


  

AKCJA 1. STAŻE I PRAKTYKI 

ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW  

I KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ 



AKCJA 1. MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA  

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 

 



CELE AKCJI 1. MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA KADRY 

• Poprawa kompetencji, jakości pracy i metod uczenia 

• Zrozumienie różnych systemów i praktyk, strategii edukacyjnych w innych krajach  

• Zwiększenie zdolności do inicjowania zmian  

• Otwarcie organizacji na współpracę z partnerami/otoczeniem 

• Większe zrozumienie synergii między edukacją formalną, szkoleniem i rynkiem pracy 

• Poprawa znajomości języków obcych 

• Zwiększenie świadomości międzykulturowej 

• Zwiększenie motywacji  i satysfakcji 

 



AKCJA 1. MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA – ZASADY FORMALNE 

Termin składania wniosków: 1 lutego 2018 r. godz. 12:00 (wniosek eForm, instrukcja, 
Przewodnik po programie na www.erasmusplus.org.pl)  
 

Kto może wnioskować o dofinansowanie? 

• Instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego – zarówno publiczne, jak i niepubliczne, 

zarejestrowane w Portalu Uczestnika URF i posiadające numer PIC 

 

Jedna instytucja może złożyć TYLKO jeden wniosek  
w ramach Akcji 1. w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.  

 

http://www.erasmusplus.org.pl/


AKCJA 1. MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA – ZASADY FORMALNE 

Czas trwania projektu: 

• od 12 do 24 miesięcy  

• projekty mogą rozpoczynać się pomiędzy 1 czerwca a 31 grudnia 2018 r. 

 
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 (28 państw członkowskich UE, państwa 

EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia oraz państwa kandydujące do UE: Turcja, Była 

Jugosłowiańska Republika Macedonii) 

 
 
 



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) <- Erasmus PRO (nowość od konkursu 2018) 

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 (nowość od konkursu 2018) 
 
 

 



AKCJA 1. MOBILNOŚĆ KADRY – ZASADY FORMALNE 

Uczestnicy:  
• osoby zajmujące się kształceniem i  szkoleniem zawodowym (nauczyciele, trenerzy, instruktorzy, opiekunowie praktyk) 
• doradcy zawodowi, osoby zajmujące się organizacją mobilności 
• osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach  

Czas trwania wyjazdu: 
• od 2 dni do 2 miesięcy (2-60 dni) 
 
Działania: 
• staże zawodowe w przedsiębiorstwach lub instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego 
• praktyki typu job shadowing lub szkolenia w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego  
• prowadzenie kursów/szkoleń w zagranicznych instytucjach partnerskich (np. uczenie w innej szkole zawodowej  

za granicą) 
• prowadzenie szkoleń przez instruktorów z zagranicznych przedsiębiorstw w instytucji wnioskującej 
 
 



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: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_pl.htm 

• Wsparcie indywidualne: koszty utrzymania: ryczałt wg określonych stawek dla danego 
kraju [Tabela ze stawkami: http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/] 

• Wsparcie organizacyjne: ryczałt 350 EUR/1 mobilność (powyżej 100 uczestnika  
200 EUR/1 mobilność) 

 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_pl.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_pl.htm
stawki_komunikat_2018-1.pdf
stawki_komunikat_2018-1.pdf
http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/
http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/


AKCJA 1. MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA – INNE KATEGORIE BUDŻETOWE  

• Wsparcie językowe: 150 EUR/uczestnika (tylko dla staży trwających min. 19 dni oraz tylko 
dla wybranych języków) 

• możliwość skorzystania z kursu online na portalu KE OLS 

• Wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami: koszty dodatkowe związane z udziałem osób 
niepełnosprawnych 

• Koszty nadzwyczajne: określane wg indywidualnych, specyficznych potrzeb związanych 
ze wsparciem osób o mniejszych szansach 

https://erasmusplusols.eu/


WSPARCIE JĘZYKOWE ONLINE 

• Przysługuje uczniom, których mobilności trwają min. 19 dni (bez podróży) 

• Obsługiwane języki: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, 
francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, 
niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i 
włoski 

http://www.erasmusplusols.eu/




Beneficjent: Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim 
 

Partner: Stowarzyszenie Restauratorów w Nicei 

 

Projekty 

• Gastronomia i hotelarstwo drogą do sukcesu zawodowego  
w zjednoczonej Europie – 60 781 Euro – 35 uczestników 

• Kształcenie w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa 
odpowiedzią na potrzeby europejskiego rynku pracy –  
60 781 Euro – 32 uczestników 

• Gastronomia i hotelarstwo w wymiarze europejskim – 
nasza pasja i zawód - – 60 781 Euro – 32 uczestników 



Beneficjent: Izba Rzemieślnicza  
                   oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie 

Partnerzy: Handwerskammer Erfurt oraz Move On Solutions S.L., Sevilla 

Projekty 

• Terminator – zagraniczne praktyki uczniów tarnowskiego 

rzemiosła – 203 055 Euro – 78 uczestników (35 dni) 

• Terminator 2 - zagraniczne praktyki uczniów tarnowskiego 

rzemiosła – 204 160 Euro – 72 uczestników (35 dni) 

Zawody: 

murarz, stolarz, fryzjer, 

mechanik samochodowy, 

gastronomia i cukiernictwo  



Beneficjent: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3  
                    im. Stanisława Staszica w Krośnie 

 

Partnerzy: BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH, Austria 

                 TRIBEKA TRAINING LAB S.L., Hiszpania 

                 oraz firmy branżowe w Austrii i Hiszpanii 
Projekt 

Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP3  

poprzez program praktyk zagranicznych – 200 079 EUR – 75 uczestników 

Zawody:  

technik mechanik, technik mechanik 

lotniczy, technik mechatronik  

oraz technik pojazdów samochodowych 



  

PROJEKT 

Aspekty jakościowe 



PO PIERWSZE PROJEKT! 

1. Należy przygotować jasną i spójną koncepcję projektu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Należy przenieść zaplanowany projekt do formularza wniosku. 

Potrzeby Cele Działania Rezultaty 

KA1_KA102_A_5-04_PL_SOURCE.pdf


JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT? (1) 

 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. 

                                                          sekcje D, E, F wniosku 

 

 Określić  efekty  uczenia się w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji, jakie mają zostać 
osiągnięte podczas szkolenia. 

     sekcja F.1 wniosku 

 



JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT? (2) 

 Wybrać odpowiednią organizację przyjmującą. 

 sekcje C i E wniosku 

 

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

sekcja H wniosku 

 

 Określić  przejrzyste kryteria wyboru uczestników (sprawiedliwe, obiektywne). 

sekcja F wniosku 

 
 Zaplanować odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe. 

sekcja G.3 wniosku 
 



JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT? (3) 

 Określić w porozumieniu z organizacją przyjmującą metody oceny efektów uczenia się  
(z wykorzystaniem dokumentu Europass-Mobilność lub systemu ECVET), by umożliwić 
uznanie wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych podczas mobilności.  

 http://www.eksperciecvet.org.pl/ 

 sekcja F.1 wniosku 

 Zaplanować praktyczne aspekty związane z organizacją mobilności, takie jak podróż, 
zakwaterowanie, ubezpieczenie, mentoring i wsparcie itp. – uwaga na odpowiednie 
rozdysponowanie kategorii budżetowych! 

 sekcje G.1 i G.2 wniosku 

 Zaplanować zarządzanie projektem (w tym zarządzanie ryzykiem) monitoring i ewaluację 
poszczególnych aspektów projektu.           http://erasmusplus.org.pl/upowszechnianie/ewaluacja/ 

 sekcje H i I.3 wniosku 

http://www.eksperciecvet.org.pl/
http://www.eksperciecvet.org.pl/
http://erasmusplus.org.pl/upowszechnianie/ewaluacja/


JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT? (4) 

 Zaplanować możliwie jak największe oddziaływanie projektu. 

 sekcje I.1 oraz D wniosku 

 Zaplanować upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu:            
http://erasmusplus.org.pl/upowszechnianie/ 

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

• zaplanować aktywne działania angażujące uczestników, 

• umożliwić dzielenie się rezultatami z innymi osobami. 

 sekcja I.2 wniosku 

 

promocja  

i informacja  ≠  
upowszechnianie  

i wykorzystanie 

rezultatów 

http://erasmusplus.org.pl/upowszechnianie/


KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW – KA1 VET  

 

 

 

kryterium oceny max. liczba punktów 

1. Adekwatność projektu 30 

2. Jakość planu projektu i jego realizacji 40 

3. Wpływ i upowszechnianie 30 

Maksymalnie 100 pkt  

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

 



NAJCZĘSTSZE BŁĘDY WNIOSKÓW KA1 (1) 

o Brak spójnej koncepcji projektu (potrzeby – cele – działania – rezultaty) 

 

o Brak konkretów, szczegółów – co konkretnie zostanie zrobione, 
zapewnione. Skróty myślowe (sprawy wydają się oczywiste dla piszącego) 

 

o Mobilności kadry 

- brak szczegółów organizacyjnych, opisane wyjazdy uczniów, kadra 
potraktowana marginalnie 

- wyjazdy kadry wskazują na study visit, nie job shadowing 

- brak przełożenia na funkcjonowanie placówki 
 

 



NAJCZĘSTSZE BŁĘDY WNIOSKÓW KA1 (2) 

o Europejski Plan Rozwoju 

‒ tworzony tylko na potrzeby wniosku, mało realistyczny, nie na temat, brak powiązania 
działań projektowych z rozwojem szkoły  

 

o Pośrednicy 

– polscy – słabe przełożenie na działanie organizacji wysyłającej;  
często jednakowe wnioski dla różnych szkół 

– zagraniczni – brak szczegółów nt. firm przyjmujących, brak dostatecznego 
zabezpieczenia zapewnienia jakości, kwestie monitoringu, warunków 
zakwaterowania, niewłaściwe rozdysponowanie kosztów 

 

o Program stażu lub wyjazdu kadry  

– brak (nie załączono) 

– załączona cała podstawa programowa 

 



NAJCZĘSTSZE BŁĘDY WNIOSKÓW KA1 (3) 

o Uczestnicy – brak szczegółowego opisu grup uczestników, ich potrzeb,  

o Rekrutacja – brak szczegółowych informacji nt. procesu i kryteriów rekrutacji, bądź 
rekrutacja w znacznej mierze uznaniowa 

o Przygotowanie – brak określenia zakresu czasowego i merytorycznego (treści, ogólny 
program zajęć)  

o Zarządzanie – brak podziału odpowiedzialności, zespołu, harmonogramu, koncepcji 
zarządzania ryzykiem 

o Upowszechnianie – brak grup docelowych, działania ograniczające się tylko  
do informacji-promocji 

o Ewaluacja – zamieszczanie podręcznikowych definicji, kryteriów, nieadekwatnych  
do projektu, ograniczenie tylko do samych staży, brak metod, technik, brak pomysłu 
na wykorzystanie jej wyników 

 



PODSTAWOWE FAZY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM 

Zatwierdzenie projektu do realizacji 

Kontraktowanie 

Przekazanie pierwszej zaliczki (max. 80% grantu)  

Realizacja projektu (ewentualne raporty postępu) 

Złożenie raportu końcowego 

Akceptacja raportu (płatność bilansująca) 



Dotychczasowe rezultaty – informacja statystyczna  

Wnioski Akcja 1  

Złożone – Dofinansowane  

2014 2015 2016 2017 

559 
733 

832 

252 250 215 215 

Złożone wnioski Dofinansowane projekty 

781 



PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER) 

• Możliwość dofinansowania 
projektów z listy rezerwowej 

• Dofinansowanie w walucie PLN 

http://power.frse.org.pl/


  

FORMULARZ WNIOSKU 
 

AKCJA 1. MOBILNOŚĆ 

 

Edycja 2018 

Edycja 2018 

KA1_KA102_A_5-04_PL_SOURCE.pdf


http://www.erasmusplus.org.pl/


http://erasmusplus.org.pl/ 

Akcja 1. Mobilność edukacyjna 
 

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE: 

Mobilność osób uczących się i kadry  

w ramach kształcenia zawodowego 

KA102 

http://erasmusplus.org.pl/
http://erasmusplus.org.pl/
KA1_KA102_A_5-04_PL_SOURCE.pdf


NOWOŚĆ WE WNIOSKU 2018 



WWW.ERASMUSPLUS.ORG.PL – INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE 

NOWOŚCI WE WNIOSKU 2017 

http://www.erasmusplus.org.pl/


WWW.ERASMUSPLUS.ORG.PL – PLATFORMY UPOWSZECHNIAJĄCE 

NOWOŚCI WE WNIOSKU 2017 

http://www.erasmusplus.org.pl/


E-TWINNING – JAK WYKORZYSTAĆ DLA ZAWODOWCÓW?   

 warsztaty narzędziowe e-czwartki, e-wakacje, e-ferie, warsztaty 
w regionach 

 seminaria kontaktowe poszukiwanie partnera, zakładanie 
partnerstwa 

 międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego 
doskonalenie umiejętności cyfrowych, wymiana doświadczeń  

 kursy online narzędzia TIK, nauka programowania,  
jak uczestniczyć w eTwinningu i wiele innych 

 wzbogacenie warsztatu pracy 
 przez Internet i na miejscu 

 na miarę potrzeb 
 bezpłatnie 

http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe/
http://www.etwinning.net/
http://www.etwinning.net/
http://www.etwinning.net/


PLATFORMA SEG – 

MOŻLIWOŚCI 

ZASTOSOWANIA PRZEZ 

SEKTOR ZAWODOWY 

http://www.schooleducationgateway.eu/  

http://www.schooleducationgateway.eu/
http://www.schooleducationgateway.eu/
http://www.schooleducationgateway.eu/


EPALE – 

MOŻLIWOŚCI 

ZASTOSOWANIA   

http://ec.europa.eu/epale/pl/


PYTANIA 

WĄTPLIWOŚCI 

NIEJASNOŚCI 

KONTROWERSJE 

PROPOZYCJE USPRAWNIEŃ 



KONTAKT 

http://ec.europa.eu/epale/pl/


  

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

 

MAŁGORZATA TUREK 
 

mturek@frse.org.pl 


