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Erasmus+ to nowy program Unii Europejskiej w dziedzinie 
edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Poznaj jego wyjątkową 
ofertę dla sektora młodzieżowego!
Erasmus+ Młodzież to sektor realizujący działania programu 

Erasmus+ skierowane do młodzieży, osób z nią pracujących 
oraz organizacji działających na jej rzecz, a także do instytucji 
mogących mieć wpływ na rozwój edukacji pozaformalnej. 
Kontynuuje tradycje programu „Młodzież w działaniu”, 
realizowanego w latach 2007-2013.

Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
Ponadnarodowa  
mobilność uczniów



PROgRam OPERacyjny WIEDza EDukacja ROzWój
PROjEkt „POnaDnaRODOWa mObIlnOść ucznIóW”
 

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” dofinansowany jest z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, 
Edukacja, Rozwój. Projekt skierowany jest do uczniów szkół publicznych i niepu-
blicznych działających w polskim systemie oświaty: szkoły podstawowe, szkoły 
ogólnokształcące i branżowe. 



PROgRam OPERacyjny WIEDza EDukacja ROzWój
PROjEkt „POnaDnaRODOWa mObIlnOść ucznIóW”
 
głównym celem projektu jest zdobycie i pogłębienie umiejętności związanych 
z obszarem działań projektowych oraz różnorodnych dziedzin takich jak: pla-
nowanie, praca w międzynarodowej grupie, budowanie relacji społecznych, do-
skonalenie umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej, 
a także rozwijanie kompetencji językowych.

Kto uczestniczy w projekcie?
Szkoły publiczne i niepubliczne działające w systemie oświaty, ze szczególnym 
uwzględnieniem szkół niemających jeszcze doświadczenia we współpracy mię-
dzynarodowej w programach zarządzanych przez FRSE.

grupę docelową stanowią uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do momen-
tu zakończenia edukacji szkolnej. 

W projekcie zakłada się udział uczniów o największych potrzebach edukacyj-
nych w tym m.in. uczniów znajdujących się w zdecydowanie trudniejszej sytu-
acji (tj. mających ograniczony dostęp np. geograficzny, społeczny, ekonomiczny, 
zdrowotny, kulturowy do różnych form edukacji) i cechujących się mniejszymi 
szansami na jej zmianę, dla których doświadczenie mobilności może mieć szcze-
gólnie duże znaczenie dla rozwoju kompetencji oraz przyszłych wyborów eduka-
cyjnych i życiowych.

www.power.frse.org.pl/mobilnosc-uczniow 



PROgRam OPERacyjny WIEDza EDukacja ROzWój
PROjEkt „POnaDnaRODOWa mObIlnOść ucznIóW”
 

Głównym elementem inicjatyw szkół uczestniczących w projekcie będą zagra-
niczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów unii Europejskiej 
trwające od 7 do 14 dni, dotyczące realizacji dowolnych zagadnień projektowych 
wpisujących się w podstawę programową. 

Celem wyjazdów mobilnościowych uczniów będzie wzmocnienie kompetencji 
kluczowych w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia 
się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłe-
go zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych, budowania porozumienia pomię-
dzy uczniami z różnych krajów Unii Europejskiej oraz wzmocnienia współpracy 
międzynarodowych partnerstw szkół.

czas trwania projektu: 1 września 2018 r. – 30 czerwca 2023 r.

budżet projektu: 105 718 856,31 PLN



Z POWERem ODKRYWAMY EUROPĘ
Po 4 latach wdrażania projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edu-
kacji rozpoczęła realizację autorskiego projektu pt. „Ponadnarodowa mobilność 
uczniów”. 

W latach 1998–2013 inicjatywy na rzecz uczniów cieszyły się dużą popularnością 
w programach edukacyjnych takich jak SOCRATES czy Uczenie się przez całe życie. 
W różnych przedsięwzięciach blisko 47 tys. uczniów miało okazję nabyć nowe kom-
petencje kluczowe, wzmocnić umiejętności podstawowe oraz stać się ambasadorami 
naszego kraju. W obecnej perspektywie możliwości finansowania wyjazdów uczniów 
zostały ograniczone.

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” jest odpowiedzią na zainteresowanie 
polskich szkół możliwościami finansowania wyjazdów zagranicznych ich uczniów. 
Dzięki realizacji projektu odpowiadającego na konkretne potrzeby szkoły i jej uczniów 
możliwa jest duża indywidualizacja form wsparcia, które umożliwiają młodym oso-
bom rozwój różnych kompetencji kluczowych oraz niwelowanie barier i przeszkód. 

Działania, komplementarne do programu Erasmus+, realizowane są ze środków 
PO WER w ramach IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponad-
narodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. 

www.power.frse.org.pl/mobilnosc-uczniow 
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PROgRam OPERacyjny WIEDza EDukacja ROzWój (PO WER 
2014-2020) to następca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z jego beneficjentów.

FunDacja ROzWOju SyStEmu EDukacjI prowadzi projekty wspie-
rające m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla 
uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilność studentów z nie-
pełnosprawnością i znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, po-
nadnarodowe działania osób zaangażowanych w niezawodową eduka-
cję dorosłych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego. Projekty 
realizowane są na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+.

FUndacja RozwojU SyStEMU EdUKacji 
Al. Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
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