Rusza Program Edukacja - ponad 90 mln zł dla Polskiego szkolnictwa z Funduszy
Norweskich – to najnowsza inicjatywa edukacyjna realizowana ze środków
Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.
Działania programowe mają za zadanie wspierać rozwój kadr pracujących
w obszarze edukacji oraz, poprzez realizację działań programowych,
wzmacniać jakość i dostęp do wiedzy w Polsce.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, jako Operator Programu Edukacja już wkrótce rozpoczyna
nabór wniosków. Konkursy: II kwartał 2019 r / II kwartał 2020 / II kwartał 2021. Realizacja projektów
do 30/04/2024 r.
Głównym celem jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz
wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią, w
obszarze edukacji.
W Programie Edukacja przewidziano nabory w ramach 4 komponentów z podziałem na rodzaje
działań:
1. Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej:
·
·

wizyty studyjne dla kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej;
intensywne szkolenia dla polskiej kadry, prowadzone w Polsce przez ekspertów z państwdarczyńców;

2. Mobilność w szkolnictwie wyższym:
·
·

dla studentów – wymiany oraz praktyki;
dla kadry dydaktycznej i naukowej, w kraju zapraszającym – prowadzenie zajęć; uczestnictwo w
seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach; job shadowing;

3. Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia
zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego poprzez:
·
·
·

opracowanie lub uaktualnienie oferty, w tym programów nauczania;
wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, organizację wspólnych inicjatyw z partnerami z państwdarczyńców;
opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych strategii rozwoju szkolnictwa
zawodowego/branżowego oraz kształcenia ustawicznego.

4. Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na
wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET oraz kształcenia
ustawicznego) poprzez działania analogiczne do wymienionych dla 3. obszaru tematycznego, przy
czym, dla ostatniego z nich, kwalifikowalna może być strategia rozwoju systemu edukacyjnego.
Uruchomienie pierwszego naboru w ramach Programu Edukacja, obejmującego wszystkie ww.
komponenty, na które przydzielone zostanie prawie 7,2 miliona EUR dofinansowania, planowane jest
do końca czerwca br. z terminem składania wniosków co najmniej 60-dniowym od ogłoszenia
konkursu. Łącznie dla beneficjentów dostępne będzie ponad 21,5 miliona EUR.
Szczegółowe informacje o Programie znajdą Państwo na dedykowanej stronie: www.education.org.pl,
www.eog.gov.pl oraz w newsletterze i mediach społecznościowych Programu Edukacja (Facebook:
Program Edukacja, Twitter: @ProgramEdukacja).

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikiem Działu
Współpracy z Zagranicą – Katarzyną Czumak pod nr tel.: 32 237 13 29 lub mailowo:
katarzyna.czumak@polsl.pl.

