
Konkurs EDUinspiracje to jedna z najważniejszych inicjatyw Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 
Jego głównym celem jest wyłonienie oraz promocja dobrych praktyk w zakresie realizacji pro-
jektów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu 
Erasmus+.

Co roku konkurs odbywa się pod innym hasłem, ale jego idea  jest zawsze taka sama – wyłonie-
nie najlepszych projektów dofinansowanych przez Fundację oraz promocja przedsięwzięć, które 
inspirują, edukują, podejmują ciekawe tematy. 

Głównym celem konkursu EDUinspiracje – Media jest promowanie autorów najlepszych mate-
riałów dziennikarskich, które poruszają tematy związane z programami oraz inicjatywami zarzą-
dzanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Nagroda przeznaczona jest dla dziennika-
rzy, którzy przygotowali wartościowe materiały promujące ideę uczenia się przez całe życie oraz 
wyjaśniali, jak unijne programy edukacyjne wpłynęły na kształt edukacji w naszym kraju.
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Przez organizację kategorii indywidualnej konkursu chcemy nagrodzić osoby, które dzięki uczest-
nictwu w programach zarządzanych przez FRSE wpływają na otaczającą rzeczywistość.

Nagrodę EDUinspirator może zdobyć osoba, która dzięki projektowi dofinansowanemu przez Fun-
dację Rozwoju Systemu Edukacji rozpoczęła swoją przygodę z działalnością edukacyjną, rozwinęła 
się oraz pozytywnie wpłynęła na środowisko lokalne. Kandydat do nagrody EDUinspirator to także 
osoba, która podejmuje dodatkowe inicjatywy edukacyjne, inspiruje swoje środowisko lokalne do 
kolejnych działań na rzecz edukacji, przyczynia się do sukcesu innych albo pomaga im rozwinąć 
nowe umiejętności. 
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Piotr Zimoch
KAtEGoRiA: Edukacja szkolna

Nauczyciel z pasją. Zachęca młodzież do 
działania i zaangażowania w projekty edu-
kacyjne w szkole, współpracuje z szere-

giem instytucji, organizuje dodatkowe aktywności, działa cha-
rytatywnie. W gimnazjum w Sobkowie koordynuje projekty 
międzynarodowe, unikatowe w skali miasteczka, gminy oraz 
województwa.

Marta Zając-Ossowska
KAtEGoRiA: Edukacja zawodowa

Koordynatorka wielu projektów edukacyj-
nych dla uczniów i pracowników, których 
angażuje i inspiruje. Jej projekty wywarły 

duży wpływ na życie uczestników, ich otoczenie i instytucje, 
w których pracują. Podejmuje nowe inicjatywy w dziedzinie edu-
kacji oraz na rzecz europejskich ogrodów zoologicznych. 

Barbara Bilewicz-Kuźnia
KAtEGoRiA: Szkolnictwo wyższe

Doktor nauk pedagogicznych i wykładowca 
akademicki. Prowadzi eksperymentalne 
badania w przedszkolach, inicjuje dysku-

sję, działa społecznie, propaguje nowe rozwiązania metodycz-
ne. Dzięki organizowanym przez nią cyklicznym spotkaniom 
naukowo-metodycznym przedszkola tworzą propozycje dydak-
tyczne oparte o metodę Froebla. 

Małgorzata Tarasiuk
KAtEGoRiA: Edukacja dorosłych

Zaangażowana w liczne projekty edukacyj-
ne nauczycielka języka polskiego, eduka-
torka, wolontariuszka. Koordynuje między-

narodowe projekty partnerskie na rzecz społeczności lokalnej. 
Działa na rzecz integracji pokoleń i na rzecz seniorów, zachęca 
do  ciągłego rozwoju i podejmowania nowych wyzwań. 

Paulina Gortat-Gapińska
KAtEGoRiA: Edukacja pozaformalna młodzieży 

Prezes fundacji „Tu brzoza” i doradca 
w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. 
Działa lokalnie i na rzecz społeczności lo-

kalnej. Koordynuje projekty międzynarodowe, wspiera wiejskie 
organizacjom i instytucje. Odkrywa historię swej „małej ojczy-
zny”, pielęgnuje lokalne tradycje, integruje, wspiera, motywuje 
do rozwoju.

Anna Boguszewska-Allina
KAtEGoRiA: Edukacja językowa

Nauczycielka języka francuskiego, która 
wciąż szuka nowych działań i pomysłów. 
Realizuje projekty edukacyjne, angażując 

do współpracy ze szkołą środowisko lokalne. Rozszerza pro-
gram nauczania, ukazuje uczniom związki języka z kulturą, 
zachęca do nauki. Wspiera twórczy rozwój uczniów, odkrywa 
pasje, działa na rzecz wspierania uczniów uzdolnionych. 

Oktawia Gorzeńska
KAtEGoRiA: Polsko-litewska przyjaźń 

Nauczycielka i dyrektor szkoły, którą swą 
pasją zaraża uczniów, nauczycieli oraz 
rodziców. Jej zaangażowanie pozwoliło 

rozwinąć działalność międzynarodową szkoły. Od pierwszego 
zrealizowanego przez nią projektu współpracuje z partnerami 
litewskimi, działając na rzecz dialogu i przełamywania stereo-
typów między narodami. 
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Gimnazjum im. Anny Wazówny  
w Golubiu-Dobrzyniu za projekt „Why Maths?”

KAtEGoRiA: Edukacja szkolna

Innowacyjne i atrakcyjne nauczanie matematyki. Dzięki projek-
towi uczniowie odkryli, jak mogą w praktyce wykorzystać wiedzę 
szkolną i powiązać ją z innymi dziedzinami nauki oraz z życiem 
codziennym. Trwałe rezultaty (m.in. publikacja i gra edukacyj-
na) wykorzystywane są również w szkołach partnerskich. 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
w Warszawie za projekt „Safer Europe by higher qualified 
water safety managers (EQF2)”

KAtEGoRiA: Edukacja zawodowa

Projekt podejmujący ważny i potrzebny temat zarządzania bez-
pieczeństwem wodnym, w którym wypracowano rezultaty wy-
sokiej jakości (podstawy nowego kierunku studiów), gotowe do 
wdrożenia w różnych krajach europejskich. Dodatkowy atut to 
szerokie i skuteczne upowszechnianie projektu. 

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 
im. Generała Tadeusza Kościuszki  
we Wrocławiu za projekt „Mobilność studentów 
i pracowników 2013 program LLP Erasmus”

KAtEGoRiA: Szkolnictwo wyższe

Przykład doskonałego wykorzystania programu – nie tylko 
w celu bardzo aktywnej realizacji wymiany studentów czy stwo-
rzenia innowacyjnego kursu intensywnego dotyczącego opera-
cji pokojowych, ale dla szerszej współpracy  europejskich szkół 
mundurowych. Zdobyte doświadczenia są wykorzystywane 
w realizacji kolejnych międzynarodowych projektów partner-
skich z udziałem uczelni wojskowych. 

Areszt Śledczy w Olsztynie 
za projekt „A new way to social skills”
KAtEGoRiA: Edukacja dorosłych

Projekt wyróżniający się ciekawą tematyką (skierowany do grupy 
zagrożonej wykluczeniem społecznym). Uczestnicy projektu mieli 
szansę rozwinąć swoje kompetencje miękkie, aktywnie współ-

pracować z międzynarodowymi partnerami oraz ze środowiskiem 
lokalnym. Unikalna inicjatywa o wartościowych rezultatach, które 
umożliwiają podnoszenie jakości procesu resocjalizacji.

Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja 
Cierniaka (dawniej: Fundacja Graj! 
w Warszawie) za projekt „teatramat – Merytoryczne 
Zaplecze teatru Amatorskiego”

KAtEGoRiA: Edukacja pozaformalna młodzieży 

Nowatorskie przedsięwzięcie zmierzające do odbudowy pol-
skiego teatru amatorskiego poprzez stworzenie platformy 
o charakterze trwałego centrum usługowego. Projekt służy wy-
pracowaniu i wdrożeniu rozwiązań systemowych, oferuje sze-
roką bazę wiedzy. Trwałość rezultatów i szerokie oddziaływanie 
projektu zapewnia unikalna współpraca organizacji pozarządo-
wej z instytucjami państwowymi (Instytut Teatralny).

Nieformalna Grupa Młodzieży „Youth Human 
Impact” z Łomży za projekt „Śladami praw człowieka 
- poznajemy przeszłość i zmieniamy teraźniejszość”

KAtEGoRiA: Polsko-litewska przyjaźń

Projekt, którego rezultaty inspirują. Młodzież z Polski i Litwy 
zgłębiała w praktyce tematykę łamania i przestrzegania praw 
człowieka, dzięki czemu zwiększyła swą wiedzę i poznała me-
tody edukacji pozaformalnej. Młodzi ludzie samodzielnie zre-
alizowali działania, w tym upowszechnianie rezultatów, zaś po 
zakończeniu projektu założyli stowarzyszenie, aby razem po-
dejmować kolejne inicjatywy.

XIII Liceum Ogólnokształcące  
im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie 
za projekt „Szkoła nauczycielką życia”
KAtEGoRiA: Współpraca między Polską a Norwegią, islandią 
i Lichtensteinem 

Projekt  międzysektorowy ukazujący, jak dobrze zaplanowana 
współpraca międzynarodowa może uatrakcyjnić ofertę szko-
ły, rozwijając zarówno kompetencje nauczycieli, jak i uczniów. 
Dodatkową zaletę podjętych aktywności  stanowi przemyślana 
struktura w formie krótkich projektów łączących elementy edu-
kacji formalnej i pozaformalnej.  
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Bernadeta Szczypta 
Polskie Radio Rzeszów, audycja  
pt. Nie zwracają na nich uwagi
KAtEGoRiA: Reportaż z działań 
projektowych

W trakcie wizyty w Wielkiej Brytanii uczest-
nicy projektu Życie i nauka oparte na wspólnocie przyglądają się, 
jak wygląda wsparcie osób niepełnosprawnych. Autorka repor-
tażu odwiedza centrum sportów wodnych, pracownię ceramicz-
ną, ogród i farmę, cały czas prowadząc interesującą rozmowę 
z uczestnikami wizyty o tym, jak włączać osoby niepełnospraw-
ne do życia w społeczeństwie, czy umiemy ich słuchać i czy je-
steśmy wrażliwi na ich potrzeby. 

Katarzyna Kornet
Czwórka Polskie Radio, audycja  
pt. Studenci w świat wzięci 
KAtEGoRiA: Zagraniczne wyjazdy w celach 
edukacyjnych

Zgłoszony do konkursu materiał to  fascy-
nujący wywiad z wolontariuszem EVS Krzysztofem Pielaszkiem, 
który po powrocie z rocznego pobytu w Indiach opowiada o pra-
cy w domu dziecka, relacjach ze swoimi podopiecznymi oraz 
rozwoju osobistym. Bohater udziela również wielu wartościo-
wych wskazówek osobom, które planują wyjechać do odległego 
kraju na Wolontariat Europejski. 

Aneta Kunowska
„Cogito”, cykl artykułów  
pt. Erasmusowcy, Studia po estońsku 
i włosku, W południowych i północnych 
klimatach
KAtEGoRiA: Zagraniczne wyjazdy w celach
edukacyjnych

W cyklu artykułów Anety Kunowskiej spotykamy studentów-
-stypendystów programu Erasmus, którzy opowiadają o tym, 
co ich zaskoczyło w krajach, do których wyjechali. Bohaterzy 

szczerze mówią swoich o wrażeniach, emocjach, pierwszych 
krokach na zagranicznych uczelniach, ale też o trudnościach, 
porażkach i obawach. 

Tomasz Paziewski
Radio Kampus, audycja pt. Europass
KAtEGoRiA: Unijne projekty – odpowiedź 
na wyzwania, przed którymi stoi 
współczesna Europa

Tomasz Paziewski w rozmowie z eksper-
tami Krajowego Centrum Europass pokazuje zalety portfolio 
Europass, przedstawia je jako inicjatywę, która zapewnia oby-
watelom wszystkich państw UE równe szanse w przedstawia-
niu kwalifikacji i doświadczeń zawodowych w całej Europie. 
Audycja zawiera bardzo wiele wskazówek dla osób, które wkra-
czają na rynek pracy lub szukają nowej posady. 

Kazimierz Netka
Aktualnosciturystyczne.pl, artykuł 
pt. Młodzi Pomorzanie ruszyli w świat. 
Młodzież świata dostrzegła Pomorze
KAtEGoRiA: inicjatywy wpływające na życie 
społeczności lokalnej

Kazimierz Netka snuje opowieść o działalności pomorskich 
punktów Eurodesk, dzięki którym młodzież z regionu nawiązuje 
międzynarodowe kontakty i promuje lokalne atrakcje turystycz-
ne. To ciekawy i przekrojowy materiał, który odpowiada również 
na pytania, czym wyróżnia się województwo pomorskie oraz jak 
postrzegają je cudzoziemcy.

Krystyna Nita
Cykl artykułów na portalu Wiadomosci24.pl
WyRóżNiENiE

W cyklu internetowych artykułów Krystyna Nita w interesują-
cy sposób przedstawia własne doświadczenie, opisując udział 
w unijnych projektach edukacyjnych. 

Zwycięzcy konkursu 
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organizatorem konkursu EDUinspiracje jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+. FRSE jest fundacją Skarbu 
Państwa. od początku swojej działalności zajmuje się zarządzaniem europejskimi programami wspierającymi modernizację systemu oświaty.


