
 

ERASMUS+ - NA CZYM POLEGA? 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, 

młodzieży i sportu – jest kontynuacją europejskich programów edukacyjnych 

realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, 

nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych 

projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są 

zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne 

wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne 

osób w każdym wieku. Dzięki  programowi Unia Europejska zamierza m.in. 

zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej 

jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między 

systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia 

pracy w całej Europie. 

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce 

jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 

 Do zadań programu Erasmus+ należą: 

 walka z wysokim bezrobociem, zwłaszcza wśród ludzi młodych, 

 minimalizowanie możliwości przedwczesnego zakończenia edukacji, 

 zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw Unii Europejskiej poprzez 

wykorzystywanie talentu i innowacji, 

 integracja i włączenie społeczne, 

 umożliwienie aktywnego udziału demokratycznego w życiu społecznym, 

 kształcenie, szkolenie, praca z młodzieżą oraz sport, 

 propagowanie wspólnych europejskich wartości, 

 zwiększenie zrozumienia międzykulturowego, 

 wzmacnianie poczucia przynależności do społeczności, 

 przeciwdziałanie radykalizacji postaw, 

 rozwój kapitału społecznego wśród młodych ludzi, 



 zapewnienie organizacjom młodzieżowym i osobom pracującym                                  

z młodzieżą możliwości szkolenia i współpracy w celu rozwijania ich 

profesjonalizmu i nadania pracy z młodzieżą wymiaru europejskiego, 

 wspieranie istniejącego systemu kształcenia i szkolenia, 

 zapewnienie młodym osobom możliwości zdobycia umiejętności 

wymaganych na rynku pracy, 

 wspieranie starań uczestniczących w programie krajów na rzecz 

efektywnego wykorzystywania ludzkiego i społecznego potencjału Europy, 

przy jednoczesnym potwierdzaniu zasady uczenia się przez całe życie przez 

powiązanie wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnego                      

i nieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu, 

 zwiększenie możliwości współpracy i mobilności dotyczących krajów 

partnerskich, przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego                             

i młodzieży, 

 promocja tworzenia i rozwoju sieci europejskich, zapewniających m.in. 

wymianę i transfer wiedzy i know-how w różnych obszarach dotyczących 

sportu i aktywności fizycznej. 

Struktura programu Erasmus+ obejmuje główne typy działań zwanych 

akcjami kluczowymi. W odniesieniu do poszczególnych obszarów edukacji 

struktura programu obejmuje sektory: Edukacja szkolna, Szkolnictwo wyższe, 

Kształcenie i szkolenie zawodowe, Edukacja dorosłych, Młodzież, Sport                          

oraz działania Jean Monnet. 

Każda z akcji kluczowych obejmuje projekty zdecentralizowane, o których 

realizacji decydują narodowe agencje programu Erasmus+, i scentralizowane. 

Tymi ostatnimi zarządza Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury 

(EACEA) w Brukseli. 

Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów 

edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat i jest wynikiem połączenia 

następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską              

w latach 2007–2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu 

„Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink,                                        

oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie 

szkolnictwa wyższego. 

 


