
STRUKTURA PROGRAMU 
ERASMUS+   

Ewaluacja projektu TEVET 
TOWARDS  EXCELLENCE  IN  VOCATIONAL   

EDUCATION  AND  TRAINING 
W  KIERUNKU  DOSKONAŁOŚCI   
W  KSZTAŁCENIU  ZAWODOWYM 



 
UCZESTNICY PROGRAMU 

ERASMUS+  

 
Kraje uczestniczące w programie Erasmus+  

 28 państw członkowskich UE  

 Islandia, Liechtenstein, Norwegia  

 Turcja  

 Była Jugosłowiańska Republika Macedonii  

 

Kraje partnerskie:  

 kraje sąsiadujące z UE 

 pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru 

 



Cele programu DLA SEKTORA KSZTAŁCENIE  
I SZKOLENIA ZAWODOWE  

 

 podnoszenie poziomu kluczowych kompetencji  
i umiejętności w zakresie ich przydatności dla rynku 
pracy poprzez mobilność edukacyjną i współpracę 
między światem edukacji i pracy;  

 podnoszenie jakości, innowacyjności  
i umiędzynarodowienia 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  

 
 Kształcenie i szkolenia zawodowe -Główne 

działania:  

 

1.Staże zawodowe za granicą dla osób kształcących się 
zawodowo (uczniów i absolwentów). 

 

2.Wyjazdy kadry odpowiedzialnej za kształcenie  
i szkolenie zawodowe. 

 



CELE AKCJI 1.  
MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA UCZNIÓW  

 
 Poprawa kompetencji zawodowych. 

 Zwiększenie zdolności do zatrudnienia. 

 Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości. 

 Usamodzielnienie, poczucie własnej wartości.  

 Poprawa znajomości języków obcych.  

 Zwiększenie świadomości międzykulturowej.  

 Zwiększenie świadomości wartości europejskich.  

 Motywacja do dalszej nauki i udziału  
w szkoleniach po odbyciu mobilności zagranicznej.  

 



PRZYGOTOWANIE WNIOSKU  
 

 

Od czego zacząć?  
 

www.erasmusplus.org.pl  
 

 konkurs wniosków  

 formularze wniosków  

 akcja 1  

 kształcenie i szkolenia zawodowe  

 wniosek KA102  



PARTNERZY ZAGRANICZNI  

Gdzie można znaleźć partnera zagranicznego 
 

 kontakty własne  

 

 zaprzyjaźnione szkoły  

 

 Internet (np. eTwinning)  

 

 kompendia projektów  

 

 Udział w konferencjach kontaktowych 

 



DODATKOWE DOKUMENTY  

Do wniosku: 

 Oświadczenie  

Upoważnienie/pełnomocnictwo  
(wg wzoru ze strony www)  

 

 Portal URF – załączniki  

(wg wykazu na stronie www)  

 

 Jakościowe  
(wg własnego uznania)  

 



 
PRZYGOTOWANIE WNIOSKU  

 

Aspekty formalne  
 

Czas trwania projektu:  
 
•od 12 do 24 miesięcy  

 

Organizacje uczestniczące:  
 
•organizacja wysyłająca (lub konsorcjum org. wysyłających) 

oraz organizacja przyjmująca  
•konsorcjum VET: minimum trzy organizacje VET z 

tego samego kraju  
•przynajmniej dwie instytucje i dwa kraje programu 
 



AKCJA 1. MOBILNOŚĆ UCZNIÓW  
ZASADY FORMALNE  

 

Uczestnicy:  
 uczniowie szkół zawodowych i technicznych, osoby w 

trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy  
 absolwenci (staż musi się zakończyć w ciągu jednego 

roku po zakończeniu nauki)  
 

Czas trwania wyjazdu:  
 od 2 tygodni do 3 miesięcy (10-89 dni)  
 od 3 miesięcy do 1 roku (90-366 dni) 

 

Działania:  
 praktyki/staże w przedsiębiorstwach lub placówkach 

kształcenia lub szkolenia zawodowego  
 wizyty przygotowawcze kadry w miejscach odbywania 

praktyk przez uczniów (1-3 dni) 
 



AKCJA 1. MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA 
PODSTAWOWE KATEGORIE BUDŻETOWE  

 
 Koszty podróży: ryczałt w zależności od odległości  

w km (10-99 km: 20 EUR, 100-499 km: 180 EUR; 
500-1999 km: 275 EUR; 2000-2999 km: 360 EUR)  

 

 Kalkulator odległości 

 

 Wsparcie indywidualne: koszty utrzymania: ryczałt 
wg określonych stawek dla danego kraju 

 

 Wsparcie organizacyjne: ryczałt 350 EUR/1 
mobilność  

  

 



 
PRZYGOTOWANIE WNIOSKU  

 

Aspekty jakościowe 

 
Koncepcja projektu:  

 

POTRZEBY 

CELE 

DZIAŁANIA 

REZULTATY 
 

 



JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT?  

 

 Określić cele projektu zgodne z celami i priorytetami akcji  
i sektora, na podstawie diagnozy potrzeb:  

 
 uczestników (konkretna grupa z konkretnej szkoły, na konkretnym 

etapie kształcenia)  
 kadry  
 instytucji (szkoły)  
 otoczenia - innych instytucji, osób, regionu, branży itp.  
 
!!! Wyjazd nie jest celem! Wyjazd służy do osiągnięcia celów 

projektu.  
 

 Cele powinny być zgodne z celami i priorytetami akcji i sektora.  
 Cele powinny być spójne z Europejskim Planem Rozwoju instytucji 

wnioskującej.  
 Określić efekty uczenia się w kategoriach wiedzy, umiejętności  

i kompetencji, jakie mają zostać osiągnięte podczas szkolenia.  
 



JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT? 

 
 Wybrać organizację przyjmującą.  

 

 Uzgodnić z organizacją przyjmującą program szkolenia, 
czas jego trwania i inne szczegóły dotyczące organizacji 
praktyk, odpowiednio do osiągnięcia zakładanych celów 
edukacyjnych.  

 

 Określić przejrzyste, sprawiedliwe i obiektywne kryteria 
wyboru uczestników. 

 

 Zaplanować odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, 
kulturowe i językowe.  

 



 Określić w porozumieniu z organizacją przyjmującą 
metody oceny efektów uczenia się  
(z wykorzystaniem dokumentu Europass-Mobilność 
lub systemu ECVET). 

 

 Zaplanować praktyczne aspekty związane  
z organizacją mobilności, takie jak podróż, 
zakwaterowanie, ubezpieczenie, mentoring  
i wsparcie. 

 Zaplanować zarządzanie projektem  
monitoring, ewaluację poszczególnych aspektów 
projektu.  
 



 Zaplanować możliwie jak największe oddziaływanie 
projektu.  

 

 Zaplanować upowszechnianie i wykorzystanie 
rezultatów projektu: 

 

 określić grupy docelowe upowszechniania oraz działania, by 
do nich skutecznie dotrzeć,  

 zaplanować aktywne działania angażujące uczestników,  

 umożliwić dzielenie się rezultatami z innymi osobami.  

 



DALSZE LOSY ZŁOŻONEGO 
WNIOSKU 

 Ocena formalna 

 

 Ocena jakościowa 

 

 Sprawdzenie podwójnego dofinansowania 

 

 Komitet ewaluacyjny 

 

 Wyniki konkursu 

 

 Kontraktowanie 



KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW  
KA1 VET  

kryterium oceny max. liczba punktów 

 

Adekwatność projektu   

 

30 

 

Jakość planu projektu i jego 
realizacji   

 

40 

 

Wpływ i upowszechnianie   
 

30 

Maksymalnie 100 pkt  
Wymagane minimum: suma 60 pkt oraz 50% w 
każdym z kryteriów  



PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA 
EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER)  

 

 Możliwość dofinansowania projektów  
z listy rezerwowej. 

 

 Dofinansowanie w walucie PLN. 

 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu 

Radom 07.06.2018 

 

 
 


