
 

Erasmus+/POWER 



Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie  
edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata  
2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi  

14,7 mld euro. 
 



 
 

ERASMUS + OTWIERA DZRZWI  DO  EUROPY 
wspierając kraje uczestniczące w programie w zakresie 

efektywnego wykorzystywania kapitału społecznego 
oraz promowania idei uczenia się przez całe życie.  

 



 
Erasmus+ opiera się na założeniach Strategii 

Lizbońskiej i osiągnięciach europejskich 
programów edukacyjnych, które 

funkcjonowały przez ostatnie 25 lat: 

 „Uczenie się przez całe życie”,  

 „Młodzież w działaniu”,  

Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink,  

oraz programów współpracy z krajami 
uprzemysłowionymi w dziedzinie 
szkolnictwa wyższego. 



Do  krajów uczestniczących w programie należą: 

 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, 

 Państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, 
Norwegia, 

 Państwa kandydujące do Unii Europejskiej: 
Turcja, Była Jugosłowiańska Republika 
Macedonii 



Erasmus + to odpowiedź na potrzeby współczesnej  Europy oraz 
wyzwania, które przed nią stoją, gdyż dzięki projektom uczniowie 
i nauczyciele nabywają kompetencje kluczowe: min. 
porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje 
matematyczne, umiejętność uczenia się i podstawowe 
kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, 
świadomość i ekspresja kulturalna.  



Co Erasmus + może zaoferować Twojej szkole? 

Szansę na rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych 
dla uczniów i nauczycieli, zwiększając ich potencjał i 
zatrudnialność. 
Możliwość poznania innych kultur i języków 
zwiększając tym samym umiejętność efektywnej 
komunikacji w kraju i za granicą.  
 Poszerzanie horyzontów uczniów i nauczycieli, 
zwiększanie ich motywacji do nauki, wzmacnianie 
umiejętności kluczowych i krzewienie idei kształcenia 
ustawicznego. 
Nawiązanie współpracy z innymi szkołami w całej 
Europie celem opracowania nowych projektów 
 i inicjatyw edukacyjnych. 
 



Struktura programu Erasmus + została uproszczona w 
stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje 

trzy główne typy działań zwane akcjami: 



W odniesieniu do poszczególnych akcji stosowane są 
również nazwy sektorów: 

Edukacja szkolna 

Szkolnictwo wyższe 

Kształcenie i szkolenie zawodowe 

Edukacja dorosłych  

Młodzież 

Projekty centralne 

sport 



Edukacja szkolna  
 

Z oferty programu mogą skorzystać nauczyciele, 
uczniowie, członkowie kadry kierowniczej i pozostali 

pracownicy przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz władze 

oświatowe 

www.erasmusplus.pl/edukacja-szkolna 



Kształcenie i szkolenia zawodowe 
 

Dzięki programowi swoje umiejętności mogą rozwijać 
praktykanci i uczniowie, nauczyciele zawodu i osoby 

prowadzące szkolenia, przedstawiciele organizacji  
kształcenia zawodowego  oraz specjaliści w 

przedsiębiorstwach 

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



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) jest jedyną 
w Polsce instytucją z ogromnym doświadczeniem w 

zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami 
europejskimi. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na 

zaufanie jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcje 
Narodowej Agencji Programu Erasmus + na lata  

2014 - 2020 



Duże zainteresowanie instytucji wspomnianą inicjatywą, a także 
ograniczone środki finansowe przeznaczone na ten cel 

spowodowały, że część projektów złożonych do FRSE nie 
otrzymało dofinansowania i trafiło na listę rezerwową. Chcąc 
umożliwić realizację projektów instytucjom z listy rezerwowej 

FRSE pozyskała na ten cel środki z Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja  Rozwój 2014 – 2020  (PO WER) 
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