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Erasmus+ 

Program Unii Europejskiej  
w dziedzinie edukacji, 
szkoleń, młodzieży i sportu 
na lata 2014-2020. 

 

W Polsce funkcję narodowej 
agencji programu Erasmus+ 
pełni Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji. 

 



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.  



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)  
MOBILNOŚCI, AKCJA 1 

 

 Tworzenie innowacyjnych narzędzi i metod pracy oraz wymianę 

doświadczeń w obszarze kształcenia zawodowego i rynku pracy 
PARTNERSTWA STRATEGICZNE, AKCJA 2 



Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 

Jak pracodawcy mogą się włączyć do programu Erasmus+? 

  Tworzenie konsorcjów 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  

 Organizację praktyk zawodowych dla zagranicznych stażystów 

 Tworzenie innowacyjnych narzędzi dla rozwoju swoich branży dzięki  

udziałowi w międzynarodowych partnerstwach 

 Współtworzenie i wykorzystywanie narzędzi europejskich mających  

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

Krajowe i Europejskie Ramy Kwalifikacji.  



Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe  

(2014-2017) 

2014 2015 2016 2017

559 
733 781 833 

252 250 215 217 

Złożone wnioski Dofinansowane projekty

STAŻE I PRAKTYKI W UJĘCIU STATYSTYCZNYM 



POWER/Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 

Rozszerzanie oddziaływania 

programu Erasmus+  

 

Finansowanie projektów 

mobilności osób uczących się  

i kadry w ramach kształcenia 

zawodowego na zasadach 

programu Erasmus+  

finansowane ze środków 

strukturalne EFS w latach 2014-

2017 

1 390 projektów 

 

 

492 814 177,96 PLN 

 

 

ok. 44 tys. uczestników  
(w tym 42 tys. uczniów i 2 tys. kadry) 



Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych  
(EUROPEAN VOCATIONAL SKILLS WEEK) 

 Wzrost atrakcyjności oraz wzmocnienie wizerunku kształcenia i szkolenia 

zawodowego w Państwach UE 

 Podnoszenie świadomości odnośnie możliwości  

jakie daje kształcenie i szkolenia zawodowe 

 Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk 

 Stawianie na jakość międzynarodowych projektów  

kształcenia i szkolenia zawodowego 

 Kształcenie i szkolenia zawodowe to dobry wybór 

 

 
20-24 LISTOPADA 2017 



Konkurs Euroskills 

Konkursy umiejętności zawodowych służą m.in.: 

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

 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) 



Inne działania FRSE promujące kształcenie zawodowe 

 Organizacja konkursu wniosków (wybór najlepszych propozycji) 

 Erasmus+ Bus (cykliczne konferencje promujące program Erasmus+) 

 Konkurs EDUInspiracje (wybór najlepszych inicjatyw w ramach 
programu Erasmus+) 

 Współpraca z kluczowymi interesariuszami w zakresie tworzenia  
i wdrażania systemowych rozwiązań na rzecz kształcenia zawodowego 

 Obsługa Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET oraz Krajowego 
Centrum EUROPASS 

 

 

 

 

 

 

 




