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FundacjaAIE

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

LOGO FIRMY

Możliwości finansowania
działań edukacyjnych
z Programu Erasmus+
dla organizacji działających
w sektorze edukacji
osób dorosłych.

II. Akcja II— Partnerstwa
strategiczne
W ramach tej Akcji organizacje , które działają w
obszarze niezawodowej edukacji osób dorosłych
mogą realizować projekty dwóch typów:

DESIGN. Edukacja dorosłych dla
projektowania przyszłości”, realizowanego w

doświadczeń i dobrych praktyk w celu

europejskich: Polska, Cypr, Węgry, Włochy.

podnoszenia edukacyjnych

Projekt dofinansowany w ramach Akcji 1—

rozwiązań w zakresie uczenia się osób dorosłych.

Erasmus+ dla edukacji
dorosłych

Projekty mogą być realizowane przez okres od 1

I. Akcja I—Mobilność kadry

Do współpracy możemy włączać organizacje

osób dorosłych mogą realizować projekty,

promocyjny w ramach projektu: „EDU-

okresie od VIII. 2016 do XI.2017 w 4 krajach

testowania i wdrażania innowacyjnych

działają w obszarze niezawodowej edukacji

Ulotka stanowi materiał informacyjno-

a/ partnerstw, które wspierają wymianę

b/ partnerstwa na rzecz opracowywania,

W ramach tej Akcji organizacje, które

INFORMACJE O PROJEKCIE

roku do 3 lat.

obywatelskie, podmioty publiczne oraz
przedsiębiorstwa.
Projekty powinny w szczególności tematykę:

których celem jest podnoszenie

Mobilność kadry edukacji osób dorosłych z
Programu Erasmus+.
Cel projektu— poznanie, działających z
sukcesem u partnerów projektu, różnych
modeli i form wspierania i organizowania
uczenia się przez całe życie osób dorosłych w
ramach edukacji poza-zawodowej, pozaformalnej.
W ramach projektu zrealizowane zostały 3
mobilności: na Węgrzech – obserwacja metod
pracy stosowanych w edukacji dorosłych w
Hungarian Folk High School Society w

kompetencji swojej kadry w trakcie

a/ podnoszenia jakości oferty, która będzie

zorganizowanych zagranicznych wyjazdów

dostosowana do potrzeb grup osób dorosłych

edukacyjnych.

b/ rozwoju kompetencji osób pełniących rolę

w Anconie; na Cyprze – kurs z zastosowania

Projekty powinny wspierać rozwój

edukatorów,

innowacyjnej metody strukturyzowanego

współpracy międzynarodowej i zdobywanie
nowych doświadczeń związanych ze
wspieraniem procesu uczenia się osób
dorosłych poprzez udziała w kursach i

Budapeszcie; we Włoszech – kurs z zakresu
networkingu w COOSS MARCHE Onlus Scpa

projektowania dialogu (SDDM) w Future
c/ opracowywania i wdrażania oferty na rzecz

Worlds Center w Nikozji.

poprawy kluczowych kompetencji dorosłych
słuchaczy

innych formach szkoleniowych oraz

d/ wykorzystywania narzędzi technologii

obserwację pracy, a także prowadzenie

informatyczno-telekomunikacyjnych w procesie

zajęć w zagranicznej organizacji.

uczenia się osób dorosłych i ich motywowania

Dodatkowo projekty mogą wspierac

do skutecznego uczenia się.

poprawę znajomości języków obcych oraz
poszerzanie wiedzy o innych kulturach.
Projekty mogą byc realizowane przez okres
od 12 do 24 miesięcy, a same działania od 2
dni do 2 miesięcy.

Jesteś ciekaw? - SPRAWDŹ

http://www.museoomero.it/

