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Regulamin rekrutacji edukatorów i animatorów  

w „projekcie akredytacyjnym”  

w ramach mobilności (wyjazdów edukacyjnych) 

 

Preambuła 

„Projekt akredytacyjny” to platforma wspierająca rozwój niezbędnych kompetencji 

przydatnych edukatorom osób dorosłych dla ich efektywnej pracy. System wdrażany będzie 

poprzez udział w zagranicznych szkoleniach i kursach. W rezultacie przy Instytucie Myśli 

Polskiej im. Wojciecha Korfantego tworzona będzie sieć ekspertów – praktyków niezawodowej 

edukacji dorosłych – gremium podejmującego refleksję nt. tej formy uczenia się w sferze 

kultury. 

 

§ 1  

Zasady ogólne 

1. „Projekt akredytacyjny” (zwany dalej „Projektem”), realizowany jest przez Instytut 

Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego (dalej „IMP”). 

2. Projekt realizowany jest w ramach programu „Erasmus+ Edukacja dorosłych - 

Akredytacja 2021-2027”. Więcej informacji - 

https://instytutkorfantego.pl/obserwatorium/erasmus-akredytacja/ 

3. W trakcie Projektu IMP zapewnia i promuje zasady równych szans oraz zapobiega 

wszelkim formom dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, wiek i wyznanie. 

4. W Projekcie przewidziano umożliwienie odbycia mobilności w postaci 

zorganizowanego kursu/szkolenia zagranicznego – wyjazdu szkoleniowego 

(merytorycznego) do zagranicznej organizacji przyjmującej (organizatora szkolenia/kursu); 

5. Mobilności oferowane są kadrze IMP, w skład której wchodzą edukatorzy i eksperci 

niezawodowej edukacji dorosłych z IMP oraz współpracownicy i przedstawiciele partnerów 

IMP działający jako animatorzy i edukatorzy kultury w województwie śląskim, którzy podejmą 

długofalową współpracę z IMP. 

6. Działania związane z mobilnościami zawarte są w kluczowym elemencie Projektu - 

Planie Erasmusa – dokumencie określającym cele i działania przyczyniające się do rozwoju 

IMP w wymiarze międzynarodowym. Aktualnymi celami Planu Erasmusa są: 

a)  zwiększenie jakości niezawodowej edukacji dorosłych1 prowadzonej przez kadrę 

IMP poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji kadry IMP oraz jej 

profesjonalizacja; 

b)  rozbudowanie oferty IMP realizowanej przez kadrę IMP i dotyczącą edukacji 

dorosłych w tym dla osób z mniejszymi szansami;  

c)   poszerzenie i zróżnicowanie grona odbiorców, osób uczących się, w działalności 

IMP. 

 
1 Niezawodowa edukacja dorosłych rozumiana jest jako sfera rozwoju i aktualizowania kompetencji potrzebnych ludziom do 

zarządzania ich życiem oraz wyzwaniami coraz bardziej złożonych społeczeństw i miejsc pracy. 

https://instytutkorfantego.pl/obserwatorium/erasmus-akredytacja/
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7. W ramach Projektu będą realizowane  mobilności zagraniczne. Ich zakres tematyczny 

będzie zgodny z celami Planu Erasmusa opisanymi w pkt 6. 

8. Każdy przystępujący do projektu uczestnik zobowiązany jest do przygotowania 

Indywidualnego Planu Rozwoju (dalej: IPR) – pisemnej wizji rozwoju w perspektywie 12 

miesięcy od dnia odbycia mobilności rozumianej zgodnie z § 1 ust. 4 - Załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 

9. W ramach Projektu każdy uczestnik zakwalifikowany do odbycia mobilności weźmie 

udział w działaniach przygotowawczych. W działaniach tych uczestników będzie wspierać 

Koordynator Logistyczny Projektu. Do zadań każdego uczestnika mobilności będzie należało, 

w szczególności: 

a) przygotowanie merytoryczne – zapoznanie się z tematyką szkolenia, w tym z 

ewentualnymi materiałami udostępnionymi przed szkoleniem przez organizatorów, 

przygotowanie pytań; 

b) przygotowanie kulturowe – zapoznanie się z historią i geografią miejscowości 

oraz kraju mobilności, a także poznanie praktycznych informacji dotyczących 

zwyczajów, kultury, klimatu i warunków życia; 

c) przygotowanie językowe – określenie poziomu języka mobilności na podstawie 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (tabela samooceny - 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?docu

mentId=090000168045bc7d) i zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy, a 

w dalszej kolejności ustalenie i wdrożenie zindywidualizowanego planu podniesienia 

zdolności językowych. 

10. Zakwalifikowany do odbycia mobilności uczestnik zobowiązany będzie do udziału w 

niej na zasadach, które określa umowa pomiędzy uczestnikiem a IMP, stanowiąca Załącznik nr 

2 do niniejszego regulaminu. Umowa zawiera informacje dotyczące  m.in. wsparcia 

finansowego oraz dyspozycji dotyczących raportowania, rozliczenia i ewaluacji z udziału w 

mobilności dokonywanej w porozumieniu z Zespołem Koordynacyjnym Projektu. 

11. Każdy uczestnik po zakończeniu mobilności otrzyma certyfikat Europass – Mobilność 

oraz zaświadczenie potwierdzające nabyte podczas wyjazdu kompetencje. 

12. Każdy uczestnik po przyjeździe z Mobilności zobowiązany jest do: 

a) potwierdzenia zdobytych umiejętności (dokument Europass–Mobilność – 

wymagane zaangażowanie organizatora szkolenia, dokument Europass-CV 

przynajmniej w zakresie dotyczącym obszaru znajomości języków), 

b) złożenia raportu indywidualnego z odbytej mobilności za pomocą wskazanej 

przez Zespół Koordynacyjny Projektu platformy, 

c) wykorzystania zdobytych umiejętności na rzecz IMP (np. spotkania z kadrą 

IMP, podzielenie się materiałami ze szkolenia, wzbogacenie lub stworzenie nowej 

oferty edukacyjnej, w tym materiałów edukacyjnych), 

d) prowadzenia działań upowszechniających dotyczących wdrażania rezultatów 

(np. spotkania dla współpracujących organizacji, mailing, informowanie władz 

lokalnych, publikowanie lub dostarczenia materiałów do opublikowania na EPALE, 

dostarczenie materiałów do opublikowania na Erasmus+ Project Results Platform), 

e) przeprowadzenia odpowiednich działań wolontariackich uzgodnionych z 

Organizatorem - szkolenia dla kadr kultury i/lub innych osób dorosłych, 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bc7d
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bc7d
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zorganizowania spotkania promocyjnego, przygotowania tekstu merytorycznego, 

opracowania materiału audiowizualnego, itp., 

f) minimalna ilość produktów, które opisano w podpunktach c-e wynosi 3. W tym 

minimum 1 szkolenie dla kadr kultury i/lub innych osób dorosłych, 

g) udzielania informacji (na żądanie przedstawiciela Zespołu Koordynacyjnego Projektu) 

dotyczących mobilności, 

h) udział w minimum dwóch panelach ewaluacyjnych dotyczących realizacji Projektu, 

i) współpracy z tutorem reprezentującym IMP. 

13. Na zobowiązania określone w pkt 12 zostanie podpisana porozumienie z uczestnikiem 

mobilności na czas nie krótszy niż 12 miesięcy.  

14. Udział w Projekcie jest dobrowolny. 

  

§ 2 

Zasady uczestnictwa i rekrutacji 

1. Oferta udziału w mobilnościach skierowana jest w szczególności do animatorów 

kultury i edukatorów kulturowych, którzy w swojej codziennej praktyce zawodowej 

zajmują się szeroko rozumianą niezawodową edukacją dorosłych realizowaną poprzez 

narzędzia kulturotwórcze. Oferta skierowana jest dla osób poszukujących inspiracji 

dla własnej pracy jako edukatorów dorosłych, zdeterminowanych do wdrożenia 

efektów mobilności w swoją praktykę zawodową, w tym we współpracy z IMP. 

2. Rekrutacja odbywa się na mobilności zagraniczne zgodne z celami Planu Erasmusa 

IMP oraz IPR. 

3. Proces rekrutacji na mobilności odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszenia na 

mobilności przyjmowane są mailowo do  na adres Koordynatora Projektu 

(erasmus@instytutkorfantego.pl). 

4. Decyzję o zakwalifikowaniu na mobilności podejmuje Komisja złożona z co najmniej 

3 osób (w oparciu o treść IPR) złożona z przedstawicieli IMP powołanych zarządzeniem 

Dyrektora IMP. Przewodniczącym Komisji jest każdorazowo Dyrektor IMP.  

5. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, nie później 

niż 14 dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3 

niniejszego paragrafu. 

6. Wraz z powyższą informacją kandydaci otrzymają syntetyczną ocenę jakości 

zgłoszenia w postaci informacji mailowej. 

7. Wybór uczestników zostanie dokonany na podstawie jakości treści zawartych w IPR 

stanowiącego podstawę do zakwalifikowania uczestnika do udziału w Projekcie. 

8. Przy kwalifikowaniu uczestników Komisja weźmie pod uwagę: 

a) strategiczny stopień zgodności IPR z celami Planu Erasmusa; 

b) stopień zgodności propozycji kursu/szkolenia zawartego w IPR, z którego chce 

skorzystać uczestnik, z Planem Erasmusa; 

c) uzasadnienie potrzeby uczestnictwa w kursie/szkoleniu zgodnie z celami Planu 

Erasmusa; 

d) poziom motywacji do uczenia się i pomysły na wykorzystanie zdobytych 

umiejętności; 

mailto:erasmus@instytutkorfantego.pl
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e) plan na upowszechnienie efektów mobilności w perspektywie 12 miesięcy od 

dnia odbycia mobilności rozumianej zgodnie z § 1 ust. 4, w tym wskazanie 

konkretnych produktów i narzędzi upowszechniających; 

f) znajomość języka mobilności, w stopniu pozwalającym na udział w szkoleniu. 

Poziom umiejętności językowych nie jest czynnikiem decydującym, jednakże 

deklaracja podjęcia przygotowania językowego – tak. 

g) ocena oczekiwanych rezultatów (możliwość bezpośredniego wykorzystania 

wyników we własnej pracy, przeszkolenia innych pracowników lub wdrożenia 

wyników; działania upowszechniające itp.). 

9. Za prawidłowe i kompletne złożenie dokumentacji odpowiada uczestnik rekrutacji i 

zobowiązany jest do sprawdzenia oraz upewnienia się, że składa prawidłowo 

przygotowaną dokumentację. Dokumenty przygotowane niewłaściwie zostaną 

odrzucone ze względów formalnych i nie będą podlegały ocenie. 

 

§ 3 

Skład Zespołu Koordynacyjnego Projektu 

1)    Koordynator Projektu – Aleksander Lysko (a.lysko@instytutkorfantego.pl lub 

erasmus@instytutkorfantego.pl) 

2)  Koordynatorka Logistyczna Projektu – Katarzyna Kleczko 

(k.kleczko@instytutkorfantego.pl) 

3)   Ewaluator Projektu – Maciej Zygmunt (m.zygmunt@instytutkorfantego.pl) 
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