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CEL: 

• Projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji 
szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy 
placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w 
mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których 
podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.  

• Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i 
innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową co 
pozwoli osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości 
pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian 
oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej. 

 



WSPIERANE DZIAŁANIA: 

• W ramach realizowanego projektu w akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji 
szkolnej” poza standardowymi działaniami zawartymi w cyklu życia projektu, 
pracownicy szkoły mogą uczestniczyć w następujących typach wyjazdów 
zagranicznych: 

• zorganizowane kursy lub szkolenia za granicą: wspierają doskonalenie 
zawodowe nauczycieli, członków kadry kierowniczej szkół lub innych 
pracowników zajmujących się edukacją szkolną; 

• Obserwacja pracy (job shadowing) : zapewnia nauczycielom, członków 
kadry kierowniczej szkół lub innym pracownikom szkół możliwość spędzenia 
pewnego okresu za granicą w szkole partnerskiej lub innej właściwej 
organizacji działającej w dziedzinie edukacji szkolnej. 

 



JAKOŚĆ PROJEKTU:  

• Projekt powinien odnosić się do celów programu Erasmus+ w sektorze 
edukacji szkolnej opisanych w Przewodniku po programie, uwzględniać 
indywidualne potrzeby szkoły, służyć wdrażaniu nowych rozwiązań 
zaobserwowanych za granicą oraz przyczyniać się do podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych pracowników szkoły. 

• We wniosku dana placówka musi przedstawić plan rozwoju szkoły (European 
Development Plan), określający obszary wymagające poprawy, zgodność 
działań w projekcie z potrzebami i specyfiką placówki oraz długofalowe 
korzyści wynikające z udziału w projekcie. Cele projektu są określane 
wspólnie przez nauczycieli i dyrektora w oparciu o potrzeby szkoły i jej 
pracowników, dzięki czemu korzyści z wyjazdu odnosi nie tylko uczestnik 
wyjazdu, ale cała placówka. 



CO OBEJMUJE DOFINANSOWANIE? 

• Dofinansowanie projektu obejmuje koszty związane z podróżą, wsparciem 
indywidualnym i opłatą za kurs/szkolenie uczestnika mobilności oraz 
wsparciem organizacyjnym dla placówki. Wyjazdy zagraniczne mogą 
odbywać się do krajów uprawnionych do udziału w programie Erasmus+: 
krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Liechtensteinu, Islandii, 
Turcji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM). Mobilności mogą 
trwać od dwóch dni do dwóch miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży), a 
cały projekt od jednego roku do dwóch lat. 



OD CZEGO ZACZĄĆ? 

• Żeby rozpocząć proces wnioskowania instytucja/organizacja musi 
zarejestrować się w systemie URF (Unique Registration Facility) aby pozyskać 
niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji numer identyfikacyjny –
 PIC (Personal Identification Code). Rejestracji danych dokonuje 
pracownik/cy zarejestrowani w systemie EU_LOGIN. 

• Kolejnym krokiem poprzedzającym wypełnienie wniosku jest rejestracja 
instytucji/organizacji w Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique Registration 
Facility). Po zakończeniu rejestracji w Portalu Uczestnika i systemie URF 
wyświetli się numer PIC (Personal Identification Code) zarejestrowanej 
organizacji, a jego potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail osoby 
dokonującej rejestracji. 

• Do profilu organizacji należy załączyć niezbędną dokumentację, 
potwierdzającą podane przy rejestracji informacje. 



JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK? 

• Formularze wniosków Od roku 2019 wnioski można składać wyłącznie 
poprzez formularz on-line: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-
applications/ 
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ŻRÓDŁO INFORMACJI 

• www.erasmusplus.org.pl 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I ŻYCZĘ POWODZENIA! 


