OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE GRUNDTVIG
Program Grundtvig dotyczy niezawodowej edukacji dorosłych i wspiera współpracę na poziomie
europejskim w tym obszarze. Promuje przede wszystkim współpracę w zakresie uczenia się osób,
które są z grup wymagających szczególnego wsparcia, takich jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy,
mniejszości narodowe i etniczne, osoby, które mają specjalne potrzeby edukacyjne oraz te bez
średniego ogólnego wykształcenia, a także zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępie do oferty
edukacyjnej dla dorosłych. Program dofinansowuje wymianę doświadczeń między europejskimi
organizacjami oraz wspólne tworzenie nowych rozwiązań i różnorodnej oferty edukacyjnej dla
dorosłych w obszarze edukacji niezawodowej: formalnej, pozaformalnej i nieformalnej.

→

AKCJA KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH
Indywidualne wyjazdy na zagraniczne kursy przedstawicieli kadry edukacyjnej pracującej w obszarze
niezawodowej edukacji osób dorosłych. Kursy mogą dotyczyć np. metodyki nauczania, zarządzania
w edukacji czy aspektów polityki edukacyjnej. Ofertę kursów można znaleźć m.in. w europejskim
Katalogu Szkoleń: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/.

•
•
•
•

kompetencje społeczne i obywatelskie, umiejętność uczenia się, świadomość i ekspresja kulturalna,
przedsiębiorczość) oraz umiejętności pisania, czytania i liczenia do poziomu niezbędnego do życia
we współczesnym społeczeństwie i do wykonywania pracy zawodowej;
uczenie się osób w starszym wieku, edukacja międzypokoleniowa i edukacja rodziców;
niezawodowa edukacja osób dorosłych wymagających szczególnego wsparcia i ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi;
edukacja interkulturowa, prozdrowotna, obywatelska, konsumencka itp.;
metody pracy edukacyjnej z dorosłymi słuchaczami, zwłaszcza z grup wymagających szczególnego wsparcia.

→ Kraje uczestniczące w akcjach zdecentralizowanych

27 krajów UE oraz: Chorwacja, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Turcja i Była Jugosłowiańska
Republika Macedonii (w wybranych działaniach).

→ Struktura programu Grundtvig
• Akcje zdecentralizowane

Siedem akcji zarządzanych i obsługiwanych na szczeblu krajowym przez Narodowe Agencje.
Szczegóły na stronie: www.grundtvig.org.pl
• Akcje scentralizowane
Trzy akcje zarządzane i obsługiwane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego działającą przy Komisji Europejskiej.
Szczegóły na stronie: http://eacea.ec.europa.eu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” – Program Grundtvig
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
tel.: 22 46 31 354; 22 46 31 355, e-mail: grundtvig@frse.org.pl
www.grundtvig.org.pl, www.frse.org.pl

Indywidualne wyjazdy zagraniczne przedstawicieli kadry edukacyjnej pracującej w obszarze
niezawodowej edukacji osób dorosłych na szkolenia inne niż kursy. Celem wyjazdu może być np.:
poznawanie różnych aspektów dotyczących niezawodowej edukacji dorosłych, job shadowing
w organizacji edukacyjnej, udział w seminarium lub konferencji albo realizowanie zadań związanych
z nauczaniem dorosłych.

Te same, które zostały wymienione w akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji
dorosłych, a także studenci ostatniego roku studiów magisterskich z zakresu edukacji dorosłych.

→ Długość trwania działania

→ Kto może korzystać z programu Grundtvig?

→ Przykładowe obszary tematyczne:
• rozwijanie kompetencji kluczowych u dorosłych (np. nauka języków obcych, kompetencje informatyczne,

AKCJA WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI
DOROSŁYCH

→ Osoby uprawnione

→ Główne cele programu Grundtvig:
• odpowiadanie na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się społeczeństwa w Europie;
• pomoc w zapewnieniu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kompetencji.
Uprawnione do wnioskowania o dofinansowanie są następujące typy organizacji i ich kadra oraz słuchacze:
• 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;
• zakłady karne i organizacje wspierające włączanie do społeczeństwa byłych osadzonych;
• placówki kultury prowadzące działalność edukacyjną na rzecz dorosłych (np. domy kultury, muzea,
biblioteki);
• centra popularnonaukowe 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);
• 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, że prowadzą, organizują lub
nadzorują w regionie lub kraju niezawodową edukację osób dorosłych innych niż własna kadra (np.
szkoły językowe, szkoły komputerowe).

→

Od 1 do 90 dni

→ Dofinansowanie

Obejmuje koszty podróży, utrzymania, opłaty konferencyjnej/seminaryjnej (jeśli dotyczy) i ewentualnego
przygotowania pedagogicznego, językowego, kulturowego. Wysokość dofinansowania jest zależna od
kraju docelowego i długości pobytu.

→ Wnioskowanie

Osoba indywidualna składa wniosek o dofinansowanie do Narodowej Agencji poprzez organizację, na
rzecz której pracuje (jeśli dotyczy).

→ Osoby uprawnione:
• edukatorzy, nauczyciele, kadra kierownicza i inni pracownicy organizacji prowadzących niezawodową
•
•
•
•

edukację osób dorosłych – formalną, pozaformalną lub nieformalną;
osoby prowadzące doskonalenie takich edukatorów, nauczycieli i pracowników;
osoby z kwalifikacjami do pracy w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych, które chcą rozpocząć
lub wznowić karierę w tym kierunku;
osoby w innej sytuacji zawodowej, które mają konkretne plany związane z podjęciem pracy w obszarze
niezawodowej edukacji dorosłych;
ewentualnie inni przedstawiciele kadry edukacyjnej w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych.

→ Długość trwania działania
Od 5 dni do 6 tygodni

→ Dofinansowanie

Obejmuje koszty podróży, utrzymania, opłaty za zajęcia i ewentualnego przygotowania pedagogicznego,
językowego, kulturowego. Wysokość dofinansowania jest zależna od kraju docelowego i długości pobytu.

→ Wnioskowanie

Osoba indywidualna składa wniosek o dofinansowanie do Narodowej Agencji poprzez organizację, na
rzecz której pracuje (jeśli dotyczy).

→ Terminy składania wniosków

16 stycznia 2013 r. (wyjazdy na kursy od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.)
30 kwietnia 2013 r. (wyjazdy na kursy od 1 września 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.)
17 września 2013 r. (wyjazdy na kursy od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.)

→ Terminy składania wniosków

16 stycznia 2013 r. (wyjazdy od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.)
30 kwietnia 2013 r. (wyjazdy od 1 września 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.)
17 września 2013 r. (wyjazdy od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.)

→

GRUNDTVIG
niezawodowa edukacja dorosłych

→

Nigdy
nie jest
za późno
na naukę

AKCJA ASYSTENTURY GRUNDTVIGA
Dłuższe pobyty przedstawicieli kadry edukacyjnej pracującej w obszarze niezawodowej edukacji
osób dorosłych w zagranicznej organizacji edukacji dorosłych w charakterze Asystenta Grundtviga.
Asystent może pełnić pomocniczą rolę w nauczaniu lub w zarządzaniu organizacją. Asystentura
może mieć też charakter ekspercki i wtedy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za jedno lub
więcej szkoleń albo wybrany aspekt zarządzania organizacją. Istotnym aspektem wyjazdu jest też
przekazywanie przez Asystenta informacji o własnym kraju i jego kulturze.

→ Osoby uprawnione

Te same, które zostały wymienione w akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji
dorosłych, a także studenci ostatniego roku studiów magisterskich z zakresu edukacji dorosłych.

→ Długość trwania działania

Od ponad 13 tygodni (minimum 91 dni) do 45 tygodni (315 dni). Asystentura może rozpocząć się
najwcześniej 1 sierpnia 2013 r., a musi zakończyć się najpóźniej 31 lipca 2014 r.

→ Dofinansowanie

Obejmuje koszty podróży i utrzymania oraz ewentualnego przygotowania pedagogicznego, językowego,
kulturowego. Wysokość dofinansowania jest zależna od kraju docelowego i długości pobytu.

→ Wnioskowanie

Osoba indywidualna składa wniosek o dofinansowanie do Narodowej Agencji poprzez organizację, na
rzecz której pracuje (jeśli dotyczy).

→ Termin składania wniosków
28 marca 2013 r.

Wydano w listopadzie 2012 r.

Program

2013

→

AKCJA PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA
Projekty na niewielką skalę, których głównym zamierzeniem jest wymiana doświadczeń i rozszerzenie
współpracy pomiędzy kilkoma europejskimi organizacjami zajmującymi się niezawodową edukacją
dorosłych. Są to projekty zorientowane raczej na proces niż wypracowanie innowacyjnego produktu
i realizowane są zwykle przez mniejsze oraz mniej doświadczone we współpracy europejskiej
organizacje. W Projektach Partnerskich Grundtviga kadra organizacji partnerskich i słuchacze z kilku
krajów europejskich wspólnie pracują nad wybranymi zagadnieniami dotyczącymi niezawodowej
edukacji dorosłych. Taka wymiana doświadczeń, praktyk i metod umożliwia rozszerzanie oferty
niezawodowej edukacji dorosłych w Europie i podnoszenie jej jakości. Kluczowym elementem
działań projektu są wyjazdy kadry i dorosłych słuchaczy do zagranicznych partnerów. W Projektach
Partnerskich Grundtviga bardzo ważny jest aktywny udział słuchaczy na każdym etapie realizowanego
przedsięwzięcia. W ramach projektu można również: organizować spotkania, seminaria, konferencje
dotyczące realizacji projektu; przeprowadzać analizy związane z tematyką projektu; opracowywać
publikacje oraz rozpowszechniać materiały i dokumentację dotyczącą działań prowadzonych
w ramach współpracy. Pracownicy i słuchacze uczestniczący w projekcie mogą także uczyć się
języka obcego, który jest językiem roboczym projektu.

→

AKCJA PROJEKTY WOLONTARIATU SENIORÓW
Projekty mają na celu współpracę 2 organizacji partnerskich z 2 krajów europejskich w obszarze
wolontariatu osób 50+ i wymianę wolontariuszy-seniorów. Każdy z partnerów zarówno wysyła,
jak i przyjmuje u siebie kilkuosobową grupę wolontariuszy. Ich pobyt w organizacji partnerskiej
trwa kilka tygodni i jest okazją do uczenia się oraz dzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami
i doświadczeniem.
Praca wolontariuszy nie może przynosić zysku i nie może być zastępstwem w pracy. Wolontariusze
nie mogą być tylko obserwatorami, muszą aktywnie uczestniczyć w działaniach organizacji
partnerskiej. Projekty mają umożliwić wymianę doświadczeń i pomóc rozwinąć stałą europejską
współpracę organizacji partnerskich, dlatego uczestniczące organizacje powinny mieć podobny
profil działalności i nie mogą pełnić roli pośrednika, tak by po zakończeniu projektu kontynuować
działalność związaną z wolontariatem seniorów.

→

AKCJA WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE GRUNDTVIGA
Kilkudniowe indywidualne wyjazdy za granicę pracowników organizacji zajmujących się niezawodową
edukacją dorosłych. Ich celem jest poznanie zagranicznego partnera do projektu i praca z nim
nad założeniami planowanego wspólnego projektu. Wizyty przygotowawcze mogą dotyczyć
planowania współpracy w ramach jednej z następujących akcji programu Grundtvig: Projekty
Partnerskie Grundtviga, Projekty Wolontariatu Seniorów, Projekty Wielostronne, Sieci Grundtviga
oraz Działania Towarzyszące i muszą odbyć się przed terminem składania wniosków w danej akcji.

→

AKCJA WARSZTATY GRUNDTVIGA

Zasady akcji uległy zmianie w roku 2013.

Celem akcji jest umożliwienie przedstawicielom kadry edukacji dorosłych, zajmującym się tematyką
alfabetyzacji osób dorosłych, rozumianej jako poprawa u osób dorosłych umiejętności pisania,
czytania, rozumienia i korzystania z niezbędnych we współczenym świecie informacji oraz ich
krytycznej oceny (ang.adult literacy) wzięcia udziału w warsztatach odbywających się w innym kraju
europejskim i dotyczących wyłącznie tej tematyki. Warsztaty organizowane są dla przedstawicieli
kadry przyjeżdżających indywidualnie z zagranicy. Osoby uczestniczące muszą reprezentować
minimum 3 kraje. Uczestnicy sami dokonują wyboru warsztatu z europejskiego Katalogu Warsztatów
Grundtviga i zgłaszają się do jego organizatora.
Warsztaty mogą dotyczyć różnych aspektów alfabetyzacji w odniesieniu do osób dorosłych
(ang. adult literacy), np. metodyki nauczania osób dorosłych pisania i czytania na poziomie
podstawowym; korzystania z informacji, tworzenia oferty edukacyjnej, czy systemowych rozwiązań
dotyczących edukacji dorosłych w tym obszarze.

→ Liczba zaangażowanych krajów/partnerów

Warsztat organizuje 1 organizacja dla 10-20 uczestników z minimum 3 krajów, innych niż kraj organizatora.
Przynajmniej 2/3 uczestników musi być z innych krajów niż kraj organizatora.

→ Długość trwania działania

Warsztaty trwają od 5 do 10 dni. Mogą zacząć się najwcześniej 1 września 2013 r., a zakończyć najpóźniej
31 sierpnia 2014 r.

→ Dofinansowanie

→ Kto może być wolontariuszem?

Osoba, która ukończyła 50 lat, posiadająca obywatelstwo jednego z krajów uczestniczących w programie
albo pracująca lub mieszkająca w takim kraju. Nie musi mieć doświadczenia w pracy wolontariackiej.

→ Liczba zaangażowanych krajów/partnerów
→ Liczba zaangażowanych krajów/partnerów

W projektach uczestniczą minimum 3 organizacje z minimum 3 krajów, w tym przynajmniej 1 kraj musi
być członkiem UE.

→ Długość trwania projektu

2 lata, od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r.

→ Dofinansowanie

Przyznawane jest w postaci zryczałtowanych stawek, których wysokość uzależniona jest od wybranego
typu projektu. Z dofinansowania można pokryć koszty wyjazdów kadry i słuchaczy do organizacji
partnerskich oraz koszty działań lokalnych jednoznacznie związanych z realizacją celów i zadań projektu.
Istnieją 4 typy projektów, które różnią się liczbą obowiązkowych do zorganizowania wyjazdów dla
słuchaczy i kadry oraz wysokością możliwego dofinansowania. Wnioskodawcy muszą wybrać typ
projektu z określoną liczbą deklarowanych wyjazdów – od 4, poprzez 8 i 12 do 24, z tym że w ostatnim
przypadku w wyjazdach obowiązkowo musi wziąć udział minimum 16 dorosłych słuchaczy.

→ Wnioskowanie

Każda organizacja partnerska składa wniosek o dofinansowanie swojego udziału do Narodowej Agencji
we własnym kraju.

→ Termin składania wniosków
21 lutego 2013 r.

W projektach uczestniczą 2 organizacje z 2 krajów, w tym minimum 1 kraj musi być członkiem UE (liczba
wyjeżdżających wolontariuszy: 2-6 osób).

→ Długość trwania projektu

2 lata, od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r., przy czym wyjazd każdego wolontariusza musi trwać
od 3 do 8 tygodni.

→ Dofinansowanie

Przyznawane jest w postaci zryczałtowanych stawek (na pokrycie kosztów administracyjnych związanych
z goszczeniem i wysyłaniem wolontariuszy, pobyt wolontariuszy goszczonych) oraz rzeczywistych
kosztów podróży własnych wolontariuszy. Wysokość dofinansowania jest zależna od liczby
wyjeżdżających wolontariuszy, długości pobytu i kraju organizatora. Uprawnione do dofinansowania
koszty to:
• rekrutacja wolontariuszy;
• działania przygotowawcze przed wyjazdem wolontariuszy (np. językowe i kulturowe), organizacja
wyjazdów;
• podróż wolontariuszy wyjeżdżających do organizacji partnerskiej;
• utrzymanie wolontariuszy przyjeżdżających z organizacji partnerskiej i organizacja pobytu;
• ubezpieczenie wolontariuszy i wsparcie/mentoring;
• upowszechnianie informacji o odbytym wolontariacie, ewaluacja.

→ Wnioskowanie

Każda organizacja partnerska składa wniosek o dofinansowanie swojego udziału do Narodowej Agencji
we własnym kraju.

→ Termin składania wniosków
28 marca 2013 r.

→ Podczas wizyty przygotowawczej potencjalni partnerzy:
• wyznaczają cele, założenia i metodologię przyszłego projektu;
• określają swoje role, zakres obowiązków i zadań w projekcie;
• opracowują plan pracy przyszłego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem metod monitorowania,
ewaluacji i upowszechniania;

• przygotowują wspólny wniosek o dofinansowanie.
→ Długość trwania działania
Od 1 do 5 dni

→ Dofinansowanie

Organizator warsztatu otrzymuje dofinansowanie w postaci zryczałtowanych stawek na pokrycie
kosztów organizacyjnych oraz kosztów podróży, utrzymania i przygotowania uczestników. Wysokość
dofinansowania zależna jest od liczby uczestników, długości trwania warsztatu i kraju organizatora.
Uprawnione do dofinansowania koszty to:
• działania promocyjne dotyczące organizacji warsztatu;
• rekrutacja i ewentualne niezbędne przygotowanie uczestników warsztatu (np. językowe);
• podróż i utrzymanie uczestników;
• realizacja i ewaluacja warsztatu.

→ Wnioskowanie

Organizator warsztatu wnioskuje o dofinansowanie do Narodowej Agencji we własnym kraju. Uczestnicy
wyjeżdżający na warsztaty nie ponoszą żadnych kosztów.

→ Termin składania wniosków
21 lutego 2013 r.

Obejmuje koszty podróży i utrzymania. Wysokość dofinansowania jest zależna od kraju docelowego
i długości pobytu.

→ Wnioskowanie

Organizacja edukacji dorosłych przygotowująca się do realizacji projektu w ramach programu Grundtvig
składa wniosek o dofinansowanie wyjazdu swojego pracownika do Narodowej Agencji.

→ Termin składania wniosków

Minimum 4 tygodnie przed planowanym wyjazdem. Wyjazd musi zakończyć się przed terminem składania
wniosków o dofinansowanie projektu, który będzie przygotowywany podczas wizyty.

WYJAZDY KADRY EDUKACJI DOROSŁYCH NA ZAGRANICZNE WARSZTATY GRUNDTVIGA

Kto może wyjechać na warsztaty?
Przedstawiciele kadry edukacji dorosłych zajmujący się problematyką alfabetyzacji osób dorosłych, np.:
• edukatorzy/nauczyciele osób dorosłych prowadzący zajęcia z zakresu poprawy u osób dorosłych
umiejętności pisania, czytania, rozumienia i korzystania z niezbędnych we współczenym świecie informacji
oraz ich krytycznej oceny, a także trenerzy/nauczyciele tych przedstawicieli kadry;
• kadra zarządzająca lub pracownicy administracyjni organizacji oferujących programy dotyczące
alfabetyzacji osób dorosłych;
• pracownicy zaangażowani w edukację w obszarze poprawy u osób dorosłych umiejętności pisania
i czytania jw. lub pracujący z dorosłymi, którzy posiadają deficyty w obszarze tych umiejętności
(ang. illiterate adults);
• doradcy rozwoju osobistego i zawodowego;
• inspektorzy edukacyjni/wizytatorzy.
Wnioskujący o udział w warsztatach muszą mieszkać w jednym z krajów uczestniczących w programie.
Udział obywateli polskich lub osób stale przebywających w Polsce w warsztatach odbywających się w Polsce
nie może być dofinansowany – dla tych osób przeznaczone są warsztaty organizowane w innych krajach.
Dofinansowanie
Indywidualni uczestnicy nie ubiegają się o dofinansowanie z Narodowej Agencji. Ich udział w warsztacie
(podróż, zakwaterowanie, wyżywienie) jest w całości finansowany przez organizatora z otrzymanych od
Narodowej Agencji środków.
Europejski Katalog Warsztatów Grundtviga
Na stronie www.grundtvig.org.pl opublikowany jest Katalog Warsztatów Grundtviga, który zawiera wszystkie
zaakceptowane do realizacji w Europie warsztaty. Katalog jest stale aktualizowany. Osoby zainteresowane
udziałem w wybranym warsztacie powinny skontaktować się bezpośrednio z jego organizatorem.

