w ramach akcji:

 wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk;

 wdrażanie Europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu 

i szkoleniu zawodowym (ECVET) oraz Europejskiego systemu zapew-

niania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EQAVET);

 opracowywanie i wdrażanie nowych metod i materiałów szkolenio-

wych, włącznie z kształceniem w środowisku pracy oraz użyciem otwar-

tych zasobów edukacyjnych;

 wypracowywanie i wdrażanie strategicznych planów współpracy róż-

nych sektorów i podmiotów – biznes, instytucje kształcenia i szkoleń za-

wodowych – oraz wsparcie długoterminowe współpracy tych instytucji;

 budowanie trwałych relacji między instytucjami z różnych sektorów 

oraz między kształceniem formalnym i nieformalnym w celu dzielenia 

się wiedzą i doświadczeniem.

  Projekty mogą trwać dwa lub trzy lata.

Akcja 1 Mobilność kadry

Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania nowych metod uczenia 

zawodu za granicą, jak również rozwijania trwałej współpracy między insty-

tucjami kształcenia i szkolenia zawodowego z różnych krajów.

Działania wspierane w ramach programu

Osoby zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym mają możliwość 

rozwoju zawodowego za granicą w formie:

 praktyk zawodowych w przedsiębiorstwie bądź instytucji kształcenia 

lub szkolenia zawodowego; 

 obserwacji (job shadowing) lub szkolenia w instytucjach kształcenia 

i szkolenia zawodowego;

 prowadzenia kursów i szkoleń w zagranicznych instytucjach partnerskich.

Wyjazdy mogą trwać od dwóch dni do dwóch miesięcy.

W Sojuszach na rzecz umiejętności sektorowych w akcji 2 programu 

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe mogą uczestniczyć:

organizacje zajmujące się kształceniem lub szkoleniem zawodowym (szkoły 

zawodowe, techniczne, uczelnie, centra kształcenia i doskonalenia zawo-

dowego, działy szkoleń w przedsiębiorstwach itp.); organizacje posiadające 

wiedzę ekspercką z zakresu danego sektora ekonomicznego (organizacje 

branżowe, zawodowe, stowarzyszenia pracodawców, izby gospodarcze, 

handlowe, rzemieślnicze, ośrodki badawcze, centra doskonalenia umiejęt-

ności, agencje rozwoju); instytucje mające funkcje regulacyjne w zakresie 

kształcenia i szkolenia zawodowego (władze lokalne/regionalne, instytucje 

uznawania kwalifi kacji, certyfi kujące, a także ośrodki doradztwa itp.).

Kto może uczestniczyć w projekcie?

W Partnerstwach Strategicznych akcji 2 programu Erasmus+ Kształcenie 

i szkolenia zawodowe mogą uczestniczyć instytucje kształcenia i szkoleń za-

wodowych oraz ogólne z krajów uczestniczących w programie. Instytucje te 

powinny być możliwie różnorodne, aby osiągnąć zaplanowany cel. Współ-

pracę mogą podejmować m.in.: przedsiębiorstwa, szkoły zawodowe, stowa-

rzyszenia branżowe, instytuty badawcze, uczelnie wyższe, władze lokalne, 

ośrodki badawcze, izby rzemieślnicze i gospodarcze, partnerzy społeczni.

www.erasmusplus.org.pl


