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Zagraniczna 
mobilność szkolnej 
kadry edukacyjnej 
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instytucjonalnych

Zapraszamy Państwa na 
indywidualne konsultacje 
w sprawie wniosków do projektu  
„Zagraniczna mobilność 
szkolnej kadry edukacyjnej 
w ramach projektów 
instytucjonalnych”.

Partnerstwo
Minimalne partnerstwo przewiduje 
udział przynajmniej jednego partnera 
zagranicznego. Partnerstwo może 
składać się z większej liczby instytucji 
z krajów uczestniczących w programie 
„Uczenie się przez całe życie”.

Jak znaleźć 
partnera 
zagranicznego

 X kompendia zrealizowanych 
projektów LLP;

 X baza partnerów na stronach www 
projektu;

 X partnerzy realizowanych 
projektów Comenius i innych 
projektów LLP;

 X instytucje organizujące wizyty 
studyjne;

 X kontakty regionalne/lokalne;
 X porozumienia o współpracy 

na poziomie miast partnerskich, 
województw, samorządów.

Działanie 3.3 | Poprawa jakości kształcenia
Poddziałanie 3.3.1 | Efekt ywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekt y systemowe
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Terminy naborów
Wszystkie działania projektowe 
– włącznie ze złożeniem do FRSE 
raportu końcowego z realizacji 
projektu – muszą zakończyć się 
31 maja 2015 r.

Przewidywane są trzy tury naboru 
wniosków: 

 X 28 marca 2013 r.; 
 X 28 czerwca 2013 r.;
 X 28 października 2013 r.
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Projekt „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry 
edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” 
jest realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jako 

projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest projektem 
pilotażowym, prowadzonym na zasadach programu Unii Europejskiej „Uczenie 
się przez całe życie” (LLP), w którym zaadaptowane zostały procedury programu 
sektorowego Leonardo da Vinci (projekty wymiany doświadczeń VETPRO) do 
szerokiej grupy docelowej programu Comenius.
Realizacja projektu umożliwi uczestnikom podniesienie kwalifikacji 
zawodowych podczas mobilności zagranicznych, a instytucjom wysyłającym 
stworzy możliwość wypracowania własnego modelu podnoszenia kompetencji 
zawodowych i językowych kadry edukacyjnej, przez co projekt przyczyni się do 
podniesienia jakości kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

kto może być 
uczestnikiem 
mobilności

 X nauczyciele i dyrektorzy 
przedszkoli i wszystkich typów szkół;

 X przyszli nauczyciele – studenci 
na kierunkach pedagogicznych 
i specjalnościach nauczycielskich;

 X doradcy metodyczni i zawodowi;
 X pracownicy zakładów kształcenia 

nauczycieli;
 X pracownicy placówek 

doskonalenia nauczycieli;
 X przedstawiciele organów 

sprawujących nadzór pedagogiczny 
i organów prowadzących szkoły;

 X przedstawiciele instytucji 
zarządzających systemem edukacji;

 X przedstawiciele stowarzyszeń 
i organizacji nauczycielskich.

mobilności 
zagraniczne
Mobilność zagraniczna może być 
realizowana w formie kursów 
szkoleniowych, seminariów, praktyk, 
staży, wizyt studyjnych, hospitacji 
oraz innych form podwyższania 
kwalifikacji profesjonalnych 
z zastosowaniem międzynarodowej 
wymiany doświadczeń. 
Czas trwania mobilności: od 1 do 
6 tygodni.

Ze względu na długość trwania 
mobilności zagraniczne dzielą się na:

 X mobilności krótkie – 1 tydzień 
(min. 5 dni roboczych; kursy 
szkoleniowe, seminaria, warsztaty, 
wizyty studyjne);

 X mobilności średnie – 1 do 
2 tygodni (wizyty studyjne, hospitacje, 
wymiany doświadczeń);

 X mobilności długie – do 6 tygodni 
(staże i praktyki typu job shadowing / 
work placements).

Dofinansowanie
W ramach projektu uczestnicy 
otrzymują dofinansowanie na:

 X podróż – pokrycie kosztów 
rzeczywistych;

 X utrzymanie i zakwaterowanie oraz 
ubezpieczenie – ryczałt;

 X koszty przygotowania językowo-
kulturowego.

 X instytucja wysyłająca otrzymuje 
ryczałt na zarządzanie;

Stawki jednostkowe publikowane są na 
stronie projektu www.pokl.frse.org.pl.
Dofinansowanie wypłacane jest 
ze środków krajowych w PLN jako 
równowartość złotowa kwoty w EUR 
podanej na wniosku aplikacyjnym, 
przeliczonej po kursie z dnia 
ogłoszenia konkursu.

kto może 
złożyć 
wniosek
Wniosek mogą złożyć instytucje 
publiczne i niepubliczne posiadające 
osobowość prawną lub osoby 
prowadzące szkoły jako działalność 
gospodarczą, spółki cywilne i spółki 
jawne. Wniosku nie mogą złożyć 
osoby prywatne. Indywidualni 
uczestnicy otrzymują dofinansowanie 
w ramach projektu mobilności 
zorganizowanego przez właściwą 
instytucję wysyłającą. Nie mogą 
oni bezpośrednio ubiegać się 
o dofinansowanie od FRSE.

Instytucjami uprawnionymi do 
składania wniosków w konkursie są:

 X szkoły, przedszkola i placówki 
oświatowe;

 X organy prowadzące szkoły 
i placówki oświatowe;

 X kuratoria oświaty i inne instytucje 
realizujące nadzór pedagogiczny;

 X placówki kształcenia 
i doskonalenia nauczycieli;

 X stowarzyszenia i organizacje 
nauczycielskie;

 X inne instytucje szkoleniowe.

Jakie korzyści 
odnosi 
instytucja 
wysyłająca 
pracownika 
na wyjazd 
zagraniczny:

 X internacjonalizacja placówki 
poprzez włączenie jej do 
sieci instytucji edukacyjnych 
korzystających z europejskiej 
mobilności;

 X intensyfikacja współpracy 
międzynarodowej;

 X profesjonalizacja kadr;
 X włączenie mobilności 

zagranicznych do długofalowej 
strategii rozwoju instytucji;

 X tworzenie profesjonalnych 
struktur organizowania mobilności 
ponadnarodowej;

 X stworzenie własnych 
instrumentów zapewniających jakość 
mobilności, dostosowanych do 
potrzeb;

 X dostosowanie oferty kształcenia 
i doskonalenia nauczycieli do 
potrzeb;

 X wypracowanie dobrych praktyk 
zarządzania instytucją.

Jakie korzyści 
odnosi 
uczestnik 
projektu:

 X nabycie wiedzy i umiejętności 
merytorycznych – wzbogacenie 
wiedzy na temat nauczanego 
przedmiotu, możliwość konfrontacji 
własnych metod pracy i nauczania 
z nowo poznanymi;

 X podwyższenie kompetencji 
w zakresie psychologii, pedagogiki, 
dydaktyki przedmiotowej oraz 
pracy wychowawczej, opiekuńczej 
i dydaktycznej;

 X zdobycie umiejętności 
praktycznych obejmujących poznanie 
organizacji i funkcjonowania szkół 
i placówek europejskich;

 X podniesienie i rozwijanie 
indywidualnych zainteresowań 
zawodowych;

 X zastosowanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
w procesie dydaktycznym;

 X podniesienie znajomości 
języka obcego i kompetencji 
międzykulturowych.


