30 lat Erasmusa
Rok 2017 to 30 rocznica funkcjonowania programu Erasmus. Decyzja o jego przyjęciu
została podjęta przez Wspólnoty Europejskie 15 czerwca 1987r. Uznano wówczas, że
wymiana myśli i poglądów pomiędzy obywatelami różnych krajów, studiowanie w
międzynarodowej grupie, wspólne przedsięwzięcia naukowe i dydaktyczne są istotne i ważne,
dlatego trzeba je wspierać i nadawać im formy ramowe.
Sama nazwa Erasmus pochodzi od imienia holenderskiego filozofa, teologa, humanisty Erazma z Rotterdamu. W Polsce program Erasmus istnieje od roku akademickiego
1998/1999. Początkowo Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates,
następnie był częścią programu Uczenie się przez całe życie, od roku 2014 jest częścią
programu Erasmus +.. Przewiduje się, że do 2020 roku z programu skorzysta 4 mln osób,
utworzonych zostanie 25 tys. partnerstw strategicznych, które połączą 125 tys. szkół,
instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia
dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw.
W piaseczyńskich placówkach oświatowych, dzięki zaangażowaniu kadry, również
realizowane są projekty z programu Erasmus. Od 2014 r. Erasmus jest obecny w Gimnazjum
w Chylicach, ZSP w Zalesiu Górnym, ZSP im. T.Zawadzkiego „Zośki” w Piasecznie, ZSP w
Józefosławiu, Przedszkolu nr 7 w Zalesiu Górnym, Przedszkolu nr 8 w Piasecznie. Łączna
wartość umów o dofinansowanie w ramach programu wyniosła do tej pory 185 399,00 EUR.
Projekty w całości finansowane są ze środków Unii Europejskiej, szkoły nie ponoszą wkładu
własnego. W tym roku na liście zatwierdzonych do realizacji projektów znalazły się trzy
kolejne złożone przez piaseczyńskie placówki.
Erasmus od 30 lat jest wsparciem studentów i pracowników naukowych, szkoleniowców,
kadry edukacyjnej, osób pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz przedsiębiorców.
Umożliwia naukę nowego języka obcego, ułatwia start zawodowy, pomaga zrozumieć ideę
obywatelstwa europejskiego, pozwala realizować się w pracy wolontariusza.

Artykuł w ramach działalności Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Piaseczno. Projekt
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji
publicznej „Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct” w latach 2013-2017

