Programy, akcje i inicjatywy zarządzane operacyjnie
przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji:
Program Erasmus+

Studia za granicą, poznawanie nowych kultur,
międzynarodowe spotkania, staże w atrakcyjnych
miejscach, zdobywanie nowych umiejętności
i kompetencji niezależnie od wieku, wolontariat,
rozwijanie pasji, odkrywanie talentów, nauka
języków obcych – co roku tysiące ludzi spełnia
swoje marzenia! W ich realizacji pomaga Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) dzięki
programom edukacyjnym Unii Europejskiej
i nie tylko.

www.erasmusplus.org.pl

Krajowe Biuro Programu eTwinning

www.etwinning.pl

European Language Label

www.ell.org.pl

Krajowe Biuro Eurodesk Polska

www.eurodesk.pl

Krajowe Centrum Europass

www.europass.org.pl

Polskie Biuro Eurydice

www.eurydice.org.pl

Krajowe Biuro EPALE

www.ec.europa.eu/epale

Centrum Współpracy SALTO
z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu

www.salto-youth.net/eeca
www.plf.org.pl

pozwalają zdobyć podstawową lub specjalistyczną wiedzę

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

www.fss.org.pl

z różnorodnych dziedzin, zarówno w sposób formalny,

EDUKACJI

akademicki i teoretyczny, jak również nieformalny, oparty
www.power.frse.org.pl

przede wszystkim na doświadczeniu. Umożliwiają one

www.eduinspiracje.org.pl

Czasopismo „Języki Obce w Szkole”

www.jows.pl

Kwartalnik „Europa dla Aktywnych”

www.europadlaaktywnych.pl

realizację pasji w odległych krajach oraz w swoim regionie.
Dzięki ich merytorycznemu i ﬁnansowemu wsparciu
można podejmować działania i realizować pomysły, które
pomagają zmieniać otaczającą rzeczywistość.

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
kontakt@frse.org.pl
www.frse.org.pl
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Programy edukacyjne koordynowane przez FRSE

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój

FUNDACJA

www.frse.org.pl

Program Erasmus+ oferuje wsparcie ﬁnansowe dla
instytucji i organizacji, których działalność jest związana
z edukacją, szkoleniami, młodzieżą lub sportem. Jego
celem jest rozwijanie umiejętności Europejczyków,
budowanie partnerstw między instytucjami oraz wspieranie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

reform w systemach edukacji i szkoleń.

funkcjonuje od ponad 20 lat. Inicjatywy, które koordynuje,

Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy
Wschodniej i Kaukazu zajmuje się promocją edukacji
pozaformalnej i programu Erasmus+ Młodzież w krajach

dają możliwość zdobycia zarówno wiedzy podstawowej,

European Language Label (ELL) to europejski

jak i specjalistycznej, w sposób formalny i akademicki

certyﬁkat jakości w dziedzinie nauczania i uczenia się

oraz pozaformalny i praktyczny. Umożliwiają one

języków obcych, przyznawany we wszystkich krajach

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

również rozwijanie pasji w odległych krajach i lokalnych

uczestniczących w programie Erasmus+.

ma na celu wspieranie wspólnych działań młodzieży z obu

społecznościach.

Europy Wschodniej i Kaukazu (EECA).

państw, służących budowaniu przyjaznej współpracy

eTwinning promuje współpracę europejskich szkół

między narodami Polski i Litwy.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym

za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jego celem

doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma

jest rozwój kompetencji technicznych, językowych oraz

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy to inicjatywa

edukacyjnymi programami europejskimi. W latach

interkulturowych uczniów i nauczycieli.

wspierająca współpracę edukacyjną pomiędzy

2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się

Polską a krajami-darczyńcami (Norwegią, Islandią

przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci,

Eurodesk to sieć informacyjna dla młodzieży i osób

i Liechtensteinem), której celem jest zwiększenie spójności

Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”.

pracujących z młodzieżą – m.in. prowadzi internetową

społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego

Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie,

bazę programów grantowych i projektów młodzieżowych,

Obszaru Gospodarczego w zakresie edukacji.

jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej

pomaga znaleźć partnerów do projektów, informuje

Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

o szkoleniach, pracy, studiach i wolontariacie w Europie.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
jest programem ogólnopolskim doﬁnansowanym

Równolegle Fundacja realizuje europejskie inicjatywy

Eurydice jest europejską siecią informacji o edukacji.

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundacja Rozwoju

informacyjno-edukacyjne: European Language Label,

Celem jej działania jest wymiana wiedzy o systemach

Systemu Edukacji jest jednym z beneﬁcjentów PO WER,

eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice i EPALE.

edukacyjnych państw UE: ich strukturach, sposobach

w ramach którego realizuje trzy projekty. Inicjatywy

Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez

zarządzania, zasadach funkcjonowania, a także dynamice

te wspierają m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej,

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz

przemian i kierunkach reform.

zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół

Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej

zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego,

i Kaukazu. FRSE od kilku lat jest też operatorem Funduszu

Europass

Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach

obywatelom Europy prezentację kwaliﬁkacji i umiejętności

EOG. Od 2014 r. Fundacja realizuje Program Operacyjny

zawodowych w sposób jasny i zrozumiały, co zwiększa

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który jest następcą

ich atrakcyjność na krajowym i europejskim rynku pracy.

to inicjatywa Komisji Europejskiej umożliwiająca

zakończonego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Do 2016 r. pełniła także funkcję Punktu Kontaktowego
Funduszu Stypendialnego SCIEX w Polsce.

Electronic Platform for Adult Learning in Europe
(EPALE) jest wielojęzyczną platformą promującą wysoką
jakość uczenia się dorosłych w Europie, przeznaczoną
dla profesjonalistów zajmujących się tą tematyką.

mobilność studentów z niepełnosprawnością i znajdujących
się w trudnej sytuacji ﬁnansowej.

