


 

Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych  
 (konkursy wniosków 2018, 2019 i 2020) 

 

Okres realizacji: 1 lutego 2018 – 31 grudnia 2022 
 

Budżet wynosi 15 312 000 PLN, dzięki czemu możliwe będzie wsparcie około 2000 
uczestników w ramach ponad 150 projektów.  
 

W trakcie trwania projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji 
dorosłych” kadra edukacji dorosłych będzie mogła otrzymać dofinansowanie m.in. na:  

• udział w kursach, szkoleniach i konferencjach;  

• obserwację pracy w organizacji zajmującej się niezawodową edukacją dorosłych (tzw. 
job shadowing);  

• prowadzenie zajęć dla dorosłych słuchaczy lub szkoleń w organizacji zagranicznej.  

 

Planowane wyjazdy w ramach tych działań będą mogły trwać od 2 do 60 dni. 



Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych  
 (konkursy wniosków 2018, 2019 i 2020) 

 

Cel szczegółowy PO WER:  wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych 

osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej 

 

Wskaźniki produktu: Liczba osób objętych wsparciem w ramach programów 

mobilności ponadnarodowej 

 

Do osiągnięcia w projekcie: 1 800  



CELE PROJEKTU 

• podniesienie poziomu umiejętności uczenia się 

• podniesienie poziomu kompetencji społecznych, językowych, kulturowych 

• rozwinięcie poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości 

• podniesienie poziomu kompetencji w zakresie ICT i wykorzystania narzędzi 

informatycznych 

• podniesienie poziomu praktycznych umiejętności odpowiednich dla obecnej 

pracy i rozwoju zawodowego 

• podniesienie kompetencji Uczestników projektu w zakresie języka obcego 

• nabycie wiedzy o nowych metodach, podejściach technikach nauczania  

• podniesienie poziomu znajomości obszaru zawodowego 

 



Konkurs wniosków 

Erasmus+ KA1  
 
 
 

Ocena formalna 
Ocena merytoryczna 
Decyzja selekcyjna 

 
 



KONKURS 2018 

Liczba złożonych wniosków:  106 

Liczba wniosków dofinansowanych w E+:  25 

Liczba wniosków dofinansowanych w PO WER:  43 

 

Wartość budżetu: 5 077 149,78 PLN 
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POWER AE 2018 – liczba projektów w danym województwie                                          



5 

2 

2 

2 

2 

13 

17 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Inne

Biblioteki

Centra Kształcenia Ustawicznego

Muzea

Urzędy pracy

Stowarzyszenia

Fundacje

Projekty POWER AE 2018 - typy instytucji 





SZANSA – NOWE MOŻLIWOŚCI DLA DOROSŁYCH 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

Oś priorytetowa IV – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 

Działanie – 4.1. Innowacje społeczne 

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 – 31-12.2021 

Planowany budżet projektu: 30 000 000 zł 

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Instytut 

Badań Edukacyjnych 



SZANSA – NOWE MOŻLIWOŚCI DLA DOROSŁYCH 

Cel projektu: 

 

Głównym celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych 

modeli skutecznego wsparcia edukacyjnego dla osób dorosłych o niskich 

umiejętnościach podstawowych. 

 

Modele ocenione jako sukces będą włączone do zintegrowanej strategii w zakresie 

poprawy umiejętności dorosłych Polaków. 



Projekt podzielony jest na 3 fazy: 

 

I faza - analiza istniejących rozwiązań dotyczących edukacji dorosłych, wybór grup 

docelowych (min.3), opracowanie założeń konkursu na opisanie modeli wspierających 

rozwój osób dorosłych z niskimi umiejętnościami; 

II faza - ogłoszenie konkursu na opracowanie modeli, wybór grantobiorców, pilotaż 

wybranych modeli; 

III faza - przygotowanie rekomendacji dotyczących włączenia wybranych modeli do 

polityk oraz strategii poprawy umiejętności dorosłych Polaków.  

 



SZANSA – NOWE MOŻLIWOŚCI DLA DOROSŁYCH 

 

Kontakt: 

 

Anna Debska adebska@frse.org.pl  

Emilia Halemba ehalemba@frse.org.pl 

 

Zapraszamy do współpracy! 
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