
  

 
  

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

 

Europejski Wykład Otwarty 

Erasmus+ - sektor Edukacja szkolna 

5 marca 2015 r. 

godz. 16:00 – 18:00 

Centrum Przedsiębiorczości Smolna,  

ul. Smolna 4 / Kruczkowskiego 5 

 

Punkt  Informacji Europejskiej  Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy 
Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty 
pn. Erasmus+ - sektor Edukacja szkolna, który odbędzie się w czwartek 5 marca br. o godz. 16:00 w  Sali 
konferencyjnej Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Spotkanie poprowadzi Pani Agnieszka Fijałkowska, 
przedstawicielka Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.   
 

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez 
całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean 
Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). 
Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy 
związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020. 

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i 
szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty 
strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do 
rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji 
systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Największy nacisk w nowym programie został położony 
na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników 
oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy. 

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. 
podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, 
kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy 
uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz 
wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy. 

Spotkanie będzie dotyczyło możliwości uzyskania dofinansowania realizacji projektów dotyczących 
edukacji szkolnej z uwzględnieniem następujących tematów: 

 rodzaje projektów i ich specyfika 

 priorytety i kryteria oceny wniosków 

 aspekty finansowe 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej  
rejestracji pod adresem:  wyklady_europejskie@um.warszawa.pl 

Dołącz do nas na Facebooku! 
facebook.com/EuropeDirectWarszawa 
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