PRZYDATNE LINKI

Języki
obce

+ www.ec.europa.eu/languages
Informacje o działaniach promujących wielojęzyczność
w Unii Europejskiej.

+ www.erasmusplus.org.pl

w programie

Szczegółowe informacje o programie Erasmus+, a także
o zasadach i terminach składania wniosków.

Erasmus+

+ www.eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
Informacje o akcjach zarządzanych na poziomie centralnym przez Komisję Europejską.

+ www.ell.org.pl
Informacje o działaniach promujących najlepsze projekty dotyczące nauki języków obcych zrealizowane
w ramach europejskich programów edukacyjnych.

+ www.europass.org.pl
Informacje dotyczące możliwości wykorzystania dokumentów wchodzących w skład Inicjatywy Komisji Europejskiej – Europass (Paszport Językowy oraz CV).

+ www.youthpass.eu/en/youthpass
Informacje dotyczące Youthpass (narzędzia służącego
uczestnikom projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+ Młodzież do opisania ich dokonań
i efektów nauki).

+ www.jows.pl
Czasopismo „Języki Obce w Szkole” prezentujące artykuły dotyczące najnowszych trendów w glottodydaktyce oraz inicjatyw europejskich w zakresie nauki języków
obcych.
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O PROGRAMIE ERASMUS+

CO OFERUJE ERASMUS+

ERASMUS+ to europejski program, którego realizacja
zaplanowana jest na lata 2014-2020, oferujący wsparcie
finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze
edukacji i szkoleń oraz młodzieży i sportu. Program składa
się z trzech akcji, dwie z nich związane są z nauczaniem
i uczeniem się.

W zakresie nauki
języków obcych w akcji 1. –
Mobilność edukacyjna?

Erasmus+ dla językowców
Nauczyciele i wykładowcy języków obcych stanowią jedną
z grup uprawnionych do udziału w programie, na takich
samych zasadach jak nauczyciele pozostałych przedmiotów.
Językowcy mogą brać udział w projektach przewidzianych dla
właściwego sektora edukacji w ramach akcji 1. lub akcji 2.

AKCJA 1
Mobilność edukacyjna
obejmuje działania
związane z wyjazdami
w celach edukacyjnych

AKCJA 2
Współpraca na rzecz
innowacji i dobrych praktyk
ma na celu promocję i wsparcie
ponadnarodowej współpracy

Celem akcji 1. jest zwiększenie ponadnarodowej mobilności
edukacyjnej poprzez wsparcie trwających od 2 dni do 2
miesięcy wyjazdów mających na celu nauczanie, uczenie
się lub udział w szkoleniach.

Nauczyciele i wykładowcy języków obcych
z poszczególnych sektorów edukacji mogą,
w ramach projektów akcji 1., brać udział
w następujących typach działań:
++ prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkole, uczelni
wyższej, instytucji z sektora edukacji dorosłych i innych instytucjach partnerskich;

Akcje dzielą się na:
Edukacja szkolna – dotyczy przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
Szkolnictwo wyższe – dotyczy uczelni i przedsiębiorstw z nimi współpracujących;
Kształcenie i szkolenia zawodowe – dotyczy
szkół zawodowych, przedsiębiorstw oraz organizacji i instytucji działających w obszarze edukacji
zawodowej;
Edukacja dorosłych – dotyczy instytucji zajmujących się kształceniem osób dorosłych;
Młodzież – dotyczy organizacji pracujących
z młodzieżą i aktywności samej młodzieży.

++ job shadowing (obserwacja pracy) w zagranicznej
szkole, uczelni, instytucji z sektora edukacji dorosłych i innych instytucjach partnerskich;

++ uczestnictwo w zagranicznych kursach metodycznych i językowych;

++ praktyki zawodowe.

Instytucjom zajmującym się
edukacją językową w akcji 2. –
Współpraca na rzecz innowacji
i wymiany dobrych praktyk?
W ramach akcji 2. wspierana jest trwająca od 2 do 3 lat
ponadnarodowa współpraca zawiązywana w celu wspólnej
realizacji projektów edukacyjnych.
Wspiera się także współpracę międzysektorową, tj. projekty łączące instytucje z sektora kształcenia i szkolenia
zawodowego, szkolnictwa wyższego, ogólnego, edukacji
dorosłych oraz edukacji pozaformalnej (pozaszkolnej).

W każdym sektorze edukacji wspierane
są projekty związane z językami obcymi,
takie jak:
++ opracowanie innowacyjnych metod nauczania oraz
programów i materiałów dydaktycznych;

++ badania naukowe, uczenie się języków wspomaga-

ne komputerowo oraz inicjatywy z zakresu przedsiębiorczości oparte na wykorzystaniu języków
obcych;

++ wymiana doświadczeń i dobrych praktyk;
++ rozwijanie, testowanie i wdrażanie innowacyjnych
praktyk w ramach edukacji językowej;

Młodzież i osoby pracujące z młodzieżą mogą,
w ramach projektów akcji 1., brać udział
w następujących typach działań:

++ ułatwienie uznawania i walidacji wiedzy oraz umiejęt-

++ wymiany młodzieżowe z elementami animacji języ-

++ wspieranie usystematyzowanej i długoterminowej

kowej;

++ wyjazdy na Wolontariat Europejski;
++ uczestnictwo w zagranicznych kursach metodycznych i językowych.

ności i kompetencji językowych nabytych w ramach
edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej;
współpracy między organizacjami i instytucjami zajmującymi się edukacją a przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi;

++ prowadzenie zajęć w instytucjach partnerskich oraz
organizacja wspólnych szkoleń przyczyniających się
do realizacji celów projektu.

