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1

2012-11-28

STRUKTURA PROGRAMU
UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
(Lifelong Learning Programme - LLP)
2007-2013
Comenius
Edukacja szkolna

Erasmus

Leonardo da
Vinci
Kształcenie
formatka GRU prezentacji
pusta
Szkolnictwo
i szkolenie
wyższe
zawodowe

Grundtvig
Edukacja
dorosłych

Program Międzysektorowy (Transversal Programme)
4 kluczowe działania – rozwój polityki edukacyjnej; uczenie się języków; rozwój nowoczesnych technologii
informacyjnych; upowszechnienie przykładów dobrej praktyki

Program Jean Monnet
3 kluczowe działania – Akcja Jean Monnet; instytucje europejskie; stowarzyszenia europejskie
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PROGRAM GRUNDTVIG - niezawodowa edukacja
dorosłych

Cele ogólne:
• odpowiadanie na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się
społeczeństwa w Europie
• pomoc w zapewnieniu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy
i kompetencji
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PROGRAM GRUNDTVIG - niezawodowa edukacja
dorosłych
Osoba dorosła – słuchacz w programie Grundtvig:

Każda osoba dorosła, która zakończyła już lub przerwała edukację
formalną na poziomie podstawowym, średnim lub wyższym (niezależnie
od tego, czy posiada świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły, czy nie).
Osoby dorosłe, uczące się w szkołach ogólnokształcących dziennych dla młodzieży
oraz nauczycieli tych osób obejmuje ofertą program Comenius.
Osoby dorosłe, uczące się zawodu lub doskonalące się w zawodzie oraz nauczycieli tych osób obejmuje
ofertą program Leonardo da Vinci.
Osoby dorosłe, studiujące w szkołach wyższych, niezależnie od poziomu studiów oraz kadrę szkół
wyższych obejmuje ofertą program Erasmus.
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PROGRAM GRUNDTVIG - organizacje uprawnione (1/3)

•

gimnazja i licea dla Dorosłych

•

Uniwersytety Trzeciego Wieku, Ludowe i Otwarte

•

stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje, prowadzące działalność
edukacyjną na rzecz osób dorosłych, wymagających szczególnego
wsparcia (np. niepełnosprawni, rodziny dysfunkcyjne, mieszkańcy
terenów wiejskich, ubodzy, migranci, osoby bez średniego
wykształcenia i inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym)
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PROGRAM GRUNDTVIG - organizacje uprawnione (2/3)
•

zakłady karne i organizacje, wspierające włączanie do
społeczeństwa byłych osadzonych

•

placówki kultury, prowadzące działalność edukacyjną na rzecz
dorosłych (np. domy kultury, muzea, biblioteki)

•

centra popularno-naukowe, prowadzące niezawodową edukację
osób dorosłych – w celach pogłębiania wiedzy ogólnej, rozwoju
osobistego - w obszarze nauk technicznych, geografii, historii,
biologii i innych (np. obserwatoria astronomiczne, centra nauki)
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PROGRAM GRUNDTVIG - organizacje uprawnione (3/3)

•

urzędy, władze samorządowe i inne instytucje publiczne, do zadań
których należy prowadzenie, organizowanie lub nadzorowanie
niezawodowej edukacji dorosłych (np. urząd pracy, urząd
wojewódzki, policja)

•

inne organizacje i placówki, w tym firmy komercyjne, jeśli
udowodnią za pomocą odpowiedniej dokumentacji przysłanej
razem z wnioskiem o dofinansowanie, że prowadzą, organizują lub
nadzorują w regionie lub kraju niezawodową edukację osób
dorosłych, innych niż własna kadra (np. szkoły językowe, szkoły
komputerowe)
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PROGRAM GRUNDTVIG - przykładowe obszary tematyczne
•

rozwijanie kompetencji kluczowych u dorosłych (np. nauka języków
obcych, kompetencje informatyczne, kompetencje społeczne i
obywatelskie, umiejętność uczenia się, świadomość i ekspresja
kulturalna, przedsiębiorczość)

• sposoby motywowania osób dorosłych do dalszej nauki, zwłaszcza
tych, które ją przedwcześnie przerwały
• uczenie się osób w starszym wieku i edukacja międzypokoleniowa
• niezawodowa edukacja osób niepełnosprawnych
• niezawodowa edukacja dorosłych na terenach wiejskich
• metodyka nauczania osób dorosłych
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PROGRAM GRUNDTVIG – struktura 2013
Akcje zdecentralizowane Grundtviga – 7 akcji
Spodziewany budżet w Polsce w roku 2013: ok. 3,5 mln euro
• PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA
• PROJEKTY WOLONTARIATU SENIORÓW
• WARSZTATY GRUNDTVIGA
• WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE GRUNDTVIGA
• KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH
• WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH
• ASYSTENTURY GRUNDTVIGA
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PROGRAM GRUNDTVIG – struktura 2013
Akcje zdecentralizowane Grundtviga – 7 akcji
Obsługa - selekcja wniosków, kontraktowanie, monitoring i rozliczanie:
Narodowe Agencje (NA) w poszczególnych krajach
Umowa zawierana z NA
Odpowiedzialność finansowa i rozliczanie umowy: każdy, kto podpisał
umowę z NA
Wkład własny: nie jest wymagany (wkładem jest np. czas pracy, ponieważ
nie ma kategorii budżetowej „koszty osobowe”)
Nastawienie na wymianę doświadczeń, mobilności edukacyjne, bardziej
na proces niż na produkt
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PROGRAM GRUNDTVIG – struktura 2013
Akcje scentralizowane Grundtviga – 3 akcje
PROJEKTY WIELOSTRONNE - Multilateral Projects
SIECI TEMATYCZNE

- Grundtvig Networks

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE - Accompanying Measures
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PROGRAM GRUNDTVIG – struktura 2013
Akcje scentralizowane Grundtviga

Obsługa - selekcja wniosków, kontraktowanie, monitoring i rozliczanie:
Agencja Wykonawcza w Brukseli (EACEA)
Umowa zawierana z Agencją Wykonawczą: tylko koordynator
Odpowiedzialność finansowa i rozliczanie projektu: tylko koordynator
Wkład własny: wymagany - min. 25% (ale za to w budżecie są „koszty
osobowe”)
Nastawienie na innowacyjny produkt
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Projekty Partnerskie Grundtviga
Cel - wymiana doświadczeń w obszarze niezawodowej edukacji
dorosłych oraz wzajemne wizyty kadry i słuchaczy u partnerów
projektu
Typ - projekty wielostronne - min. 3 partnerów z 3 krajów
Czas trwania – 2 lata, od 1 sierpnia 2013 do 31 lipca 2015
Jeden termin składania wniosków w roku - 21 lutego 2013
Dofinansowanie - zależne od liczby wyjazdów zagranicznych
(mobilności) w projekcie
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Projekty Wolontariatu Seniorów
Cel – nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń w obszarze
organizowania wolontariatu seniorów oraz zorganizowanie
kilkutygodniowego pobytu kilku wolontariuszy-seniorów 50+
Typ - projekty dwustronne – 2 partnerów z 2 krajów
Czas trwania – 2 lata, od 1 sierpnia 2013 do 31 lipca 2015
Jeden termin składania wniosków w roku - 28 marca 2013
Dofinansowanie - zależne od liczby wolontariuszy i długości ich
pobytu
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Warsztaty Grundtviga
UWAGA: w 2013 roku zmienia się tematyka warsztatów oraz ich grupa
docelowa
Cel – kilkudniowe warsztaty dla kadry edukacji dorosłych w zakresie
wyłącznie tematyki alfabetyzacji osób dorosłych, rozumianej jako
poprawa u osób dorosłych umiejętności pisania, czytania, rozumienia
i korzystania z niezbędnych we współczesnym świecie informacji oraz
ich krytycznej oceny (ang. adult literacy)
Typ – mobilności edukacyjne kadry - warsztaty
Czas trwania – warsztat trwa od 5 do 10 dni, w okresie od 1 września
2013 do 31 sierpnia 2014
Jeden termin składania wniosków w roku - 21 lutego 2013
Dofinansowanie – zależne od liczby uczestników warsztatu
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Wizyty Przygotowawcze Grundtviga
Cel - indywidualne wyjazdy zagraniczne kadry w celu poznania partnerów
do projektu i wypracowania jego założeń (w tym na seminaria
kontaktowe)
Typ - mobilności indywidualne kadry
Czas trwania wyjazdu – od 1 dnia do 5 dni
Brak wyznaczonych terminów składania wniosków - obecnie (z budżetu
roku 2012) min. 8 tygodni przed planowanym wyjazdem, od 1 stycznia
(z budżetu roku 2013) min. 4 tygodnie
Dofinansowanie - zależne od kraju docelowego, długości pobytu i ew.
opłaty za seminarium
Wyjazdy muszą zakończyć się do dnia, będącego terminem składania
wniosków w danej akcji, której dotyczy wizyta.
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Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji
dorosłych
Cel - indywidualne edukacyjne wyjazdy zagraniczne kadry na kursy
doskonalenia w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych
Typ - mobilności indywidualne kadry
Czas trwania kursu – od 5 dni do 6 tygodni (najwcześniej od 1 maja)
Trzy terminy składania wniosków w roku 2013: 16 stycznia, 30 kwietnia,
17 września
Dofinansowanie - zależne od kraju docelowego i długości pobytu
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Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych
Cel - indywidualne edukacyjne wyjazdy zagraniczne kadry na seminaria,
konferencje lub wizyty o charakterze „job shadowing”/praktyki

Typ - mobilności indywidualne kadry
Czas trwania pobytu – od 1 dnia do 90 dni (najwcześniej od 1 maja)
Trzy terminy składania wniosków w roku 2013: 16 stycznia, 30 kwietnia,
17 września
Dofinansowanie zależne od kraju docelowego, długości pobytu i ew. opłaty
za seminarium/konferencję
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Asystentury Grundtviga
Cel - indywidualne edukacyjne wyjazdy zagraniczne kadry na dłuższe
pobyty w charakterze Asystenta Grundtviga
Typ - mobilności indywidualne kadry
Czas trwania pobytu – powyżej 13 tygodni (minimum 91 dni),
maksymalnie 45 tygodni (315 dni); najwcześniej od 1 sierpnia
Jeden termin składania wniosków w roku - 28 marca 2013
Dofinansowanie - zależne od kraju docelowego i długości pobytu

19

2012-11-28

Źródła informacji o programie Grundtvig (1/2)
Strona internetowa Narodowej Agencji w Polsce: www.grundtvig.org.pl
Strona internetowa Komisji Europejskiej
Zaproszenie do składania wniosków („General Call for Proposals”)
w tym „fiszki” z uwagami NA dot. poszczególnych akcji
Formularze wniosków i kryteria oceny wniosków
Broszurki/ulotki/materiały oraz publikacje

Zrealizowane dotychczas projekty (przykłady dobrej praktyki
Grundtviga – dostępne na stronie internetowej i wydawane w postaci
drukowanych publikacji)
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Źródła informacji o programie Grundtvig (2/2)
Promotorzy Grundtviga
Spotkania informacyjno-promocyjne
Spotkania z beneficjentami: Projektów Partnerskich Grundtviga,
Projektów Wolontariatu Seniorów i Warsztatów
Seminaria tematyczne, konferencje organizowane przez Narodową
Agencję i inne z udziałem NA
Dni Otwarte Grundtviga
Konsultacje w NA
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Program Grundtvig w Polsce obsługuje
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
www.frse.org.pl
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”
Program GRUNDTVIG
www.grundtvig.org.pl
grundtvig@frse.org.pl
tel. 22 46 31 354; 22 46 31 355
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