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Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza,
Edukacja, Rozwój. Projekt skierowany jest do uczniów szkół publicznych i niepublicznych działających w polskim systemie oświaty: szkoły podstawowe, szkoły
ogólnokształcące i branżowe.
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Głównym celem projektu jest zdobycie i pogłębienie umiejętności związanych
z obszarem działań projektowych oraz różnorodnych dziedzin takich jak: planowanie, praca w międzynarodowej grupie, budowanie relacji społecznych, doskonalenie umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej,
a także rozwijanie kompetencji językowych.

Kto uczestniczy w projekcie?
Szkoły publiczne i niepubliczne działające w systemie oświaty, ze szczególnym
uwzględnieniem szkół niemających jeszcze doświadczenia we współpracy międzynarodowej w programach zarządzanych przez FRSE.
Grupę docelową stanowią uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej.
W projekcie zakłada się udział uczniów o największych potrzebach edukacyjnych w tym m.in. uczniów znajdujących się w zdecydowanie trudniejszej sytuacji (tj. mających ograniczony dostęp np. geograficzny, społeczny, ekonomiczny,
zdrowotny, kulturowy do różnych form edukacji) i cechujących się mniejszymi
szansami na jej zmianę, dla których doświadczenie mobilności może mieć szczególnie duże znaczenie dla rozwoju kompetencji oraz przyszłych wyborów edukacyjnych i życiowych.
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Głównym elementem inicjatyw szkół uczestniczących w projekcie będą zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej
trwające od 7 do 14 dni, dotyczące realizacji dowolnych zagadnień projektowych
wpisujących się w podstawę programową.
Celem wyjazdów mobilnościowych uczniów będzie wzmocnienie kompetencji
kluczowych w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia
się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów
szkół podstawowych i ponadpodstawowych, budowania porozumienia pomiędzy uczniami z różnych krajów Unii Europejskiej oraz wzmocnienia współpracy
międzynarodowych partnerstw szkół.
Czas trwania projektu: 1 września 2018 r. – 30 czerwca 2023 r.
Budżet projektu: 105 289 723 PLN
Wkład UE: 99 277 679,82 PLN

Z POWERem ODKRYWAMY EUROPĘ
Po 4 latach wdrażania projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji rozpoczęła realizację autorskiego projektu pt. „Ponadnarodowa mobilność
uczniów”.
W latach 1998–2013 inicjatywy na rzecz uczniów cieszyły się dużą popularnością
w programach edukacyjnych takich jak SOCRATES czy Uczenie się przez całe życie.
W różnych przedsięwzięciach blisko 47 tys. uczniów miało okazję nabyć nowe kompetencje kluczowe, wzmocnić umiejętności podstawowe oraz stać się ambasadorami
naszego kraju. W obecnej perspektywie możliwości finansowania wyjazdów uczniów
zostały ograniczone.
Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” jest odpowiedzią na zainteresowanie
polskich szkół możliwościami finansowania wyjazdów zagranicznych ich uczniów.
Dzięki realizacji projektu odpowiadającego na konkretne potrzeby szkoły i jej uczniów
możliwa jest duża indywidualizacja form wsparcia, które umożliwiają młodym osobom rozwój różnych kompetencji kluczowych oraz niwelowanie barier i przeszkód.
Działania, komplementarne do programu Erasmus+, realizowane są ze środków
PO WER w ramach IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.
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