


STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY)



DANE FINANSOWE DOT. PROGRAMU 

ERASMUS+

Założenia na lata 2014–2020:

budżet programu wyniesie 14,7 mld euro;

udział w programie weźmie 4 mln osób;

w programie będzie uczestniczyć 125 tys. 
instytucji;

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

Około 30 milionów Euro dla Polski dla sektora 
Kształcenie zawodowe na konkurs 2018 



ERASMUS+ KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA 

ZAWODOWE

Jak program Erasmus+ wspiera i promuje kształcenie zawodowe?

• Organizacja praktyk zawodowych (praktyki i staże zawodowe dla uczniów)

MOBILNOŚCI, AKCJA 1: PRAKTYKI/STAŻE W PRZEDSIĘBIORSTWACH ALBO 

W PLACÓWKACH KSZTAŁCENIA LUB SZKOLENIA ZAWODOWEGO

• Przygotowanie metodyczne i praktyczne nauczycieli (szkolenia typu job shadowing, 

prowadzenie zajęć/szkoleń w zagranicznej organizacji) 

MOBILNOŚCI, AKCJA 1

• Tworzenie innowacyjnych rezultatów edukacyjnych i szkoleniowych oraz wymiana 

doświadczeń w obszarze kształcenia zawodowego i doradztwa 

PARTNERSTWA STRATEGICZNE, AKCJA 2



ERASMUS+ KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA 

ZAWODOWE

Jak pracodawcy mogą się włączyć do programu Erasmus+?

 Tworzenie partnerstw ze szkołami w ramach organizacji zagranicznych 

praktyk i staży;

 Włączenie się w tworzenie planów rozwoju szkoły, strategii rozwoju lokalnego w 

oparciu o realne potrzeby lokalnego rynku pracy  - wspólne układanie programu 

praktyk/staży;

 Organizacja praktyk zawodowych dla zagranicznych stażystów;

 Tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla rozwoju swojej branży dzięki 

udziałowi w międzynarodowych partnerstwach (nowe zawody, nowe kwalifikacje) 

 Współtworzenie i wykorzystywanie narzędzi europejskich mających 

na celu uznawanie i ujednolicanie kwalifikacji tj. ECVET, EQAVET, 

Krajowe i Europejskie Ramy Kwalifikacji. 



OFERTA ZAGRANICZNYCH STAŻY I PRAKTYK

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) <- Erasmus PRO

Działania:
• praktyki/staże w przedsiębiorstwach lub placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego

• wizyty przygotowawcze kadry w miejscach odbywania praktyk przez uczniów (1-3 dni) <-dotyczy tylko 
wyjazdów Erasmus PRO



Od 2014 r. FRSE, przy wsparciu właściwych ministerstw, wdraża innowacyjny pomysł połączenia

dotychczasowych doświadczeń programu Erasmus+ z możliwościami dofinansowania działań z

Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

(PO WER) przewidzianego do realizacji na lata 2014-2020.

Wspólne działania zaowocowały podpisaniem przez FRSE umów na realizację ośmiu projektów:

• trzech skierowanych do sektora Edukacja szkolna (SE);

• trzech skierowanych do sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET);

• dwóch skierowanych do sektora Szkolnictwo wyższe (HE).

Działania, komplementarne do programu Erasmus+, realizowane są ze środków 

PO WER w ramach IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 

Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. 

Projekty mobilności osób uczących się i kadry w ramach 

kształcenia zawodowego realizowane na zasadach programu 

Erasmus+ finansowane z EFS



PROJEKTY MOBILNOŚCI OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I KADRY W RAMACH 

KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, REALIZOWANE W RAMACH ŚRODKÓW 

ERASMUS+ ORAZ EFS

 Liczba projektów: 2 048

 Łączna wartość: 186 649 351,00 EUR

 Liczba uczestników: 92 224, w tym:

– Uczniów: 87 126

– Nauczycieli: 5 098



REALIZOWANE PROJEKTY W UJĘCIU STATYSTYCZNYM

Średni czas trwania projektu:

Średnia liczba uczestników:

Średni budżet projektu:

Średnia długość mobilności uczniów:

Średnia długość mobilności kadry:

18,9 miesiąca

45 osób

91 tys. €

22 dni

12 dni
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KONKURS EUROSKILLS

Konkursy umiejętności zawodowych służą m.in.:

 zachęcaniu młodych ludzi do podnoszenia jakości swoich 
umiejętności zawodowych w ścisłej współpracy 
z przedsiębiorstwami; 

 doskonaleniu nauczycieli praktycznej nauki zawodu;

 promocji kształcenia zawodowego;

 podniesieniu rangi kształcenia zawodowego.

EuroSkills 2010: Ciesielstwo budowlane 

– Ariel Opanowicz, medal doskonałości

Organizacja konkursów zawodowych Euroskills odbywa się 

od 2008 roku (lata parzyste) 

Organizator: WorldSkills Europe (od 1stycznia 2011)

http://www.euroskills2018.com/



EUROSKILLS – PODSTAWOWE INFORMACJE

• międzynarodowy konkurs umiejętności dla młodych zawodowców;

• doskonała okazja do promocji najnowszych rozwiązań w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe;

• każdy kraj przeprowadza własne eliminacje krajowe (wybór drużyny narodowej);

• konkurs finałowy odbywa się co dwa lata (najbliższy finał 26-28 września 2018 r w Budapeszcie);

• uczestnicy mają okazję skorzystać z wydarzeń towarzyszących, jak wystawy, konferencje, seminaria;

• odbywa się w 6 dyscyplinach w ramach których odbywa się blisko 40 konkurencji zawodowych.

CZYM JEST KONKURS EUROSKILLS?

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W EUROSKILLS?

• najbardziej utalentowani młodzi zawodowcy rywalizują o to kto będzie najlepszy na kontynencie;

• uczestnik nie może mieć więcej niż 25 lat;

• każdy kraj może zgłosić jednego uczestnika lub drużynę w edycji;

• uczestnik może brać udział tylko w jednej dyscyplinie.



KONKURS EUROSKILLS

 najbliższy finał EuroSkills – Budapeszt 

26-28 września 2018;

 reprezentanci Polski startują w 6 

konkurencjach: florystyka, fryzjerstwo, 

gastronomia, mechatronika, murarstwo, 

tynkarstwo i systemy suchej zabudowy;

 ogółem EuroSkills w Budapeszcie to: 

37 konkurencji, 29 krajów 

uczestniczących i ok. 80.000 widzów.



ŚCIEŻKI POPRAWY UMIEJĘTNOŚCI. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA DOROSŁYCH 

Upskilling pathways. New opportunities for Adults

1/5 dorosłych Europejczyków nie posiada wystarczających umiejętności czytania i pisania, a jeszcze 

więcej osób nie umie rozumować matematycznie i ma niskie umiejętności cyfrowe

Zalecenie Rady UE Ścieżki poprawy umiejętności. Nowe możliwości dla dorosłych (Upskilling 

pathways. New opportunities for Adults, 19 grudnia 2016). Celem inicjatywy jest poprawa umiejętności 

podstawowych (literacy, numeracy, ICT) i innych 

ogólnych umiejętności u tych osób dorosłych, 

które mają te umiejętności za niskie. 

Rekomendacja Rady UE

Każdy kraj ma wybrać grupę docelową i 

przeprowadzić proces 3 kroków:

1) ocena umiejętności posiadanych teraz; 

2) dostosowana do potrzeb oferta edukacyjna; 

3) walidacja nabytych umiejętności – sprawdzenie 

przyrostu i potwierdzenie ich nabycia.



Nowy projekt FRSE finansowany z POWER: 

SZANSA - NOWE MOŻLIWOŚCI DLA DOROSŁYCH 

Stan prac: Projekt w trakcie tworzenia

Tytuł roboczy:  SZANSA - Nowe możliwości dla dorosłych 

Finansuje: POWER (Ministerstwo Rozwoju)

Wykonawca:    Fundacja Rozwoju Systemu  w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych

Czas trwania: 1.09.2018 – 31.12.2021

Główny cel: Wypracowanie i przetestowanie w praktyce innowacyjnych modeli wsparcia 

edukacyjnego dla wybranych grup osób dorosłych osób z niskimi 

umiejętnościami podstawowymi  - wg schematu 3 kroków zgodnie z Zaleceniem

Rady UE Ścieżki poprawy umiejętności. Nowe możliwości dla dorosłych.

Spodziewany 

efekt: Rekomendacje dla decydentów nt. pożądanych modeli wsparcia osób z niskimi 

umiejętnościami i propozycje odnoszące się do ew. zmian w prawie i politykach 

publicznych wspierających implementacje modeli w Polsce.


