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Szanowni Państwo,

raport Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji to podsumowanie najważniejszych 
unijnych programów edukacyjnych: Erasmus+, Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój oraz Europejskiego Korpusu Solidarności. Przedsięwzięcia  
te odgrywają ważną rolę w budowaniu nowoczesnego społeczeństwa – otwartego 
i gotowego na wyzwania XXI w. Przyczyniają się również do podnoszenia jakości 
i efektywności kształcenia oraz wspierają rozwój uczniów, nauczycieli, edukatorów, 
a także wykładowców.

Projekty Erasmus+ są realizowane w sektorach Edukacja szkolna, Młodzież 
czy Kształcenie i szkolenia zawodowe. Od lat pomagają one w unowocześnianiu 
naszej edukacji oraz lepszym dostosowaniu oferty edukacyjnej do oczekiwań 
pracodawców i potrzeb rynku pracy. To m.in. dzięki nim Polska tak dobrze wypada 
w badaniach PISA, a w zawodach młodych profesjonalistów WorldSkills wystawia 
zawodników, którzy zdobywają najwyższe laury. 

Trudno nie zauważyć też roli Europejskiego Korpusu Solidarności. Warto 
podkreślić, że rok 2019 był pierwszym pełnym rokiem jego działania. Ten nowy 
program umożliwia tysiącom młodych ludzi pracę w roli wolontariuszy lub 
stażystów w innych krajach Unii Europejskiej. Z przyjemnością odnotowuję,  
że tylko w ubiegłym roku udało się zapoczątkować 189 projektów, a Znaki Jakości 
EKS uzyskało w Polsce ponad 100 organizacji. To doskonały początek i wielka 
szansa dla wszystkich młodych Polaków między 18. a 30. rokiem życia,  
by zaangażować się w pracę na rzecz innych i jednocześnie rozwijać własne talenty.

Rok 2020 pokazał, jak ważne i potrzebne okazały się unijne programy 
edukacyjne, a także jak bardzo procentują efekty wcześniejszej międzynarodowej 
współpracy polskich uczniów i nauczycieli. Przestawienie się na tryb nauki 
zdalnej było dla wszystkich sporym wyzwaniem. Doskonale poradzili sobie 
z nim nauczyciele zaangażowani w program eTwinning, również przedstawiony 
w raporcie, który od 15 lat wspiera zdalną współpracę szkół i przedszkoli  
za pomocą nowych technologii.

Osobom realizującym projekty gratuluję ambicji i zaangażowania i dziękuję  
za dotychczasowe działania. 

Serdecznie zachęcam do lektury raportu! 

Dariusz Piontkowski
minister edukacji narodowej
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Szanowni Państwo,

w ramach programu Erasmus+ obecnie przyjeżdża do Polski więcej studentów, 
niż wyjeżdża z niej za granicę. To jedna z najlepszych rekomendacji dla polskiego 
systemu szkolnictwa wyższego – i jedna z najlepszych informacji zawartych 
w raporcie, który trzymają Państwo w rękach. Publikacja ta podsumowuje realizację 
w 2019 r. programu Erasmus+ oraz powiązanych z nim inicjatyw: Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Jak pokazuje raport, dzięki tym inicjatywom nasze uczelnie z roku na rok 
uatrakcyjniają swoją ofertę, podnoszą jakość dydaktyki i szerzej otwierają się  
na współpracę międzynarodową. W 2019 r. roku udało się zawrzeć aż 32 umowy 
o do�nansowanie międzynarodowych partnerstw strategicznych w sektorze 
szkolnictwa wyższego – to najlepszy wynik w tej perspektywie �nansowej, czyli 
od 2014 r. I co ważne, podnosi się też jakość projektów: twórcy partnerstw w coraz 
większym stopniu stawiają na innowacyjność realizowanych przedsięwzięć 
i ich faktyczny wpływ na rynek pracy. Jednocześnie nie zapominają o osobach 
z mniejszymi szansami ani o istotnych zagrożeniach, np. tych związanych 
z cyberprzestępczością.

Jestem zdecydowanym zwolennikiem dalszego rozwoju współpracy polskich 
uczelni, zarówno z krajami programu Erasmus+, jak i krajami trzecimi. Niezwykle 
ważne dla mnie jest także wspieranie mobilności międzynarodowej, m.in. z krajami 
Partnerstwa Wschodniego. W tym miejscu warto również wspomnieć o inicjatywie 
pod nazwą Uniwersytety Europejskie, w którą w 2019 r. zaangażowało się pięć 
polskich szkół wyższych: Uniwersytety Warszawski, Jagielloński, Gdański i Opolski 
oraz poznański Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Uniwersytety Europejskie 
staną się otwartymi kampusami, między którymi studenci, doktoranci, pracownicy 
oraz badacze będą mogli swobodnie się przemieszczać, by dzielić się wiedzą 
i zasobami w celu realizowania wspólnych programów nauczania. 

Wierzę, że efekty działań zrealizowanych i rozpoczętych w 2019 r.  
szybko zaprocentują, a ich skutki odczują przede wszystkim ci, którzy powinni 
być w centrum procesu – czyli sami studenci. To ich sukces zawodowy będzie 
wyznacznikiem skuteczności całego programu. Czytając o sukcesach  
Erasmus+ w roku 2019, trzymam kciuki za dalszy rozwój tych inicjatyw  
w kolejnych latach.

Wojciech Murdzek
minister nauki i szkolnictwa wyższego
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Szanowni Państwo,

setki projektów, tysiące uczestników, miliony wrażeń. Tak można podsumować 
kolejny rok realizacji w Polsce unijnych programów edukacyjnych, zarządzanych 
przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Erasmus+, wspierający go Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz rozwijający się w szybkim tempie 
Europejski Korpus Solidarności to przedsięwzięcia, dzięki którym polskie 
instytucje edukacyjne – od przedszkoli, poprzez uczelnie, po uniwersytety trzeciego 
wieku – mogą korzystać z najlepszych europejskich wzorców. I robią to z coraz 
większym rozmachem: dość powiedzieć, że w ubiegłym roku wartość przyznanego 
do�nansowania tylko w programie Erasmus+ przekroczyła 167 milionów euro,  
była więc o ponad 60% wyższa niż w roku 2014.

 Raport, który trzymacie Państwo w rękach, udowadnia jednak, że działalność 
Fundacji w 2019 r. nie ograniczała się wyłącznie do profesjonalnego zarządzania 
procesem przyznawania grantów. Instytucja, którą mam przyjemność kierować, 
odgrywa też coraz większą rolę w przełamywaniu stereotypów na temat edukacji 
i promowaniu nowoczesnych technologii. Doskonałym narzędziem  
do osiągnięcia tych celów jest udział w zawodach WorldSkills i EuroSkills, 
w których rywalizują młodzi profesjonaliści. W 2018 r. Polska wróciła do tych 
konkursów po wieloletniej przerwie – i od razu odniosła sukces. Twarze naszych 
reprezentantów pojawiły się w największych mediach, dzięki czemu młodzież 
stojąca przed wyborem ścieżki zawodowej zyskała wzorce do naśladowania  
– i argument za tym, że fach w ręku to dobre rozwiązanie na ciężkie czasy.

 W minionym roku Fundacja potwierdziła też swoją rolę ważnego inicjatora 
i uczestnika kluczowych debat o przyszłości edukacji. II Kongres Rozwoju Systemu 
Edukacji oraz Forum Ekonomiczne Młodych Liderów zgromadziły wybitnych 
edukatorów, przedsiębiorców i intelektualistów. Duże zainteresowanie budziły 
publikacje przygotowywane przez Wydawnictwo FRSE, w tym te dotyczące 
efektów programu Erasmus+, opracowane przez zespół analityczno-badawczy 
Fundacji. Coraz częściej głos naszych ekspertów było też słychać w ogólnopolskich 
mediach. Nie zapominaliśmy jednak również o Polsce lokalnej: Mobilne Centrum 
Edukacyjne zjeździło kraj wzdłuż i wszerz, promując nowoczesne technologie 
w edukacji, powstała też sieć wsparcia dla przyszłych bene�cjentów w postaci 
Regionalnych Punktów Informacyjnych.

Sukces projektów �nansowanych w ramach europejskich programów 
edukacyjnych to przede wszystkim zasługa koordynatorów ze szkół, przedszkoli, 
uczelni czy �rm. Serdecznie im wszystkim gratuluję. Nie zapominam jednak 
również o wysiłkach pracowników samej Fundacji, którym chciałbym w tym 
miejscu podziękować za zrealizowanie celów. Dzięki nim ten raport mogę 
zarekomendować z dużą satysfakcją.

Przyjemnej lektury!

dr Paweł Poszytek
dyrektor generalny
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
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Program to doskonała oferta dla wielu różnorodnych instytucji i organizacji: 
szkół, uczelni, stowarzyszeń, fundacji, organizacji pracodawców, podmiotów 
zaangażowanych w działania dla seniorów, a także ośrodków analitycznych czy 

instytutów badawczych. Instytucje włączające się w program Erasmus+ mogą realizo-
wać projekty służące m.in. podnoszeniu kwali�kacji zawodowych personelu, budowa-
niu potencjału czy tworzeniu międzynarodowych partnerstw. Mają również możliwość 
organizowania wyjazdów studentów, wykładowców i nauczycieli, stażystów, wolonta-
riuszy i innych zainteresowanych młodych ludzi, a także osób pracujących z młodzieżą 
i dorosłymi. Warunkiem uzyskania wsparcia jest m.in. to, by projekt przyczyniał się  
do pogłębiania wiedzy i umiejętności osób uczących się oraz nauczających. 

Wyjeżdżać można do krajów uprawnionych do udziału w programie Erasmus+: 
państw Unii Europejskiej, krajów europejskich uczestniczących w programie (Islan-
dia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia, Turcja, Wielka Brytania), 
a w określonych akcjach także do innych krajów partnerskich zlokalizowanych na 
Bałkanach Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo), w re-
gionie Morza Śródziemnego (Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, 
Palestyna, Syria, Tunezja), uczestniczących w Partnerstwie Wschodnim (Armenia, 
Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina) lub do Rosji oraz do krajów zlo-
kalizowanych w wielu innych regionach świata.

Na miarę  
wyzwań
Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający rozwój 
edukacji i szkoleń oraz przedsięwzięć młodzieżowych 
i sportowych w latach 2014–2020. W Polsce jego 
realizacją zajmuje się Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji (FRSE) – z racji pełnionej funkcji nosząca miano 
Narodowej Agencji Programu Erasmus+
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Organizacje i instytucje chcące uczestniczyć w programie Erasmus+ mogą się 
ubiegać o do�nansowanie w ramach kilku akcji. Większość z nich (tzw. akcje zdecen-
tralizowane) jest zarządzana i wdrażana przez Narodową Agencję Programu 
Erasmus+, czyli FRSE. Realizacją pozostałych zajmuje się agenda Komisji Europejskiej 
– Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)
w Brukseli. Dodatkowo program został podzielony na sektory, do których należą: 
Szkolnictwo wyższe, Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja 
dorosłych oraz Młodzież. Akcje Erasmus+ realizowane w poszczególnych sektorach 
różnią się szczegółami, ale generalne zasady są podobne: Akcja 1. to mobilności, 
a Akcja 2. – partnerstwa międzyinstytucjonalne. Akcja 3., w której wspierane są dzia-
łania systemowe na poziomie krajowym, jest realizowana tylko w sektorze Młodzież. 
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w Przewodniku po programie Erasmus+, 
opracowanym przez Komisję Europejską.

so  ind idualne nie aj  o li ości sa od ielne o sk adania 
niosk  i u ie ania si  o do nanso anie  pro ra ie Eras us  

Mogą natomiast wziąć udział w projekcie realizowanym przez 
ins ucj   k rej si  uc  s udiuj  lu  pracuj
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ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE  
(HIGHER EDUCATION, HE)

Studenci to grupa odbiorców najczęściej kojarzona z Erasmusem+. Nie bez powodu. 
Na s�nansowanie ich wyjazdów przeznaczona jest największa część budżetu unijnego 
programu. Pobyt za granicą stanowi dla młodych ludzi okazję do doskonalenia znajo-
mości języków obcych, uniezależnienia się i wzmocnienia wiary we własne możliwości, 
co w rezultacie wpływa na poprawę ich perspektyw zawodowych. Wyjazdy umożliwia-
ją również poznanie nowych kultur, co może być istotnym atutem w przyszłej pracy 
w środowisku wielokulturowym (np. w międzynarodowej korporacji).

W latach 2014–2020 z Erasmusa+ korzystają jednak nie tylko studenci. Dzięki 
programowi nauczyciele akademiccy prowadzą zajęcia na uczelniach poza Polską, 
a szkoły wyższe zapraszają pracowników zagranicznych przedsiębiorstw do prowa-
dzenia zajęć. Ponadto Erasmus+ w sektorze Szkolnictwo wyższe pozwala wszystkim 
pracownikom uczelni na udział w szkoleniach w zagranicznych szkołach wyższych 
(a w przypadku krajów programu – także w innego rodzaju instytucjach).

Oferta sektora, podobnie jak innych w programie Erasmus+, została podzielona 
na akcje. W ramach Akcji 1. (Mobilność edukacyjna) uczelnie uzyskują do�nanso-
wanie na prowadzenie wymiany studentów z krajami programu oraz krajami part-
nerskimi z innych regionów świata.

Projekty współpracy z krajami programu obejmują:
• wyjazdy studentów na studia – na okres od trzech do 12 miesięcy;
• wyjazdy studentów na praktykę do uczelni lub innej instytucji, organizacji 

lub przedsiębiorstwa – na okres od dwóch do 12 miesięcy;
• wyjazdy absolwentów na praktyki lub staże – na okres od dwóch  

do 12 miesięcy (pod warunkiem zakwali�kowania na wyjazd na ostatnim 
roku studiów).

Projekty współpracy z krajami  partnerskimi z innych regionów to: 
• wyjazdy i przyjazdy studentów na studia – na okres od trzech do 12 miesięcy;
•  wyjazdy i przyjazdy studentów na praktykę do uczelni lub innej instytucji, 

organizacji lub przedsiębiorstwa – na okres od dwóch do 12 miesięcy.

Na każdym z trzech poziomów studiów (studia pierwszego, drugiego i trze-
ciego stopnia) student może skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie  
do 12 miesięcy, przy czym w wypadku niektórych krajów partnerskich wyjazdy stu-
dentów możliwe są w trakcie studiów III stopnia.

W Akcji 1. uczelnie uzyskują również do�nansowanie na wyjazdy pracowni-
ków do krajów programu oraz na wymianę z krajami partnerskimi z innych regio-
nów świata. Projekty te obejmują:

• wyjazdy i przyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych uczelni 
w celu prowadzenia zajęć dla studentów oraz przyjazdy specjalistów 
(ekspertów) z organizacji lub przedsiębiorstw w tym samym celu;

•  wyjazdy pracowników uczelni do krajów programu – do uczelni lub innych 
instytucji, organizacji lub przedsiębiorstw w celu udziału w szkoleniu 
(podnoszenie kwali�kacji);

•  wyjazdy pracowników uczelni do krajów partnerskich – do uczelni w celu 
udziału w szkoleniu (podnoszenie kwali�kacji);

•  przyjazdy pracowników uczelni z krajów partnerskich do uczelni lub innych 
instytucji, organizacji lub przedsiębiorstw w celu udziału w szkoleniu 
(podnoszenie kwali�kacji).
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Pobyt pracownika w zagranicznej instytucji lub przedsiębiorstwie w innym 
kraju programu trwa od dwóch dni do dwóch miesięcy, natomiast pobyt w kraju 
partnerskim – od pięciu dni do dwóch miesięcy.

Akcja 2. w sektorze Szkolnictwo wyższe (Współpraca na rzecz innowacji i wy-
miany dobrych praktyk) pozwala na inny rodzaj działań – zawieranie partnerstw po-
między instytucjami z różnych krajów (co najmniej trzema z trzech różnych państw 
uczestniczących w programie). Inicjatorzy tego rodzaju przedsięwzięć uzyskują po-
krycie kosztów związanych m.in. z:

• zarządzaniem projektem i jego wdrażaniem,
• realizacją międzynarodowych spotkań projektowych,
• wypracowaniem rezultatów pracy intelektualnej,
• organizacją wydarzeń upowszechniających rezultaty pracy intelektualnej,
• organizacją działań związanych z nauczaniem, uczeniem się lub szkoleniami,
• wsparciem językowym dla uczestników wyjazdów długoterminowych, 

organizowanych w ramach działań związanych z nauczaniem, uczeniem się 
lub szkoleniami.

W programie Erasmus+ uczelnie korzystają też z innych możliwości Akcji 2. 
 – współtworzą Sojusze na rzecz wiedzy w krajach programu lub realizują działania w ra-
mach Budowania potencjału w szkolnictwie wyższym w krajach partnerskich. Te przed-
sięwzięcia są jednak zarządzane centralnie – w latach 2014–2020 wnioski przyjmowała 
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli. 

 
ERASMUS+ EDUKACJA SZKOLNA  
(SCHOOL EDUCATION, SE)

W tym sektorze program Erasmus+ skupia się na kształceniu ogólnym, umożliwiając 
szkołom i instytucjom działającym w obszarze edukacji udział w projektach mających 
na celu poprawę jakości kształcenia, rozwój zawodowy pracowników edukacji przed-
szkolnej, podstawowej i średniej oraz wzrost umiejętności społecznych czy kompeten-
cji językowych uczniów. Uczestnicy wyjazdów zyskują nowe spojrzenie na edukację, 
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wymieniają się doświadczeniami z kolegami z innych krajów i odkrywają nowe pomy-
sły na nauczanie. W latach 2014–2020 uprawnione do składania wniosków w sekto-
rze Edukacji szkolnej były placówki realizujące powszechny obowiązek szkolny (Ak-
cja 1. oraz Akcja KA229) oraz inne instytucje działające na rzecz edukacji szkolnej 
(Akcja KA201), funkcjonujące w jednym z krajów programu. Uczestnikami projektów 
mogli być pracownicy tych instytucji, a w przypadku Akcji 2. – również uczniowie. 

Akcja 1. sektora (Mobilność kadry edukacji szkolnej) umożliwia poprawę jako-
ści pracy placówki dzięki udziałowi jej pracowników w zagranicznych kursach i szko-
leniach ułatwiających podnoszenie różnego rodzaju kompetencji. Osoby wyjeżdżają-
ce mają m.in. możliwość poznania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania 
oraz zarządzania. Obserwują też oraz prowadzą zajęcia w szkołach i innych placów-
kach, zdobywając w ten sposób nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także praktyczne 
doświadczenia i kontakty międzynarodowe.

W latach 2014–2020 wnioski w tej akcji składano raz w roku w formie elek-
tronicznej. Do zgłaszania projektów były uprawnione publiczne i niepubliczne 
przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Każda placówka była zobo-
wiązana do przedstawienia we wniosku Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły (EPRS, 
European Development Plan), określającego obszary wymagające poprawy. Warun-
kiem akceptacji było ścisłe powiązanie działań przewidzianych w projekcie z potrze-
bami i specy�ką wnioskodawcy. 

Realizowane projekty powinny umożliwiać placówce wdrożenie długofalowych 
planów określonych w EPRS. Do�nansowanie obejmuje koszty związane z podróżą, 
wsparciem indywidualnym i opłatą za kurs lub szkolenie oraz wsparcie organiza-
cyjne dla placówki. Wyjazdy mogą trwać od dwóch do 60 dni (z wyłączeniem czasu 
podróży), a cały projekt od jednego roku do dwóch lat.

W sektorze dostępna jest również Akcja 2. Rozróżnia się w niej dwa typy pro-
jektów: Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej (KA201) oraz projekty 
Współpracy szkół (KA229). Projekty współpracy szkół polegają na współdziałaniu 
placówek z różnych krajów nad wspólnym tematem bądź problemem do roz-
wiązania. W praktyce chodzi o międzynarodowe wymiany grup uczniów, służące 
promowaniu tolerancji i idei włączenia społecznego, a także zwiększaniu świado-
mości kulturowej, motywacji i zaangażowania w proces uczenia się. Projekty trwają  
od 12 do 24 miesięcy (wyjątek stanowią przedsięwzięcia, w których są organizowane 
długoterminowe mobilności – te inicjatywy mogą trwać do trzech lat). Akcja była 
skierowana wyłącznie do szkół, przedszkoli i ośrodków prowadzących szkoły reali-
zujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki. 

Z kolei Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej polegają na między-
narodowej współpracy placówek edukacyjnych, władz lokalnych lub regionalnych 
odpowiedzialnych za oświatę oraz innych organizacji działających na rzecz edu-
kacji szkolnej. Celem działań jest wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji  
i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej 
jakości kształcenia. W ramach tej akcji były realizowane projekty:

• na rzecz innowacji, mające na celu wytworzenie innowacyjnych rezultatów 
pracy intelektualnej lub propagowanie nowo powstałych rozwiązań oraz 
innowacyjnych idei;

• na rzecz wymiany dobrych praktyk, służące wzmocnieniu potencjału 
organizacji do działań międzynarodowych oraz wymianie metod, praktyk i idei.

Projekty trwają od roku do trzech lat. W przedsięwzięciach uczestniczą organizacje 
z krajów programu Erasmus+, np. lokalne lub regionalne władze odpowiedzialne 
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za oświatę, a także szkoły, uczelnie, instytucje badawczo-rozwojowe, fundacje, 
stowarzyszenia itp. Organizacje z krajów partnerskich mogą pełnić funkcję partnerów 
w projektach na zasadach określonych w Przewodniku po programie Erasmus+.

ERASMUS+ KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE 
(VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING, VET)

Projekty realizowane w tym sektorze mają na celu podnoszenie jakości kształcenia 
zawodowego i ustawicznego. Chodzi zarówno o wymiar indywidualny (dzięki zagra-
nicznym wyjazdom), jak i instytucjonalny bądź systemowy (międzynarodowe part-
nerstwa i innowacyjne rozwiązania edukacyjne). Lepsze kształcenie oznacza większe 
szanse młodych ludzi na rynku pracy i mniejsze bezrobocie. Z kolei dobrej jakości 
szkolenia pozwalają �rmom i instytucjom zwiększać efektywność i uatrakcyjniać 
ofertę. Projekty sektora służą również wspieraniu rozwiązań zwiększających przej-
rzystość i uznawalność kwali�kacji zawodowych.

W Akcji 1. sektora (Mobilność edukacyjna) uczniowie szkół zawodowych oraz 
osoby, które stosunkowo niedawno ukończyły naukę, wyjeżdżają na staże i praktyki 
za granicą. Staże odbywają się w �rmach lub w centrach kształcenia praktycznego, 
a program zajęć przewiduje praktyczną naukę zawodu. Wyjazdy trwają od dwóch 
tygodni do 12 miesięcy. Jeśli staż trwa co najmniej 19 dni, to jego uczestnicy mogą 
przed wyjazdem skorzystać z internetowych kursów językowych, uwzględniających 
specjalistyczne słownictwo branżowe. Zapewnia je organizacja wysyłająca, czyli  
macierzysta szkoła lub placówka kształcenia.

Młodzi ludzie korzystają również ze staży długoterminowych (ErasmusPro), trwa-
jących minimum trzy miesiące. Mają one na celu poprawę umiejętności oraz kompetencji 
zawodowych i osobistych, z korzyścią zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i praktykanta.

Wydarzenia organizo-

ane pr e  SE s  

oka j  do po nania 
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FOT.  KRZYSZTOF 
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W ramach Akcji 1. realizowane są również projekty mobilności kadry.  
Nauczyciele kształcenia praktycznego oraz dyrektorzy szkół zawodowych prowa-
dzą zajęcia lub kursy w placówkach edukacyjnych w krajach uczestniczących w pro-
gramie. Biorą też udział w kilkudniowych szkoleniach w zagranicznych przedsię-
biorstwach lub w centrach kształcenia. Tego rodzaju wyjazdy trwają od dwóch dni  
do dwóch miesięcy.

W latach 2014–2020 wnioski w Akcji 1. mogły składać wyłącznie organizacje 
kształcenia i szkolenia zawodowego, tzn. podmioty, które prowadzą statutową dzia-
łalność edukacyjną i dydaktyczną w obszarze szkolnictwa zawodowego.

Akcja 2. w tym sektorze jest zarezerwowana dla partnerstw. Instytucje edu-
kacyjne – dzięki międzynarodowej współpracy z podobnymi podmiotami oraz 
przedsiębiorstwami – zyskują możliwość rozwoju. Bene�cjenci angażują się w dwa 
rodzaje działań: Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji oraz Partnerstwa 
strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk. Te pierwsze polegają na opra-
cowaniu, wdrożeniu lub adaptacji innowacyjnych rezultatów edukacyjnych, szko-
leniowych lub dydaktycznych oraz na intensywnym upowszechnianiu powstałych 
rozwiązań i produktów (zwanych rezultatami pracy intelektualnej). Te drugie mają 
przede wszystkim wspierać organizacje w tworzeniu i rozwijaniu sieci współpracy 
oraz podnosić umiejętności i możliwości działania na poziomie międzynarodo-
wym, poprzez wymianę oraz porównywanie różnych pomysłów, rozwiązań, prak-
tyk i metod pracy.

Przedsięwzięcia w Akcji 2. trwają od 12 do 36 miesięcy. Partnerstwa obejmują 
minimum trzy organizacje z trzech różnych krajów. Są to zwykle:

• szkoły zawodowe i centra kształcenia praktycznego,
• ośrodki doskonalenia nauczycieli, uczelnie wyższe,
• przedsiębiorstwa i organizacje pracodawców,
• partnerzy społeczni, fundacje i stowarzyszenia branżowe,
• izby rzemieślnicze, władze lokalne i regionalne.

Projekty zgłaszane do konkursów w latach 2014–2020 musiały być zgodne 
z priorytetami obowiązującymi w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe lub 
priorytetami horyzontalnymi programu Erasmus+.

 
ERASMUS+ EDUKACJA DOROSŁYCH  
(ADULT EDUCATION, AE)

Program Erasmus+ wspiera również rozwój niezawodowej edukacji dorosłych. 
W tym sektorze realizatorem projektu może być każda organizacja zajmująca się 
tą tematyką. Najwięcej przedsięwzięć prowadzą fundacje i stowarzyszenia (tzw.  
trzeci sektor) – bo to one zwykle najlepiej znają potrzeby swojego otoczenia społecz-
nego. Wśród nich są uniwersytety trzeciego wieku, uniwersytety ludowe, organiza-
cje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami i inne organizacje promujące 
uczenie się przez całe życie. Ważną rolę odgrywają też instytucje kultury. Muzea,  
biblioteki i domy kultury pełnią często funkcję centrów lokalnej aktywności 

s uki arka par ner  i kurs  jes  dos pna na por alu 
Sc ool Educa ion a e a  bit.ly/2H1ecEv
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i realizują projekty edukacyjne. Z do�nansowania w sektorze korzystają też samo-
rządy, ośrodki pomocy społecznej, szkoły ogólnokształcące dla dorosłych, poradnie 
pedagogiczno-psychologiczne, zakłady karne, a nawet instytucje szkolnictwa wyż-
szego. Ważny jest cel działania organizacji i temat projektu – musi on dotyczyć wspie-
rania niezawodowego uczenia się osób dorosłych. 

W ramach Akcji 1. w tym sektorze (Mobilność kadry edukacji dorosłych)  
do�nansowywane są zagraniczne wyjazdy pracowników, czyli głównie edukato-
rów lub osób zarządzających instytu cjami edukacji dorosłych. Możliwy jest udział 
w kursach, seminariach i konferencjach, jak również poznawanie pracy na określo-
nym stanowisku poprzez obserwację kolegów po fachu z innych organizacji euro-
pejskich. Erasmus+ �nansuje też wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dla dorosłych 
słuchaczy lub szkoleń dla kadry edukacji dorosłych.

Dzięki zagranicznym wyjazdom pracownicy instytucji edukacyjnych mogą 
spojrzeć na proces uczenia się osób dorosłych z zupełnie nowej perspektywy, pod-
nieść jakość usług oferowanych przez macierzystą organizację i rozwinąć współpracę 
międzynarodową, a także poprawić umiejętności językowe i zwiększyć wiedzę o kul-
turze innych krajów. Projekty w Akcji 1. są stosunkowo proste w realizacji, dlatego 
dla wielu organizacji stanowią pierwszy krok we współpracy międzynarodowej.

Akcja 2. umożliwia z kolei realizację projektów w partnerstwie międzynarodo-
wym. W latach 2014–2020 wspierane były dwa typy przedsięwzięć: Partnerstwa stra-
tegiczne wspierające wymianę dobrych praktyk, mające na celu głównie nawiązywa-
nie współpracy europejskiej i wymianę doświadczeń, oraz Partnerstwa strategiczne 
na rzecz innowacji, służące opracowaniu nowatorskich produktów, możliwych  
do szerokiego wykorzystania w edukacji dorosłych (na przykład nowych progra-
mów nauczania czy narzędzi edukacyjnych).

W Akcji 2. zakres działań jest szerszy niż w Akcji 1. Poza szkoleniami zagra-
nicznymi kadry możliwe są spotkania partnerów służące wymianie doświadczeń 
i opracowywaniu wspólnych rezultatów, jak również wyjazdy dorosłych słuchaczy.

 
ERASMUS+ MŁODZIEŻ  
(YOUTH, Y)

Program Erasmus+ ma również ofertę dla osób w wieku od 13 do 30 lat – i to nieko-
niecznie uczniów. W latach 2014–2020 projekty w sektorze Młodzież były realizowa-
ne na poziomie krajowym w aż trzech akcjach. Akcja 1. (Mobilność edukacyjna) obej-
muje trzy rodzaje działań: Wymiany młodzieży (KA105), Mobilność osób pracujących 
z młodzieżą (KA105) oraz Projekty w zakresie wolontariatu (KA125).

Pierwszy rodzaj inicjatyw to transnarodowe spotkania grup rówieśników 
(w wieku 13–30 lat) z co najmniej dwóch krajów Unii Europejskiej i spoza niej. Pro-
jekty poświęcone są różnorodnej tematyce, a ich celem jest zdobycie przez młodzież 
doświadczeń poza murami szkoły czy uczelni oraz wzmocnienie takich wartości, 
jak solidarność, demokracja, przyjaźń. W trakcie wymian młodzi ludzie spędzają 
wspólnie do 21 dni, uczestnicząc m.in. w warsztatach, ćwiczeniach, debatach, grach 
fabularnych czy zajęciach sportowych.

s uki arka par ner   sek or e Edukacji doros c  jes  dos pna 
pod adrese  epale.ec.europa.eu/pl/partner-search
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Drugi rodzaj działań obejmuje wyjazdy osób pracujących z młodzieżą. Pobyt 
za granicą może trwać od dwóch dni do dwóch miesięcy. W tym czasie bene�cjent 
może uczestniczyć w kursie, wizycie studyjnej, obserwować pracę w innych organi-
zacjach lub nabywać praktyczne doświadczenia edukacyjne.

Trzeci rodzaj działań w Akcji 1. (w ramach którego nie są już prowadzone na-
bory) – to wyjazdy osób w wieku od 17 do 30 lat do nieodpłatnej pracy w zagranicz-
nych instytucjach i organizacjach. Mobilności te były dla wolontariuszy szansą na 
wyrażenie osobistego zaangażowania w wybrane inicjatywy oraz rozwój kompeten-
cji społecznych i językowych.

Projekty Erasmusa+ w sektorze Młodzież przynoszą korzyści nie tylko po-
jedynczym osobom, ale także całym instytucjom. Udział w programie to okazja  
do działania na arenie międzynarodowej, udoskonalenia metod zarządzania oraz 
możliwość zwiększenia umiejętności w zakresie opracowywania projektów, admi-
nistrowania nimi i dalszego prowadzenia działań. Dzięki rozwojowi zawodowemu 
pracowników instytucji i odbiorców jej usług oraz dostępowi do atrakcyjnej oferty 
edukacyjnej wzrasta potencjał kadrowy i operacyjny organizacji.

Akcja 2. (Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk, KA205) obejmuje 
dwa rodzaje działań. Pierwszym z nich są Partnerstwa strategiczne – czyli między-
narodowa współpraca organizacji i instytucji zajmujących się młodzieżą i edu-
kacją pozaformalną. Jej celem jest wymiana doświadczeń, stosowanych rozwiązań, 
poznawanie nowych metod pracy, tworzenie programów edukacyjnych i innowa-
cyjnych narzędzi do pracy z młodzieżą. Partnerstwa mają różną skalę: możliwa jest 
zarówno współpraca z jednym partnerem z zagranicy, jak i realizacja dużego przed-
sięwzięcia, w które zaangażowanych jest nawet kilkanaście podmiotów. Drugi rodzaj 
wspieranych działań to Międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe – realizowane i ko-
ordynowane samodzielnie przez grupy młodych ludzi. Ich celem jest wspólna praca 
młodzieży z różnych krajów oraz dzielenie się doświadczeniami i umiejętnościami.  
To szansa na sprawdzenie w praktyce swoich pomysłów na lokalne działania we 
współpracy z rówieśnikami z innego kraju.

Polskie instytucje na poziomie krajowym biorą również udział w Akcji 3. 
(Rozwój polityki młodzieżowej. Projekty dialogu młodzieży, KA347). Umożliwia 
ona uzyskanie wsparcia dla działań służących rozwojowi polityki młodzieżowej. 
Chodzi przede wszystkim o organizowanie spotkań, seminariów, debat, konsultacji 
lub warsztatów dotyczących polityki i działań instytucji unijnych wobec młodzieży. 
Celem tych przedsięwzięć jest budowanie relacji między młodymi ludźmi a insty-
tucjami oraz decydentami politycznymi. Akcja wspiera też działania służące roz-
wijaniu usystematyzowanego dialogu. Projekty mają charakter międzynarodowy 
(wystarczy jeden zagraniczny partner) lub krajowy (jedyna taka możliwość w sek-
torze Młodzież).

 
DZIAŁANIA CENTRALNE

Wsparcie w reformowaniu polityk (Akcja 3.)
W ramach Akcji 3. programu Erasmus+ są �nansowane różnorodne działa-
nia mające na celu wspieranie reform polityk w dziedzinach kształcenia, szko-
leń i młodzieży. Realizowane projekty służą osiągnięciu celów strategii „Euro-
pa 2020”, strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia 
i szkolenia (Education and training 2020) oraz strategii UE na rzecz młodzieży. 
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Wspierane są również współpraca z organizacjami międzynarodowymi oraz  
polityki innowacyjności.

Inicjatywy są z reguły realizowane bezpośrednio przez Komisję Europejską  
lub przez bene�cjentów wyłonionych w konkursach organizowanych przez Agencję 
Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli.

Program Jean Monnet
Program ma na celu poprawę jakości nauczania i badań w zakresie Unii Europejskiej 
oraz pogłębianie integracji europejskiej, a także zwiększanie wiedzy o niej na całym 
świecie. Działania w ramach tej inicjatywy sprzyjają promowaniu dialogu między 
światem akademickim a decydentami, a w rezultacie przyczyniają się do wzmoc-
nienia Unii Europejskiej (także w wymiarze globalnym). W latach 2014–2020 Jean 
Monnet wspierał:

• akademickie moduły kształcenia (stanowiące część programu nauczania 
instytucji szkolnictwa wyższego), mające na celu pogłębianie wiedzy 
w zakresie integracji europejskiej oraz katedry i centra doskonalenia 
prowadzące, monitorujące i nadzorujące badania związane z tematyką Unii 
Europejskiej, obecną w programach kształcenia w innych dziedzinach,  
np. w doskonaleniu zawodowym nauczycieli; 

• debatę polityczną ze światem akademickim poprzez �nansowanie 
międzyuniwersyteckich sieci współpracy oraz budowę platform wymiany 
specjalistycznej wiedzy z podmiotami publicznymi i służbami Komisji 
Europejskiej na tematy o istotnym znaczeniu dla wspólnoty europejskiej; 
wspierał również innowacyjne projekty służące upowszechnianiu 
wiedzy dotyczącej Unii Europejskiej oraz pobudzaniu re�eksji na temat 
zachodzących w niej procesów; 

• stowarzyszenia zajmujące się studiami nad Unią Europejską i kwestiami z nią 
związanymi oraz podmioty zorientowane na informowanie opinii publicznej 
o faktach dotyczących Wspólnoty w celu podnoszenia europejskiej 
aktywności obywatelskiej. 
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W latach 2014–2020 wnioski w programie przyjmowała Agencja Wykonawcza 
ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli.

Erasmus+ Sport
Celem programu jest przygotowywanie i realizowanie wspólnych działań na rzecz 
promowania sportu oraz aktywności �zycznej, określanie i wdrażanie innowacyj-
nych praktyk w dziedzinie sportu, a także organizowanie niekomercyjnych imprez 
służących zwiększaniu aktywności �zycznej.

Realizowane projekty przyczyniają się do:
• podnoszenia stanu wiedzy o sporcie i aktywności �zycznej;
• promowania idei włączenia społecznego i równości szans;
• podnoszenia świadomości wpływu sportu na dobrostan człowieka;
• zacieśniania współpracy pomiędzy organizacjami działającymi w dziedzinie 

sportu i rekreacji;
• zwiększania udziału organizacji sportowych z różnych krajów programu; 
• wspierania umiejętności zarządczych i organizacyjnych w dziedzinie sportu; 
• usprawniania wymiany dobrych praktyk.

W latach 2014–2020 nabór wniosków w programie prowadziła Agencja Wy-
konawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli, a Fundacja  
Rozwoju Systemu Edukacji zajmuje się promocją tego programu w Polsce.

Liczba wniosków złożonych i projektów 
dofinansowanych we wszystkich sektorach programu 
Erasmus+ w przeliczeniu na milion mieszkańców 
danego województwa w 2019 r.
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Liczba wniosków złożonych do polskiej NA i dofi-
nansowanych przez nią projektów w poszczególnych 
sektorach w podziale na województwa w 2019 r. 
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Liczba złożonych wniosków i dofinansowanych projektów oraz kwota dofinansowania w programie Erasmus+ 
w poszczególnych latach (w euro)
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Liczba mobilności do poszczególnych krajów, zrealizowanych w 2019 r. przez polskie podmioty wysyłające  
w projektach Erasmus+ i sfinansowanych przez polską Narodową Agencję
(Akcje 1., 2., 3., wszystkie sektory)*
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Liczba mobilności do poszczególnych krajów, zrealizowanych w 2019 r. przez polskie podmioty wysyłające  
w projektach Erasmus+ i sfinansowanych przez narodowe agencje  
wszystkich krajów programu (Akcje 1., 2., 3., wszystkie sektory)
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Spokój zakłócały obawy o przyszłość współpracy z Wielką Brytanią wobec 
ogłoszonego przez nią wyjścia z Unii Europejskiej. W 2019 r. słowo „brexit” 
często gościło na ustach i w głowach osób zarządzających programem. Osta-

tecznie okazało się na szczęście, że brexit nie wpłynął na rozpoczęte już działania. 
Wymianę osób i wspólne tworzenie nowych rozwiązań w otwartych projektach uda 
się zakończyć zgodnie z planem.

MO ILNO   ZNAK ROZ OZNAWCZY SEKTORA

W 2019 r. na do�nansowanie samych tylko wymian w Szkolnictwie wyższym prze-
znaczono w Polsce 73 476 632 euro – to o ok. 16% więcej w stosunku do roku 2018.  
Ze środków tych korzystają studenci chcący zaliczyć część programu studiów za grani-
cą oraz pracownicy uczelni prowadzący zajęcia lub biorący udział w szkoleniu.

Na wyjazdy do krajów programu było do dyspozycji 61 859 299 euro, a na wy-
jazdy do i przyjazdy z krajów partnerskich – 11 617 333 euro. Zmiany budżetowe 
nie współgrają jednak z zaobserwowaną tendencją: malejącym zainteresowaniem  
wymianą z krajami programu i wzrastającą – z krajami partnerskimi.

Magnetyzm  
wymiany
W sektorze Szkolnictwo wyższe program Erasmus 
płynnie wszedł w trzecią dekadę działalno ci. Studenci 
i pracownicy wyjeżdżali do uczelni położonych 
w najdalszych zakątkach wiata  a instytucje kształcące 
prowadziły wielostronne projekty służące doskonaleniu 
jako ci nauczania i uczenia się. Przez cały rok realizatorzy 
projektów żyli jednak w niepewno ci...
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Wyjazdy do krajów programu zorganizowały 254 instytucje z Polski: szkoły wyż-
sze, instytuty PAN i dwa konsorcja uczelni. Do�nansowanie współpracy ze szkołami 
wyższymi z 12 regionów geogra�cznych krajów partnerskich otrzymało 128 polskich 
uczelni. Umowy projektowe podpisane w 2019 r. będą trwały od 16 do 36 miesięcy. 
W tym czasie przewidziano:

 ponad 28 tys. wyjazdów do krajów programu (ponad 17 tys. studentów oraz 
11 tys. pracowników),
 1364 wyjazdy do oraz 2789 przyjazdów z krajów partnerskich.

Większa liczba planowanych wyjazdów do krajów programu, w odniesieniu do 
roku 2018, wynika ze wzrostu budżetu sektora. Dzienne stawki stypendialne dla pra-
cowników powiększono do maksymalnej możliwej wysokości.

Wymiany z krajami programu
W 2019 r. zakończyły się projekty mobilności realizowane od 2017 r. W ra- 

mach współpracy z krajami programu do�nansowano 23 458 wyjazdów (ponad  
15 tys. wyjazdów studentów i ponad 8 tys. wyjazdów pracowników). Niezmiennie od 
lat na pierwszym miejscu studenckiej giełdy popularności znajdują się organizacje 

FO
T.

 J
O

AN
N

A 
JA

ST
R

Z
SK

A

27

Erasmus+ Trendy 2019



z Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Włoch i Francji. Czołówka uczelni o największej 
liczbie wyjazdów także jest stabilna: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloń-
ski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Wrocławski. Co więcej, 
40 szkół wyższych zorganizowało wyjazdy przynajmniej stu studentów. Pracownicy 
uczelni natomiast najczęściej wyjeżdżali do Hiszpanii, Włoch i Czech. Liderami  
na tym polu pozostali: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet 
Warszawski i Uniwersytet Łódzki.

Ponad tysiąc mobilności zorganizowały uczelnie z Turcji, Hiszpanii, Włoch, 
Francji, Portugalii i Niemiec. W tym okresie odbyło się również ponad 3900 przy-
jazdów pracowników – najczęściej pochodzili oni z Niemiec, Turcji, Czech, Słowacji 
i Hiszpanii.

Wymiana z krajami sąsiadującymi
W ramach współpracy z krajami partnerskimi zorganizowano 3799 mobil-

ności, z czego 1417 z Polski, a 2382 do Polski. Wśród nich przeważały mobilności 
pracowników – odbyło się ich aż 2914 (1260 wyjazdów i 1654 przyjazdów). Studenci 
natomiast skorzystali z tej oferty 885 razy (157 wyjazdów i 728 przyjazdów).

Studenci najczęściej wyjeżdżali do Serbii, Izraela i Rosji. Uczelnie w Pol-
sce były chętnie wybierane przez studentów ukraińskich, serbskich i rosyjskich.  
Podobne kierunki wybierała kadra szkół wyższych – staże i szkolenia odbywano 
zazwyczaj na Ukrainie, w Rosji i Serbii. Z tych krajów najczęściej pochodzili pra-
cownicy odwiedzający Polskę. Grupa 10 najczęściej wybieranych krajów wymiany 
nie zmieniła się znacząco w porównaniu z rokiem 2016, odkąd wzrosło zaintereso-
wanie nowymi kierunkami wyjazdów. Intensywna wymiana odbywała się także 
z Izraelem, Marokiem, Bośnią i Hercegowiną, Gruzją, Stanami Zjednoczonymi, 
Chinami i Białorusią.

ARTNERSTWA STRATE ICZNE  LE SZE KSZTAŁCENIE 
DZI KI WS Ł RACY MI DZYNARODOWEJ

W 2019 r. wpłynęło 50 wniosków o do�nansowanie partnerstw strategicznych 
– 6% więcej niż przed rokiem (47). Zwiększony budżet sektora umożliwił podpi-
sanie aż 32 umów – najwięcej od początku programu Erasmus+, czyli od 2014 r.  
Po raz pierwszy można było przyznać środki na realizację wszystkich projek-
tów, które zostały pozytywnie ocenione. Średnio na projekt przeznaczano niecałe  
270 tys. euro; najniższy budżet wyniósł 53 tys. euro, a najwyższy – blisko 450 tys. euro. 
Partnerstwa będą realizowane od 24 do 36 miesięcy.

Tematyka, skala działań oraz liczba i typy instytucji uczestniczących w partner-
stwach są bardzo zróżnicowane. W rolę koordynatorów wcieliły się nie tylko uczel-
nie, lecz także stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, instytuty naukowe. Najczęściej  
wybieranymi priorytetami w projektach złożonych w roku 2019 były:

 zmniejszanie niedoboru i niedopasowania umiejętności dzięki 
wprowadzaniu innowacyjnych metod pedagogicznych, programów 

o ra  dru i  is orii pro ra u na Eras usa do olski pr jec a o 
i cej s uden  (ponad 16,5 tys.) ni   niej jec a o
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nauczania przydatnych z punktu widzenia rynku pracy i oczekiwań 
społecznych; zwiększanie różnorodności kursów;
 wspieranie zdobywania i doskonalenia umiejętności podstawowych 
oraz kompetencji kluczowych, w tym przedsiębiorczości i kompetencji 
przyszłości;
 włączenie społeczne, w tym osób cierpiących na schorzenia zdrowotne; 
wspieranie rozwoju kompetencji społecznych, obywatelskich 
i międzykulturowych, bezpieczeństwa cyfrowego;
 rozwój edukacji otwartej i innowacyjnych metod nauczania;
 promowanie społecznej i edukacyjnej wartości europejskiego dziedzictwa 
kulturowego.

Nowoczesne kształcenie w uczelniach 2.0
Znaczna część projektów rozpoczętych w 2019 r. to przedsięwzięcia innowa-

cyjne, dotyczące zupełnie nowej tematyki oraz takich metod czy innych aspektów 
nauczania, które dotąd nie pojawiały się w partnerstwach koordynowanych w kra-
ju, a nawet w całej Europie. Na przykład po raz pierwszy w Polsce jest realizowa-
ny projekt mający na celu przygotowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych  
dla studentów akademii muzycznych. Jednym z jego rezultatów będą nagrania  
z wykorzystaniem wirtualnej („cyfrowej”) orkiestry, które posłużą jako podkłady 
muzyczne do ćwiczeń w procesie kształcenia instrumentalistów.

Niektóre projekty wychodzą naprzeciw nowym zagrożeniom i wyzwaniom, 
związanym z zapewnianiem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Inne są poświę-
cone skutecznym metodom pracy z pacjentami w placówkach medycznych w sytu-
acjach niestandardowych. Kilka projektów podejmuje temat włączenia społecznego 
i przewiduje np. przygotowanie nauczycieli języka angielskiego do prowadzenia zajęć 
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w wielokulturowym środowisku czy też opracowanie materiałów i narzędzi pozwa-
lających uczelniom lepiej odpowiadać na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Dzięki do�nansowaniu powstaną nowe metody nauczania i uczenia się. 
W dwóch projektach z dziedziny medycyny zaplanowano stworzenie innowacyj-
nych materiałów edukacyjnych. Jednym z nich będzie e-podręcznik do chirurgii 
krtani, zawierający nagrania z autentycznych operacji. Bene�cjenci badają także za-
stosowanie robotów rozpoznających emocje w terapii dzieci z autyzmem i tworzą 
gry wspomagające nabywanie świadomości ochrony i zarządzania dziedzictwem 
kulturowym. W innym projekcie przewiduje się kompleksowe opracowanie zupełnie 
nowego podejścia opartego na metodach projektowych, biznesowych, proekologicz-
nych i prospołecznych. Zintegrowane projektowanie (integrated design) – bo o nim 
mowa – połączy takie obszary, jak: rozwiązywanie problemów (design thinking i pro-
blem based learning), zrównoważony rozwój, gospodarka obiegu zamkniętego (circu-
lar economy), innowacyjne myślenie i przedsiębiorczość.

Realizowane są również projekty dotyczące zastosowania technologii informa-
tycznych do promocji i rozwoju zrównoważonej turystyki czy też wykorzystania roz-
szerzonej rzeczywistości (augmented reality) w nauczaniu zarządzania.

WS Ł RACA ZE RODOWISKIEM

Bardzo intensywnie przebiegały promocja i wspieranie polskich uczelni uczestniczą-
cych w programie Erasmus+ podczas wydarzeń organizowanych w kraju i za granicą. 
Kontynuowano także współpracę z Erasmus Student Network Polska, International 
Relations O�ces Forum oraz z Zespołem Bolońskim Konferencji Rektorów Akade-
mickich Szkół Polskich.

Wnioskodawcy i bene�cjenci mieli wiele okazji, by skorzystać ze wsparcia me-
rytorycznego podczas spotkań informacyjnych, szkoleń, webinariów i dni otwar-
tych. W 2019 r. odbyły się dwa międzysektorowe seminaria kontaktowe typu TCA  
(transnational cooperation activities): „Impact of Erasmus+ on internationalisation 
of HE and VET institutions” w Lizbonie oraz „Quality of sta� training mobility” 
w Wiedniu. Uczestnicy poznawali przykłady dobrych praktyk, poszerzali wiedzę 
i wymieniali się doświadczeniami na bieżące tematy.

W kwietniu zespół sektora Szkolnictwo wyższe w FRSE był gospodarzem semi-
narium „International credit mobility”, przeznaczonego dla zainteresowanych 
współpracą przedstawicieli uczelni z Gruzji, Kosowa, Mołdawii, Ukrainy i Polski. 
Rok spotkań zamknęła międzynarodowa konferencja „Proces Boloński – to już  
20 lat! Nowe i stare wyzwania” zorganizowana z okazji 20-lecia procesu bolońskiego 
(22 listopada, Warszawa).

1200  le os  i o ud ia  e s s kic  wydarzeniach 
zorganizowanych  sek or e S kolnic a s e o 
w 2019 r.

Strona internetowa:  
www.erasmusplus.org.pl/sektory/szkolnictwo-wyzsze
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w podziale na województwa

r d o  a a E lus ink  ludnoś  dane S  s an  na  r

2 623 761

6 493 281

707 710

3 012 177

14 366 823

5 533 550

1 909 7269 322 275

6 919 310
2 373 863

9 264 794

510 800 8 108 506

3 655 734

5 961 521

1 322 737

7000 1400 2100 2800 3500

a si c ies ka c

Liczba mobilności z poszczególnych województw  
w sektorze Szkolnictwo wyższe w 2019 r.  
(Akcje 1., 2., projekty finansowane przez NA  
ze wszystkich krajów programu)

r d o  s s e  o ili  ool  s an na  r  ludnoś  dane S   
s an na  r

698

1719
347

851

5349
1526

782

3314

2436685

3067

187 2702

1027

1912

390

3000 600 900 1200 1500

Liczba mobilności z poszczególnych województw  
w sektorze Szkolnictwo wyższe w 2019 r.  
(Akcje 1., 2., projekty finansowane przez polską NA)

r d o  s s e  o ili  ool  s an na  r  ludnoś  dane S   
s an na  r

695

1705
346

851

5268
1525

779

3302

2410685

3051

187 2679

1014

1855

390

3000 600 900 1200 1500

Wnioski złożone do polskiej NA i projekty przez nią do-
finansowane w sektorze Szkolnictwo wyższe w 2019 r.  
w przeliczeniu na milion mieszkańców województwa

r d o  a a E lus ink  ludnoś  dane S  s an  na  r

15/14

5/5
12/12

9/9

4/4

14/13

11/10

10/10

17/16

9/7
13/12

9/9

9/8

10/10

15/13
8/8

8075 85 90 95 100

Sku ec noś   

1/1icz a złożonych wniosków 
na milion mieszkańców województwa

icz a do nansowanych projektów 
na milion mieszkańców województwa

a ilion ies ka c a ilion ies ka c

123 456 789

K o a do nanso ania

1234

Liczba wyjazdów

1234

Liczba wyjazdów

31

Erasmus+ Trendy 2019



Cypr
304

Malta
286

Niemcy

2537 Polska
74

Wielka  
Brytania

732

oc

2895

Grecja
899

Turcja
731

Holandia
449

or acja
552

Belgia
486

Austria
396

Litwa
590

Norwegia
228

Islandia
76

Finlandia
263

S o enia
337

Szwecja
216

u aria
419

Serbia
152

Rumunia
488

Dania
185

o a
300

Estonia
107

Rosja
176

Ukraina
154

Irlandia
180

Francja
1332

S o acja
1243

r
543

Portugalia

2366

Luksemburg
69

ia oruś
41

iec ens ein
2

o da ia
9

ośnia  
i Hercegowina

56
Hiszpania

4145

ec

1653

Liczba mobilności do poszczególnych krajów, zrealizowanych w 2019 r. przez polskie podmioty wysyłające  
w projektach sektora Szkolnictwo wyższe i sfinansowanych  
przez polską Narodową Agencję (Akcje 1., 2.)

r d o  s s e  o ili  ool  s an na  r

1000 500 1000 3000 5000

Liczba wyjazdów

Izrael 118
Gruzja 69
Maroko 68
Stany Zjednoczone 52
Ka ac s an 

in  
Egipt 34
Japonia 29
Jordania 24
Wietnam 23
Indonezja 22
Armenia 20
Malezja 17
Tunezja 17
Algieria 15

er ejd an 

Indie 15
Korea o udnio a 
Kanada 14
Kenia 13
Kirgistan 12
Brazylia 11
RPA 11
Liban 10
Tajwan 10
Iran 9
Uzbekistan 8
Ka od a 
Bangladesz 6

u an 
Etiopia 6
Gabon 6

Kamerun 6
Nepal 6
Argentyna 5
Mongolia 5
Senegal 5
Sri Lanka 5
Australia 4
Boliwia 4
Ekwador 4

Hongkong 4
Zambia 4
Honduras 3
Meksyk 3
Niger 3
Salwador 3
Afganistan 2

ile 
Filipiny 2

Gwinea 2
eso o 

Madagaskar 2
Mjanma 2
Paragwaj 2
Peru 2

ad kis an 
Tajlandia 2
Gwatemala 1

Kolumbia 1
Kuba 1
Namibia 1
Panama 1
Papua Nowa Gwinea 1
Singapur 1
Surinam 1
Urugwaj 1

Kosowo
16

Albania 
55

Czarnogóra 
29

Macedonia 
nocna
110

Erasmus+   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój   Europejski Korpus Solidarności   Raport 2019

32



Niemcy

2555 Polska
120

Wielka  
Brytania

732

oc

2931

Grecja
909

Turcja
737

Holandia
449

or acja
553

Belgia
488

Austria
399

Litwa
596

Norwegia
230

Islandia
76

Finlandia
263

S o enia
337

Szwecja
216

u aria
423

Serbia
152

Rumunia
502

Dania
195

o a
303

Estonia
107

Rosja
176

Ukraina
154

Irlandia
180

Malta
286 Cypr

304

Francja
1370

S o acja
1252

r
554

Portugalia

2384

Luksemburg
69

ia oruś
41

Albania 
55

iec ens ein
2 o da ia

9

ośnia  
i Hercegowina

56
Hiszpania

4155

ec

1656

Liczba mobilności do poszczególnych krajów, zrealizowanych w 2019 r. przez polskie podmioty wysyłające  
w projektach sektora Szkolnictwo wyższe i sfinansowanych  
przez narodowe agencje wszystkich krajów programu (Akcje 1., 2.)

r d o  s s e  o ili  ool  s an na  r

1000 500 1000 3000 5000

Liczba wyjazdów

Izrael 118
Gruzja 69
Maroko 68
Stany Zjednoczone 52
Ka ac s an 

in  
Egipt 34
Japonia 29
Jordania 24
Wietnam 23
Indonezja 22
Armenia 20
Malezja 17
Tunezja 17
Algieria 15

er ejd an 

Indie 15
Korea o udnio a 
Kanada 14
Kenia 13
Kirgistan 12
Brazylia 11
RPA 11
Liban 10
Tajwan 10
Iran 9
Uzbekistan 8
Ka od a 
Bangladesz 6

u an 
Etiopia 6
Gabon 6

Kamerun 6
Nepal 6
Argentyna 5
Mongolia 5
Senegal 5
Sri Lanka 5
Australia 4
Boliwia 4
Ekwador 4

Hongkong 4
Zambia 4
Honduras 3
Meksyk 3
Niger 3
Salwador 3
Afganistan 2

ile 
Filipiny 2

Gwinea 2
eso o 

Madagaskar 2
Mjanma 2
Paragwaj 2
Peru 2

ad kis an 
Tajlandia 2
Gwatemala 1

Kolumbia 1
Kuba 1
Namibia 1 
Panama 1
Papua Nowa Gwinea 1
Singapur 1
Surinam 1
Urugwaj 1

Macedonia 
nocna
110

Kosowo
16Czarnogóra 

29

33

Erasmus+ Trendy 2019



Projekty realizowane w tym sektorze skupiają się na niwelowaniu różnic w po-
ziomie nauczania. Przyczyniają się też do podnoszenia kompetencji i zdobywa-
nia wiedzy przez uczniów, nauczycieli, pracowników oraz kadrę zarządzającą. 

Nauczyciele i pracownicy szkół doskonalą swój warsztat podczas szkoleń językowych 
i kursów metodycznych odbywanych poza Polską, obserwują pracę kolegów w zagra-
nicznych placówkach lub nauczają w nich przedmiotów. Uczniowie natomiast roz-
wijają kompetencje językowe, społeczne i międzykulturowe jako uczestnicy zagra-
nicznych mobilności. W praktyce projekty realizowane w sektorze Edukacja szkolna 
przekładają się na rozwijanie oferty edukacyjnej szkół na każdym etapie kształcenia, 
wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy szkołami z różnych krajów objętych pro-
gramem oraz zwiększanie liczby międzynarodowych przedsięwzięć inicjowanych 
przez bene�cjentów. 

DOSKONALENIE OZA RANICAMI

W Akcji 1. środki są przeznaczane na poprawę jakości pracy szkoły, którą można  
uzyskać dzięki udziałowi zatrudnionych w niej pracowników oraz kadry zarządzającej  

Mistrzowie  
w natarciu
Zainteresowanie sektorem Edukacji szkolnej co roku 
przewyższa dostępne w nim rodki. W 2019 r. na 
realizację projektów przeznaczono prawie 2  mln euro. 
Ro nie nie tylko licz a składanych wniosków  lecz także 
jako ć tych  które otrzymują do nansowanie
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w zagranicznych wyjazdach edukacyjnych. Kadra szkolna korzysta z tej oferty  
również po to, aby wyjeżdżać na obserwacje pracy (job shadowing) lub prowadzić 
zajęcia w zagranicznych placówkach (teaching assignment), co pozwala jej zdobywać 
umiejętności, doświadczenia i kontakty międzynarodowe. Do konkursu w ostatnich 
latach zgłaszały się zazwyczaj pojedyncze szkoły, ale możliwe było też tworzenie 
konsorcjów. Funkcję ich lidera i zarazem wnioskodawcy pełnić mogły m.in. organy 
prowadzące lub szkoły, a członkami były co najmniej dwie placówki mające wspólne 
potrzeby i cele oraz ten sam organ prowadzący. 

ROZW J WS Ł RACY SZK Ł

Akcja 2. umożliwia realizację dwóch typów projektów: współpracy szkół oraz part-
nerstw strategicznych. Pomimo powiększenia puli środków w Edukacji szkolnej, licz-
ba złożonych wniosków i suma wnioskowanego do�nansowania byłe dużo wyższe  
od kwoty, jaką dysponowała Narodowa Agencja w 2019 r. Ostatecznie w ramach  
Akcji 1. wsparcie uzyskało 201 projektów mobilności kadry edukacji szkolnej, zaś  
kolejnych 180 otrzymało do�nansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza 
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Edukacja Rozwój. W Akcji 2. podpisano 521 umów z polskimi placówkami realizują-
cymi współpracę szkół i zatwierdzono 26 partnerstw strategicznych.

Z roku na rok rośnie także zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami eduka-
cyjnymi. Najpopularniejszą formą mobilności odbywanych w ramach Akcji 1. pozo-
stają kursy lub szkolenia – ten typ doskonalenia zawodowego wybrało prawie 88% 
bene�cjentów. Głównym celem polskiej kadry dydaktycznej i zarazem największą 
potrzebą placówek edukacyjnych pozostaje podnoszenie kompetencji językowych, 
a zwłaszcza nauka języka angielskiego. Wiele wyjazdów odbywa się w ramach  
projektów współpracy szkół. To właśnie one umożliwiają organizowanie popular-
nych wymian grup uczniów. Dzięki projektom do�nansowanym w 2019 r. za granicę 
wyjadą 14 184 osoby, wśród których 9344 to uczniowie.

ERASMUS+ I eTWINNIN

W roku 2019 Narodowa Agencja Programu Erasmus+ kontynuowała współpracę 
z programem eTwinning. Przejawiało się to przede wszystkim w zachęcaniu szkół  
realizujących projekty w Erasmus+ do aktywnego działania na internetowej platfor-
mie Twinspace. Jest to przestrzeń, która z powodzeniem może być wykorzystywana do  
prowadzenia działań w projektach Erasmusa na każdym etapie – od planowania, przez 
realizację konkretnych zadań, aż po ewaluację i upowszechnianie rezultatów. Połączenie 
mobilności ze współpracą wirtualną oraz wykorzystaniem technologii informacyjno- 
-komunikacyjnych dostępnych w eTwinning wzmacnia efekty i zakres wpływu projek-
tów. Z drugiej strony, dzięki dobremu przepływowi informacji pomiędzy programami, 
szkoły zaangażowane w eTwinning są na bieżąco informowane o możliwościach ofe-
rowanych przez Erasmus+, takich jak �nansowanie udziału kadry edukacyjnej w za-
granicznych kursach i szkoleniach czy też pokrywanie kosztów stacjonarnych spotkań 
grup uczniów i nauczycieli w ramach projektów współpracy międzyszkolnej.

Osiągni cia na miar  potrze
Do największych sukcesów 2019 r. w sektorze edukacji szkolnej należy zaliczyć:
 wykorzystanie 100% środków przyznanych przez Komisję Europejską,
 wzrost liczby do�nansowanych mobilności w stosunku do lat ubiegłych,
 poszerzenie oferty szkoleń skierowanych do bene�cjentów, w tym liczby 
szkoleń dla nowych wnioskodawców oraz spotkań dla księgowych i osób 
zajmujących się rozliczaniem projektów tego sektora,
 organizowanie spotkań regionalnych – do stałej praktyki weszły szkolenia 
i warsztaty dla księgowych obsługujących szkolne projekty.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

W ofercie Edukacji szkolnej mieszczą się nie tylko konkursy projektowe i warsz-
taty dla bene�cjentów. Na tematy kluczowe w tym sektorze debatowano podczas 
ogólnopolskiej konferencji naukowej „Szkoła równych szans” (19–21 maja 2019 r., 
Gdynia). Uczestniczyli w niej decydenci oświatowi, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz 

2860 o ilności kadr  s kolnej zaplanowano łącznie w projektach 
do nanso an c    r
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przedstawiciele środowisk akademickich, kuratoriów oświaty, ośrodków doskonalenia 
nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także bene�cjenci programu 
Erasmus+. W ciągu trzech dni odbyły się liczne sesje tematyczne, panele i warsztaty 
poświęcone diagnozie nierówności społecznych i edukacyjnych w szkole oraz poszu-
kiwaniu sposobów na ich zniwelowanie. Konkluzją wydarzenia było rekomendowanie 
działań podnoszących jakość edukacji włączającej w Polsce w perspektywach krótko- 
i długoterminowej, aby każda szkoła mogła zapewnić optymalne warunki uczenia się 
i nauczania dzieci i młodzieży. Materiały ze spotkania zebrano w monogra�i Szkoła 
równych szans. Namysł teoretyczny i rozwiązania praktyczne. Wersja elektroniczna 
publikacji dostępna jest na stronie czytelnia.frse.org.pl.

W 2019 r. nauczyciele mogli wziąć udział w dwudniowym seminarium „Tool for 
school – pokolenia Y, Z, pokolenie Google a praca nauczyciela i pełnione przez niego 
role” (22–23 października, Łódź). Jego myślą przewodnią było podkreślenie wielości 
ról odgrywanych przez współczesnych nauczycieli. Ich zadania nie ograniczają się  
do nauczania przedmiotu, lecz coraz częściej wymagają kompetencji psychologicz-
nych, animacyjnych, doradczych czy mediacyjnych. Warsztaty służyły właśnie temu, 
aby dać nauczycielom wskazówki przydatne w codziennej pracy. Program obejmował 
omówienie sytuacji, z którymi nauczyciele mierzą sie w pracy, a do których trudno 
jest im się samodzielnie przygotować, np. gdy spotykają się z odmową chodzenia  
do szkoły lub starają się nawiązać współpracę z rodzicami. Uczestnicy mogli także 
zapoznać się z różnego rodzaju narzędziami i technikami zdobywającymi coraz 
większą popularność w klasie szkolnej (m.in. gami�kacja, robotyka).

Strona internetowa:  
www.erasmusplus.org.pl/sektory/edukacja-szkolna
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Liczba projektów sektora Edukacja szkolna z udziałem podmiotów z poszczególnych krajów, 
dofinansowanych przez polską Narodową Agencję w 2019 r.
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Liczba mobilności do poszczególnych krajów, zrealizowanych w 2019 r. przez polskie podmioty wysyłające 
w projektach sektora Edukacja szkolna i sfinansowanych przez 
polską Narodową Agencję (Akcje 1., 2.)
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Liczba mobilności do poszczególnych krajów, zrealizowanych w 2019 r. przez polskie podmioty wysyłające 
w projektach sektora Edukacja szkolna i sfinansowanych przez narodowe agencje 
wszystkich krajów programu (Akcje 1., 2.)
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Z możliwości wymieniania doświadczeń i doskonalenia zawodowego chęt-
nie korzystają również nauczyciele kształcenia praktycznego. Mogą oni brać 
udział w zagranicznych praktykach zawodowych organizowanych w przedsię-

biorstwach, instytucjach kształcenia lub szkolenia zawodowego albo prowadzić kursy 
i szkolenia w instytucjach partnerskich. Tego rodzaju formy doskonalenia są trakto-
wane jako obowiązkowe szkolenia branżowe.

MO ILNO CI W CZOŁ WCE EURO Y

W ramach konkursu ogłoszonego w Akcji 1. sektora złożono ponad tysiąc wniosków 
o mobilności uczniów i kadry kształcenia zawodowego. Ich poziom był bardzo wyso-
ki: tylko 5% nie spełniło kryteriów jakościowych – to o 2 pkt. proc. mniej niż w roku 
poprzednim. Ostatecznie do�nansowanie przyznano 298 projektom na łączną kwotę  
31 891 771 euro, zaś 253 wnioski zostały zatwierdzone do realizacji na zasadach programu 
Erasmus+ ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (więcej – s. 66).

W efekcie konkursu uczniowie wyjeżdżają na staże m.in. do Hiszpanii, Grecji, 
Portugalii, Niemiec. Wcześniej jednak bardzo intensywnie przygotowują się do wyjazdu 

Czas  
zawodowców
Program Erasmus+ coraz lepiej wpisuje się w zmiany 
zachodzące w kształceniu zawodowym. Oferta 
skierowana do nauczycieli to przyjazny mechanizm 
wspierania rozwoju kadry dydaktycznej  który pozostaje 
w zgodzie z europejskimi celami i krajowymi przepisami
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pod okiem swoich nauczycieli. Uczą się języka obcego, przyswajają słownictwo branżo-
we, aby lepiej porozumiewać się z opiekunem stażu, poznają kulturę kraju i regionu, 
w którym spędzą kilka tygodni. Ważnym elementem takiego przygotowania jest trening 
psychologiczny: nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, pracy zespołowej, 
rozwiązywania problemów, reagowania na nieprzewidziane sytuacje.

Kolejnym sukcesem w 2019 r. było przyznanie 10 szkołom branżowym i tech-
nicznym Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego  
w programie Erasmus+ (VET charter). Ubiegają się o nią placówki mające doświad-
czenie w organizowaniu zagranicznych staży i praktyk na wysokim poziomie. Przy-
znanie Karty to dowód uznania tego, w jaki sposób szkoła przekuwa doświadczenia 
zdobyte dzięki projektom mobilności w dalsze korzyści służące instytucji, 

27
tys.

– tylu polskich uczni w wyjedzie na zagraniczne sta e i praktyki 
or ani o ane  ra ac  pro ra  Eras us  i  E   ci u 
naj li s c  d c  la . o naj i cej  ca ej Europie
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podnoszeniu poziomu nauczania uczniów i doskonaleniu zawodowemu kadry  
edukacyjnej. Dzięki temu wyróżnieniu zwycięskie placówki w kolejnych konkursach 
będą mogły wnioskować o środki �nansowe na uproszczonych zasadach. Wielu be-
ne�cjentów umiejętnie wykorzystuje Kartę jakości do budowania i rozwijania współ-
pracy z lokalnymi pracodawcami w obszarze kształcenia praktycznego.

LA ORATORIUM DO RYCH RAKTYK I INNOWACJI

Ważne miejsce w sektorze zajmują partnerstwa strategiczne. W 2019 r. w Akcji 2. wpły-
nęły 102 wnioski o do�nansowanie projektów współpracy instytucjonalnej. Od 2016 r.  
środki są przyznawane osobno na partnerstwa wspierające wymianę dobrych prak-
tyk oraz partnerstwa na rzecz innowacji. Zdecydowanie większym zainteresowaniem 
cieszą się te drugie – w 2019 r. było ich 86, a projektów wspierających wymianę dobrych 
praktyk jedynie 16. W podobnej proporcji rozłożyły się wnioski złożone w 2018 r.  
(73 innowacyjnych i 15 na rzecz dobrych praktyk).

Projekty realizowane w Akcji 2. są nierozerwalnie związane z wdrażaniem 
określonych priorytetów – istotnych z punktu widzenia rozwoju edukacji zawodowej 
w Europie. Do najczęściej wybieranych priorytetów sektorowych należą:

 otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej;
 doskonalenie kompetencji kluczowych w kształceniu i szkoleniach zawodowych,
 jakość i efektywność edukacji;
 umiędzynarodowienie kształcenia zawodowego;
 wspieranie zagranicznych mobilności pracowników i osób uczących się.

Najczęściej partnerstwa są zawierane przez stowarzyszenia branżowe, małe 
i średnie przedsiębiorstwa, fundacje, szkoły branżowe i techniczne, uczelnie oraz insty-
tucje badawcze i szkoleniowe. Dzięki partnerstwom strategicznym na rzecz innowacji 
powstaną materiały edukacyjne, które będą powszechnie wykorzystywane w określo-
nej branży i grupie docelowej, np. wśród doradców zawodowych czy inżynierów. 

XIV Forum Ekono-
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Projekty �nansowane od 2019 r. przyczynią się do powstania prawie 100 pro-
duktów, które będą prezentowane podczas 150 wydarzeń zaplanowanych w różnych 
zakątkach Europy. Każda osoba zainteresowana rezultatami z sektora Kształcenie 
i szkolenia zawodowe będzie mogła poznać efekty prac za pośrednictwem europej-
skiej platformy rezultatów programu Erasmus+, dostępnej pod linkiem: ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/projects.

Partnerstwa z przyszło cią
Jedną z ciekawszych inicjatyw zakończonych w 2019 r. był projekt „Alter drive” 

koordynowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazo-
wieckiem. Partnerzy z Polski, Czech i Hiszpanii stworzyli program do nauczania  
elementów związanych z alternatywnymi źródłami napędu pojazdów samochodo-
wych. Opracowali materiał teoretyczny, zgodny z pro�lem kształcenia w zawodzie 
i niezbędnymi kwali�kacjami oraz minimum programowym, a także metodolo- 
gię oraz zestawy ćwiczeń przydatne do tworzenia elementów technicznych. Wszystkie 
materiały są dostępne na platformie AlterDrive (www.alterdri e.eu) i można je wyko-
rzystać do nauki w klasach o pro�lu samochodowym praktycznie w całej Europie. 

Inne polskie partnerstwa też dały się zauważyć za granicą. Sukcesem w 2019 r.  
było nominowanie przez samą Komisję Europejską jednego z nich do tytułu  
„Doskonałości w kształceniu i szkoleniu zawodowym” w ramach centralnych  
obchodów IV Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych (14–18 paździer-
nika, Helsinki). Projekt „MENTEE: mentoring, networking i szkolenia dla europej-
skich przedsiębiorców”, koordynowany przez �rmę INnCREASE, został doceniony 
za promowanie włączenia społecznego i kompetencji przyszłości.

INS IRACJE ŁYN  Z NETWORKIN U

Ważnym wydarzeniem ogólnokrajowym z udziałem gości zagranicznych było  
XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy oraz towarzyszące mu XIV Forum Ekonomicz-
ne Młodych Liderów w Nowym Sączu (3–5 września). Zespół sektora wykorzystał swą 
obecność do promowania oferty programu Erasmus+ służącej do rozwijania współ-
pracy szkolnictwa branżowego z pracodawcami. Jego przedstawiciele gościli również  
na Kongresie 590 w Rzeszowie (8 października). Podczas panelu „Branżowa szko-
ła przyszłości – szanse i wyzwania szkolnictwa branżowego” eksperci podkreślali,  
że nowoczesna edukacja musi wychodzić naprzeciw zmieniającym się potrzebom ryn-
ku pracy oraz wspierać rozwój kompetencji miękkich, kreatywności i innowacyjności.

Jesienne wydarzenia zakończył IV Europejski Tydzień Umiejętności Zawodo-
wych. Stworzył on przestrzeń do wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów 
branżowych. Bilans edycji 2019 to 1781 wydarzeń zorganizowanych w 46 krajach, 
w tym aż 95 w Polsce! Jednym z nich była konferencja „Kompetencje przyszłości  
– odkryj swój talent!” (18 października, Warszawa), która zgromadziła ponad 
230 uczestników z całego kraju. Zaproszeni eksperci debatowali na temat przyszłości 
szkół zawodowych w kontekście zmian społecznych i rozwoju technologicznego oraz 
uśpionego potencjału branży, który w niedalekiej przyszłości przeobrazi się w siłę  
napędową zapewniającą efektywny rozwój gospodarczy i dobrobyt społeczny.

Strona internetowa:  
www.erasmusplus.org.pl/sektory/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe
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Liczba projektów sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe z udziałem podmiotów  
z poszczególnych krajów, dofinansowanych przez polską Narodową Agencję w 2019 r.
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Liczba mobilności do poszczególnych krajów, zrealizowanych w 2019 r. przez polskie podmioty wysyłające 
w projektach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe i sfinansowanych przez 
polską Narodową Agencję (Akcje 1., 2.)
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Liczba mobilności do poszczególnych krajów, zrealizowanych w 2019 r. przez polskie podmioty wysyłające 
w projektach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe i sfinansowanych przez  
narodowe agencje wszystkich krajów programu (Akcje 1., 2.)
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ajmniejszy sektor programu Erasmus+ dotyczy najliczniejszej i najbardziej 
zróżnicowanej grupy odbiorców. Kojarzy się głównie z �nansowaniem dzia-
łań skierowanych do seniorów, ale to tylko część prawdy. Projekty mogą  

bowiem realizować bardzo różne podmioty i na rzecz różnych grup dorosłych odbiorców  
– pod warunkiem że wspierają uczenie się w obszarze niezawodowym. W 2019 r. wśród 
nich były nie tylko uniwersytety trzeciego wieku, lecz także organizacje pozarządowe, 
instytucje kultury, szkoły ogólnokształcące dla dorosłych, urzędy pracy, uniwersytety 
ludowe, szkoły językowe, a nawet – po raz pierwszy – koło gospodyń wiejskich.

SUKCES MIERZONY LICZ AMI

Bilans konkursów ogłoszonych w 2019 r. w Edukacji dorosłych można podsumować 
w kilku hasłach:

 wzrost o 15% liczby wniosków złożonych w obu akcjach,
 wyraźna poprawa jakości składanych wniosków,
 wzrost aż o 58% liczby projektów zaakceptowanych do realizacji,
 duże zainteresowanie konsorcjami w Akcji 1.

r ś i  
r s  w si ę
Komisja Europejska dostrzega coraz większą potrze ę 
wspierania inicjatyw edukacyjnych dla dorosłych z uwagi 
na wyzwania  przed jakimi staje dzisiejsza Europa. 
Dlatego warto ć do nansowania projektów w tym 
sektorze wzrasta z roku na rok – ostatnio aż o   
do ponad 10 mln euro
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W obu akcjach wpłynęło 229 wniosków. Po raz kolejny Polska znalazła się 
w czołówce krajów, które otrzymały największą liczbę wniosków: w Akcji 1. nasz kraj 
uplasował się na trzecim miejscu, a w Akcji 2. – na czwartym. Tak dobry wynik nale-
ży przypisać intensywnym działaniom promocyjnym i spotkaniom informacyjno-
-szkoleniowym dla wnioskodawców. Szczególnie cieszy rosnące zainteresowanie  
instytucji kultury, do których była skierowana część działań zespołu sektora.

W Akcji 1. złożono 124 wnioski, w tym 16 przygotowanych przez konsorcja kra-
jowe, z których każde składało się z co najmniej trzech polskich organizacji. Wśród 
50 realizowanych projektów 6 prowadzą konsorcja, co oznacza, że kadra aż 67 orga-
nizacji skorzysta z zagranicznych wyjazdów edukacyjnych. Bene�cjenci zaplanowa-
li łącznie 847 mobilności kadry: 625 wyjazdów na kursy i konferencje, które od lat 

i ks on  ud e  sek ora u o li i  do nansowanie 114 projekt w  
a wszystkie projekty z listy rezerwowej w Akcji 1. (51) otrzymały 
do nansowanie e środk   E  Edukacja doros c
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cieszą się największą popularnością, 213 wyjazdów na obserwację w miejscu pracy  
i 9 w celu prowadzenia szkoleń w zagranicznych organizacjach.

W Akcji 2. złożono 105 wniosków. Do�nansowanie otrzymały aż 64 projek-
ty (36% więcej niż w poprzednim roku): 33 dotyczą wymiany dobrych praktyk,  
a 31 inicjatyw na rzecz innowacji. W wymienionych projektach polscy koordyna-
torzy współpracują z podmiotami z 29 krajów programu Erasmus+ oraz z dwóch  
krajów partnerskich (Izrael, Jordania). Najczęściej na partnera wybierano organiza-
cje z Hiszpanii, Włoch oraz Portugalii.

SUKCES MIERZONY REZULTATAMI

Rok 2019 był także czasem podsumowań osiągnięć kończących się projektów, które 
zostały do�nansowane w ramach wcześniejszych konkursów. Aż 13 z nich uznano  
za dobre praktyki. Wybrane przykłady pokazują, na czym mogą polegać przedsię-
wzięcia realizowane w sektorze Edukacja dorosłych.

Projekt koordynowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni 
pt. „Edukacja dorosłych jako narzędzie na rzecz włączenia społecznego” (Akcja 2.) 
umożliwił ponad stu specjalistom z Polski, Słowacji i Danii przeszkolenie się i wymia-
nę doświadczeń na temat edukacji osób wymagających wsparcia społecznego (m.in. 
bezdomnych, chorujących psychicznie, uzależnionych). We wszystkich tych krajach 
projekt pokazał, jak duże znaczenie ma angażowanie osób korzystających z systemu 
wsparcia w proces edukacji innych. Efektem współpracy jest publikacja Wyjście z cie-
nia. Dobre praktyki edukacji dorosłych w obszarze włączania społecznego.

Z kolei w projekcie zatytułowanym „Podnoszenie kompetencji pracowników 
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę” (Akcja 1.) udział w kursach i specjalistycznych kon-
ferencjach dotyczących edukacji rodziców i ochrony dzieci krzywdzonych pozwolił 
na wprowadzenie nowych metod pracy z rodzinami, w których doszło do krzyw-
dzenia, a także rodzinami z grup ryzyka (bezrobotne, uchodźcze, o niskim statusie 
edukacyjno-społecznym). Wykorzystując nowe metody pracy, fundacja prowadziła 
konsultacje indywidualne dla rodziców, spotkania i warsztaty edukacyjne oraz pora-
dy online. Doświadczenia wyniesione z projektu zostaną wykorzystane do przygoto-
wania podręcznika Jak zorganizować centrum pomocy dzieciom.

ars a  na e a  

s or ellin u  

zorganizowane przez 

en ru  Ks a cenia 

s a ic ne o  

 ia s oku 

w ramach projektu 

„Your life – your story” 
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Natomiast w projekcie „E-citizen – e�ective inclusion through e-governance 
services” (Akcja 2.) Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” 
wymieniała się z partnerami z Turcji, Hiszpanii i Czech doświadczeniami na temat 
funkcjonowania e-usług w ich krajach, wpływu obywateli na projektowanie tych 
usług i możliwości korzystania z nich na co dzień. Partnerzy opublikowali reko-
mendacje dotyczące sposobów włączania mieszkańców w proces tworzenia e-usług: 
E-government closer to the people.

W gronie wyróżnionych znalazł się też projekt „Biblioteka – dobry społeczny 
biznes” (Akcja 1.). Książnica Płocka zorganizowała dla swojej kadry zarządzającej 
i edukatorów m.in. job shadowing w szwedzkiej bibliotece. Pracownicy skorzysta-
li z możliwości poznania z bliska sposobu zarządzania instytucją kultury m.in.  
w zakresie animacji czytelniczej i innych zadań realizowanych na rzecz dorosłych. 
Choć przedsięwzięcie miało niewielką skalę, to przyczyniło się do wdrożenia znaczą-
cych zmian w Książnicy.

Nowe inicjatywy
Do największych wydarzeń w sektorze w 2019 r. należy zaliczyć międzynaro-

dowe seminarium kontaktowe „Kompetencje kluczowe dorosłych w instytucjach 
kultury” („Key competences for adults in cultural institutions”), które odbyło się  
jesienią w Warszawie. W seminarium uczestniczyło blisko 60 przedstawicieli instytucji  
organizujących edukację dorosłych w 21 krajach Europy. Wydarzenie było dużym 
sukcesem – jego efektem są pomysły na dziewięć nowych międzynarodowych projek-
tów w Akcji 2. Uczestnicy seminarium bardzo wysoko ocenili spotkanie, wziąwszy 
pod uwagę, jak ważna przed opracowaniem projektu partnerskiego jest możliwość 
spotkania się twarzą w twarz z potencjalnymi partnerami i skorzystania ze wsparcia 
pracowników polskiej Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

W 2019 r. ruszył także pro�l Erasmus+ Edukacja dorosłych na Facebooku.  
Powstał on głównie z myślą o bene�cjentach, którzy poszukują przestrzeni do pre-
zentowania rezultatów projektów i do komunikacji z narodową agencją. 

WS Ł RACA SI  O ŁACA

W 2019 r. kontynuowano także współpracę z działającym w FRSE zespołem Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jej efektem było przeprowadzenie 
dwóch spotkań informacyjnych dla organizacji zainteresowanych wnioskowaniem 
w Akcji 1. Poza tym doświadczenia Edukacji dorosłych – pracowników i bene�cjentów  
– są z powodzeniem wykorzystywane w pracach innowacyjnego projektu „Szansa. Nowe 
umiejętności dorosłych”, �nansowanego ze środków PO WER, którego celem jest stwo-
rzenie modeli pracy edukacyjnej z osobami o niskich umiejętnościach podstawowych.

Istotną częścią sektora Erasmus+ Edukacja dorosłych jest platforma EPALE  
– Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie. Współpraca  
z Krajowym Biurem EPALE owocuje rosnącym zainteresowaniem bene�cjentów  
zasobami platformy. Użytkownicy EPALE mogą  także brać udział w cieszących się 
dużą popularnością konferencjach, seminariach tematycznych i webinariach. Więcej 
na temat platformy – na s. 100.

Strona internetowa:  
www.erasmusplus.org.pl/sektory/edukacja-doroslych
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Liczba projektów sektora Edukacja dorosłych z udziałem podmiotów z poszczególnych krajów, 
dofinansowanych przez polską Narodową Agencję w 2019 r.
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Liczba mobilności do poszczególnych krajów, zrealizowanych w 2019 r. przez polskie podmioty wysyłające 
w projektach sektora Edukacja dorosłych i sfinansowanych przez 
polską Narodową Agencję (Akcje 1., 2.)
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Liczba mobilności do poszczególnych krajów, zrealizowanych w 2019 r. przez polskie podmioty wysyłające 
w projektach sektora Edukacja dorosłych i sfinansowanych przez narodowe agencje 
wszystkich krajów programu (Akcje 1., 2.)
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Europejski Tydzień Młodzieży powstał po to, by głos młodzieży w sprawach  
dla niej istotnych był słyszalny na różnych poziomach – lokalnym, regionalnym, 
krajowym i europejskim. To jedno z największych międzynarodowych wydarzeń 

skierowanych do osób młodych i pracujących z młodzieżą. Co dwa lata staje się areną 
promowania inicjatyw przeznaczonych dla tej grupy we wszystkich krajach uczestni-
czących w Erasmus+ i Europejskim Korpusie Solidarności. W 2019 r. uruchomił ponad 
1200 inicjatyw z udziałem ponad 118 tys. młodych ludzi z 35 krajów Europy, w tym 
z Macedonii Północnej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Serbii, a także Turcji.

Hasło „Demokracja i ja” to nawiązanie do wyborów do Parlamentu Europejskie-
go. Motywem przewodnim był aktywny udział młodzieży w życiu ich społeczności 
i w demokratycznym procesie decyzyjnym. Centralne obchody Tygodnia odbyły 
się 30 kwietnia. Ówczesny unijny komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży 
i sportu Tibor Navracsics poprowadził debatę w brukselskiej siedzibie Parlamentu 
Europejskiego, której przysłuchiwało się ponad 800 młodych osób. Na liście tema-
tów znalazły się kwestie takie jak aktywność obywatelska oraz znaczenie solidarności  
dla młodzieży, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych.

Główne wydarzenie w Polsce odbyło się 9 maja w Warszawie. Najważniejszą 
część obchodów stanowiła debata, podczas której dyskutowano, czy warto angażować  

zie   
ma s
Najważniejszym wydarzeniem roku 2019 w tym 
sektorze yły o chody Europejskiego Tygodnia Młodzieży. 
W Polsce od ył się on już po raz dziewiąty – tym razem 
pod hasłem Demokracja i ja . W niemal 0 wydarzeniach 
zorganizowanych na przełomie kwietnia i maja przez 
Fundację i jej ene cjentów wzięło udział 00 osó
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się w sprawy obywatelskie oraz brać czynny udział w życiu publicznym. Głosem mło-
dych był Maciej Musiał – aktor, współproducent oraz odtwórca głównej roli w pierw-
szym polskim serialu Net�ixa pt. 1983. Na uczestników czekały i inne atrakcje: 
obywatelska gra miejska w Ogrodach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, warszta- 
ty w Eurobusie, zwiedzanie Mobilnego Centrum Edukacyjnego FRSE czy warsztaty 
z wolontariuszami Europejskiego Korpusu Solidarności. Centrum Współpracy 
SALTO zabrało chętnych w podróż po Europie Wschodniej i Kaukazie. Można było 
również obejrzeć na żywo pokazy umiejętności zawodowych z udziałem członków 
polskiej drużyny WorldSkills, a w kawiarence eksperckiej FRSE skonsultować pomy-
sły na inicjatywy młodzieżowe.

ZOSTA  IN LUENCEREM ERASMUSA+

W 2019 r. zespół sektora reaktywował również polską sieć EuroPeers. Tworzy ją  
10 młodych ludzi, którzy uczestniczyli w projektach sektora Młodzież i chcą dzie-
lić się swoimi doświadczeniami z rówieśnikami poprzez różnego rodzaju działania.  
Hasłem przewodnim polskiej sieci jest: „Zostań in�uencerem Erasmusa+”. 

FO
T.

 
U

K
A 

U
K

AS
IA

K

59

Erasmus+ Trendy 2019



Zdecydowana większość działań sieci jest realizowana w internecie, co pozwala 
dotrzeć do jak największej liczby młodych korzystających z tego medium. Organi-
zatorzy przedsięwzięcia nie rezygnują jednak całkowicie z aktywności peer to peer. 
Członkowie sieci są zapraszani na różnorodne spotkania, seminaria i szkolenia  
tematyczne organizowane przez Narodową Agencję. W miarę możliwości najbar-
dziej aktywni są także włączani w działania międzynarodowe. Dwa razy w roku 
każdy członek EuroPeers bierze udział w krajowych spotkaniach podsumowujących  
aktywność sieci. Podczas jednego z nich EuroPeersi otrzymali zadanie przygotowa-
nia materiału online z III Biegu Erasmusa+.

ILANS KONKURS W

Najważniejszym celem działań sektora Młodzież jest jednak przyznawanie wsparcia 
dla projektów. W 2019 r. do�nansowanie uzyskała średnio co trzecia zgłoszona ini-
cjatywa – ta tendencja utrzymuje się już kolejny rok z rzędu. Najtrudniej było uzyskać 
wsparcie w Akcji 2., gdzie do realizacji zatwierdzono jedynie 16% zgłoszonych wnio-
sków. Zdecydowanie bardziej przyjazna była Akcja 1. – wzorem ubiegłych lat to ona 
cieszyła się największym zainteresowaniem (82% wszystkich wniosków). Organiza-
cje wybierały projekty mobilności (wymiany, kursy i szkolenia) ze względu na krótki 
czas działań oraz proste zasady realizacji projektu.

W konkursie zorganizowanym w 2019 r. – podobnie jak w latach ubiegłych  
– najwięcej wniosków i na największą kwotę do�nansowania wpłynęło z województw 
o wysokim stopniu urbanizacji i największym odsetku młodzieży w stosunku do całko-
witej liczby mieszkańców: mazowieckiego, małopolskiego, dolnośląskiego i śląskiego. 
Najmniej aplikacji nadesłali potencjalni bene�cjenci z województw lubuskiego i opol-
skiego. Wśród partnerów najczęściej wybieranych przez polskie instytucje w sektorze 
Młodzież zdecydowanie dominują podmioty z Włoch, Rumunii i Litwy, a w dalszej 
kolejności z Hiszpanii, Grecji i Ukrainy.

Rok w Młodzieży zakończył się rozliczeniem 408 raportów końcowych:  
23 dotyczyły projektów rozpoczętych w 2016 r., 130 to projekty z 2017 r., 246 z 2018 r.,  
a 9 z 2019 roku. W ramach trzech konkursów eksperci zewnętrzni dokonali w sumie 
1,1 tys. ocen: 827 w Akcji 1., 247 w Akcji 2., a 53 oceny w Akcji 3. (część złożonych 
wniosków była oceniana przez dwóch ekspertów).

DZIE SI  S OTKA

W 2019 r. w Warszawie odbyło się siedem międzynarodowych seminariów kontak-
towych typu TCA: „Before project fails” (3–7 kwietnia), „BiTriMulti” (9–13 kwietnia 
oraz 1–5 października), „Boomerang inclusion through volunteering”  (23–27 kwiet- 
nia), „Tool Fair – I polskojęzyczne Targi Narzędzi Edukacyjnych” (8  maja), „TIC 

11,6
mln euro

 le arodo a encja pr e nac a na do nanso anie projek  
 sek or e od ie  o encjalni ene cjenci o li 1133 wnioski:  

939 w Akcji 1., 131 w Akcji 2. i 63 w Akcji 3.
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TAC” (22–29 października), „DemoPeople IV” (25–30 listopada). Na uwagę zasługuje  
polska edycja „Tool Fair” – była to okazja do spotkania osób pracujących z młodzieżą  
w ramach różnorodnych inicjatyw i projektów edukacji pozaformalnej. Targi odwie-
dziły także 44 osoby z sześciu krajów, w tym z Armenii, Gruzji, Ukrainy.

Pracownicy sektora Młodzież wzięli udział w wielu wydarzeniach informacyj-
nych organizowanych lub współorganizowanych przez Narodową Agencję dla bene-
�cjentów i potencjalnych wnioskodawców. Wśród kluczowych, obok już wspomina-
nych, warto wymienić: Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ 
i Europejskiego Korpusu Solidarności (8  stycznia, Warszawa) oraz XIV Forum  
Ekonomiczne Młodych Liderów (2–5 września, Nowy Sącz). Oba wydarzenia mają 
formę konferencji połączonej z warsztatami oraz spotkaniami z ekspertami. Wśród 
gości specjalnych znaleźli się m.in.: minister edukacji narodowej Dariusz Piontkow-
ski, sekretarz stanu w MEN Marzena Machałek, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Inwestycji i Rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak, przedstawiciele parlamentu 
i władz wojewódzkich (więcej na s. 115).

Przedstawiciele sektora występowali również w roli prelegentów – m.in. pod-
czas międzysektorowej konferencji poświęconej jakości w projektach: „Od jakości 
do trwałości rezultatów” (28 listopada, Warszawa). Celem spotkania było wspar-
cie bene�cjentów w zakresie budowania wartościowych partnerstw strategicznych.  
Skupiono się także na zarządzaniu i monitorowaniu przebiegu tego rodzaju projektów.

Zespół Młodzieży późną jesienią spotkał się z pracownikami ochotniczych huf-
ców pracy, aby pokazać im możliwości zwiększania jakości projektów realizowanych 
przez te instytucje (5–6 grudnia, Warszawa). Razem z kadrą Europejskiego Korpusu 
Solidarności poprowadził „Spotkanie informacyjne dla organizacji wspierających 
młodzież z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawnością lub osób pracujących  
z tą grupą młodych ludzi” (3 grudnia, Warszawa) i przedstawił zasady wnioskowania 
o do�nansowanie oraz rodzaje projektów, na jakie można uzyskać środki w obu pro-
gramach. Angażowano się także w działania informacyjno-promocyjne na stoiskach 
eksperckich. W czasie konferencji „Edukacyjna rola projektów wymian międzynaro-
dowych” (2 kwietnia, Warszawa), zorganizowanej razem z Polsko-Niemiecką Współ-
pracą Młodzieży, pracownicy FRSE nawiązywali kontakty i wymieniali doświadcze-
nia z przedstawicielami instytucji organizujących pracę polskich szkół. Natomiast 
podczas łódzkiego seminarium „Tool for school – pokolenia Y, Z, pokolenie Google 
a praca nauczyciela i pełnione przez niego role” (22–23 października), uczestnicy  
mogli zapoznać się z ofertą Fundacji nie tylko na stoisku, lecz także podczas sesji warsz-
tatowej poprowadzonej przez ekspertów współpracujących z sektorem Młodzież.

 oru  Ekono ic ne od c  ider  przyciągn ło  
ok. 400 lider w młodzie owych z 35 kraj w  k r  ro a iali 
o pr s ości Europ  i s oje o pokolenia

Strona internetowa:  
www.erasmusplus.org.pl/sektory/mlodziez
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Liczba projektów sektora Młodzież z udziałem podmiotów z poszczególnych krajów,  
dofinansowanych przez polską Narodową Agencję w 2019 r.
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Liczba mobilności do poszczególnych krajów, zrealizowanych w 2019 r. przez polskie podmioty wysyłające 
w projektach sektora Młodzież i sfinansowanych przez 
polską Narodową Agencję (Akcje 1., 2., 3.)
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Liczba mobilności do poszczególnych krajów, zrealizowanych w 2019 r. przez polskie podmioty wysyłające 
w projektach sektora Młodzież i sfinansowanych przez narodowe agencje 
wszystkich krajów programu (Akcje 1., 2.)
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Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) korzysta z doświad-
czeń Erasmus+ i możliwości Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji, jako jedyna tego rodzaju instytucja w Europie,  

wykorzystuje oba te źródła funduszy, co owocuje samymi korzyściami. Przede 
wszystkim środki PO WER stanowią dodatkowe źródło do�nansowania projektów 
i zwiększają dostępność zagranicznych wyjazdów edukacyjnych – studiów, kursów, 
szkoleń i staży – we wszystkich sektorach edukacji.

Projekty PO WER, podobnie jak te realizowane w ramach programu Erasmus, 
są kierowane do szerokiej grupy odbiorców: uczniów i absolwentów szkół zawodo-
wych, studentów z niepełnosprawnościami lub znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej oraz kadry edukacji szkolnej, kształcenia zawodowego i niezawodowej 
kadry edukacji dorosłych. Wsparcie uzyskują także – co stanowi novum – uczniowie 
szkół publicznych i niepublicznych od VI klasy szkoły podstawowej do zakończenia 
edukacji oraz dorośli o niskich umiejętnościach podstawowych. Uczestnicy przed-
sięwzięć zdobywają profesjonalną wiedzę i umiejętności, a razem z nimi przywo-
żą z wyjazdów coś jeszcze – co trudniej zmierzyć wskaźnikami. Doświadczenia 
zdobywane za granicą poszerzają horyzonty, otwierają na kultury europejskie, 
a przy tym utrwalają poczucie własnej wartości – słowem dają power do działania. 

Szansa  
a a e

W 2019 r. program PO WER skończył pięć lat. Dzięki 
jego rodkom FRSE nansuje najlepsze projekty z listy 
rezerwowej Erasmus+  a od niedawna prowadzi autorskie 

cieżki nansowania  które zwiększają dostępno ć 
zagranicznych wyjazdów edukacyjnych oraz wspierają 
oso y z niskimi umiejętno ciami podstawowymi
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W konsekwencji uczestnicy wyjazdów edukacyjnych chętniej podejmują nowe 
wyzwania, nierzadko w ramach kolejnych międzynarodowych projektów.

MOC W SEKTORACH

W roku 2019 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji kontynuowała �nansowanie  
ze środków PO WER projektów z list rezerwowych programu Erasmus+ w następu-
jących sektorach:

 Szkolnictwo wyższe: 
– Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących 
się w trudnej sytuacji materialnej (w ramach naborów z lat 2016 i 2017);  
– Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami, 3. edycja 
(w ramach rundy z 2019 r.).
 Edukacja szkolna: 
– Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej (w ramach naborów 
z lat 2017 i 2018); 
– Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej (runda z 2019 r.).
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 Kształcenie i szkolenia zawodowe: 
– Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 
zawodowego (w ramach naborów z lat 2017 i 2018); 
– Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów 
oraz kadry kształcenia zawodowego (w ramach rundy z 2019 r.).
 Edukacja dorosłych: 
– Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych 
(obejmujące konkursy wniosków w latach 2019–2020).

Do�nansowanie otrzymało 629 instytucji. Ich podział na sektory przedstawia 
się następująco:

W omawianym okresie najpopularniejszymi kierunkami wyjazdów edukacyj-
nych były: Hiszpania, Włochy, Grecja, Niemcy, Portugalia oraz Wielka Brytania. 
Bardzo duże zróżnicowanie krajów docelowych (31!) pozwala sądzić, że bene�cjen-
ci stają się coraz bardziej świadomi możliwości oraz chcą korzystać z edukacyjnego 
i kulturowego bogactwa Europy.

Z wyjazdów zorganizowanych w wyniku naboru z 2019 r. najczęściej korzy-
stali mieszkańcy Mazowsza, Śląska i Małopolski. Najmniej licznie były reprezento-
wane województwa: świętokrzyskie, pomorskie, lubuskie i opolskie. Aby zrówno-
ważyć dużą popularność PO WER w obszarach metropolitalnych, FRSE prowadzi 

Liczba projektów dofinansowanych w 2019 r. ze środków O WER w podziale na sektory
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Liczba mobilności z olski zrealizowanych w ramach projektów O WER w krajach europejskich w 2019 r. 
r d o  s s e  o ili  ool  s an na  r
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intensywną promocję programu i szeroko informuje o wynikających z niego możli-
wościach dla rozwijania i wyrównywania szans w regionach rzadziej korzystających 
z tego rodzaju do�nansowania projektów edukacyjnych.

Liczba uczestników wyjazdów edukacyjnych z Polski, zorganizowanych na za-
sadach konkursu z 2019 r., w podziale na województwa, kształtuje się następująco: 

INICJATYWY Z O WEREM

Od 2019 r. FRSE prowadzi dwie autorskie ścieżki ubiegania się o do�nansowanie  
ze środków PO WER dla projektów, które przyczyniają się do wyrównywania szans 
edukacyjnych. Pierwsza z nich, „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, wspiera  
grupowe wyjazdy edukacyjne, wzmacniające kompetencje kluczowe uczniów. Chętni 
jadą za granicę na tydzień lub dwa głównie po to, aby szlifować umiejętności języko-
we oraz kształtować motywację do nauki i inne sprawności ważne w dorosłym życiu, 
a także uczyć się aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim.

Tematem działań realizowanych w ramach tego projektu może być dowolne zagad-
nienie wpisujące się w podstawę programową. Pierwsze obserwacje wskazują, że możli-
wość współpracy z uczniami z innych krajów, w międzynarodowym środowisku, sprzyja 
powstawaniu silnej motywacji do doskonalenia swoich umiejętności i do dalszej nauki.

Innym celem tego projektu jest promowanie włączenia społecznego i wyrów-
nywanie szans. To dlatego pierwszeństwo udziału mają uczniowie o największych 
potrzebach edukacyjnych, w tym tacy, którzy w kontakcie z różnymi formami nauki 
napotykają bariery geogra�czne, społeczne, ekonomiczne, zdrowotne, kulturowe. 
Dla nich zagraniczny wyjazd może stać się wydarzeniem motywującym do zmiany 
swojej sytuacji po powrocie, a przywiezione doświadczenia mogą nabrać szczególnie 

Liczba uczestników mobilności sfinansowanych z O WER w 2019 r. w poszczególnych sektorach 
i  w podziale na województwa

 Wojew dztwo                                    Sektory 
 HE SE VET AE 

 dolnośl skie          
kujawsko-pomorskie 100 270    569     2 

 lubelskie 162  113    843   78 
lubuskie   17   38    348     6

 d kie          
a opolskie       

 mazowieckie 413 438 1 747 202 
opolskie   40   69    190   10

 podkarpackie 119   87    803     8 
podlaskie 102 128    764   17

 pomorskie 156 247    335     0 
śl skie     

 ś i okr skie                
ar i sko a urskie             

 wielkopolskie 232 170 1 153   47 
ac odniopo orskie           

 Razem    2 241  2 703  12 833     772 
r d o  s s e  o ili  ool  s an na  r
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dużego znaczenia dla rozwoju kompetencji oraz przyszłych wyborów edukacyjnych 
i życiowych.

W 2019 r. ogłoszono dwa nabory zgłoszeń. W lutym złożono 384 formularze, 
a do�nansowanie przyznano 169 szkołom (ostatecznie są realizowane 164 projekty). 
Udział w tych mobilnościach wzięło 3758 uczniów. Natomiast do końca październi-
ka wpłynęło kolejnych 307 formularzy, a do�nansowano 180 przedsięwzięć. Budżet 
dwóch dotychczas przeprowadzonych naborów wyniósł ponad 45 mln zł.

Drugą inicjatywą PO WER jest „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. 
Głównym celem projektu jest wsparcie osób dorosłych o niskich umiejętnościach 
podstawowych, a jego efektem będą rekomendacje w sprawie włączenia wybranych 
modeli nabywania tych umiejętności do systemowych działań i polityk publicznych 
skierowanych do określonych grup dorosłych Polaków. „Szansa...” ma przyczynić 
się do wyrównania w społeczeństwie poziomu umiejętności rozumienia i tworzenia 
informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych oraz kompe-
tencji społecznych. Bez nich coraz trudniej poradzić sobie nie tylko w życiu zawodo-
wym, lecz przede wszystkim w życiu codziennym. W 2019 r. pracownicy Fundacji 
razem z badaczami z Instytutu Badań Edukacyjnych opracowali założenia rekruta-
cji grantobiorców w celu wyboru najlepszych innowacyjnych modeli trzystopniowe-
go wsparcia edukacyjnego przeznaczonego dla osób z wybranych grup docelowych. 
W zamierzeniu najpierw diagnozuje się poziom tych umiejętności w określo-
nych grupach, a następnie dopasowuje wsparcie edukacyjne do indywidualnych  
potrzeb uczestników. Proces kończy potwierdzenie nabytych umiejętności w wyni-
ku walidacji. 
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Pierwsza faza projektu zakończyła się opracowaniem de�nicji osób dorosłych 
o niskich umiejętnościach podstawowych oraz wskazówek odnośnie do diagnozowa-
nia umiejętności i potrzeb osób dorosłych. Przygotowano także raporty z jakościo-
wych części badania: Raport z analizy desk research oraz Raport z mappingu sytuacji 
osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych w Polsce. W 2019 r. zakończył 
się również proces opisywania 10 zestawów efektów uczenia się wraz z kryteriami ich 
wery�kacji oraz przebiegiem procesu walidacji. 

Na koniec roku przygotowano założenia do naboru grantobiorców i określo-
no osiem grup docelowych projektu. Z do�nansowania w drugiej fazie projektu 
„Szansa...” będą mogły skorzystać organizacje działające na rzecz osób dorosłych 
z niskimi umiejętnościami podstawowymi, które:

 są pracownikami zakładów pracy i podejmują naukę z własnej inicjatywy;
 pozostają bez pracy – są bierne zawodowo i bezrobotne;
 pochodzą z obszarów defaworyzowanych;
 mają ukończone 50 lat;
 mają niepełnosprawności intelektualne;
 mają niepełnosprawności sensoryczne lub �zyczne;
 ucierpiały w wyniku przemocy i przez to nie radzą sobie w życiu;
 są obcokrajowcami, którzy podejmują pracę w Polsce.

Rekrutacja grantobiorców została ogłoszona 19 grudnia 2019 r. Do�nansowa-
nie otrzymają co najmniej dwa najwyżej ocenione zgłoszenia w każdej grupie doce-
lowej, dla której przewidziano opracowanie modeli. Testowanie wybranych modeli 
wsparcia będzie trwało ok. 12 miesięcy.

Zawody „ li piad  

zorganizowanej  

w ramach  

E E u  

a a  od 

uc es nik  do rej 

spra ności c nej 

FOT. KRZYSZTOF  

KUCZYK
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DZIAŁANIA U OWSZECHNIAJ CE

W podnoszeniu jakości realizowanych projektów pomagają liczne działania upo-
wszechniające, w które angażują się pracownicy programu PO WER. Część z nich 
to spotkania informacyjne dla przyszłych bene�cjentów lub wizyty monitorujące 
u obecnych. Pierwsze z nich służą wdrażaniu instytucji rozpoczynających projekt  
– z tej możliwości skorzystało w 2019 r. ponad 1700 osób. Drugie natomiast są ukie-
runkowane na doradztwo i wsparcie projektów już realizowanych – takich wizyt 
odbyło się w ciągu roku 27.

Grupę ok. 80 uczestników przyciągnął „PO WER MASTER” – spotkanie  
tematyczne dotyczące poprawy jakości mobilności kadry (25–26 listopada, Warsza-
wa). Wydarzenie rozpoczęło się wykładem eksperckim na temat nowych możliwości  
dokształcania się kadry szkół zawodowych. Drugą część stanowiły warsztaty prze-
prowadzone przez doświadczonych trenerów. 

Między 3 a 5 czerwca 2019 r. w Łochowie odbyła się kolejna edycja POWERGE-
DON-u. Tym razem okazją do spotkania z udziałem przedstawicieli instytucji od wielu 
lat współpracujących z Fundacją było pięciolecie programu PO WER. Pierwszy dzień 
upłynął na debatach – rozmawiano o innowacjach społecznych i ponadnarodowej 
współpracy w edukacji. Drugiego dnia odbyła się gra terenowa „Olimpiada” – pokazu-
jąca uczestnikom, jak można budować dobre relacje w zespołach projektowych  
lub ulepszać takie jej elementy, jak podział obowiązków, reagowanie w sytuacjach kry-
zysowych, motywowanie do działania, wspólne rozwiązywanie problemów.

Strona internetowa:  
www.power.frse.org.pl
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 ramach EKS – siostrzanego programu Erasmus+ – rozmaite organizacje 
i instytucje wspierają lokalne inicjatywy w działaniach związanych z ideą 
solidarności, a do Polski przyjeżdżają zagraniczni wolontariusze, aby uczyć 

i urozmaicać czas mieszkańcom społeczności, w których przebywają. W 2019 r.  
w Europejskim Korpusie Solidarności ruszyło 189 inicjatyw w ramach trzech akcji, 
z których składa się ten program: 111 Projektów Wolontariatu, 73 Projekty Solidar-
ności oraz 5 Projektów Staży i miejsc pracy. W tym samym czasie FRSE, pełniąca 
w Polsce rolę Narodowej Agencji EKS,  przyznała 106 Znaków Jakości – certy�ka-
tów potwierdzających spełnianie najwyższych standardów w zakresie realizowania  
projektów i zarazem uprawniających do składania wniosków o do�nansowanie w Eu-
ropejskim Korpusie Solidarności. Dzięki temu grono organizacji gotowych do pro-
wadzenia swoich projektów na zasadach tego programu jest teraz znacznie większe.

WOLONTARIAT  INDYWIDUALNIE LU  W RU IE

Głównym �larem programu są Projekty Wolontariatu, w ramach których osoby w wie-
ku od 18 do 30 lat mogą zaangażować się w pracę na rzecz innych. Organizatorzy, 

Nie zwa iamy  
tempa!
Rok 2019 ył czasem dużych wyzwań dla wszystkich  
którzy angażują się w edukację pozaformalną – to 
pierwszy pełny rok działania Europejskiego Korpusu 
Solidarno ci (EKS). Młodzież może nie tylko korzystać 
z możliwo ci  jakie daje program  lecz także samodzielnie 
inicjować działania na rzecz lokalnych społeczno ci
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po otrzymaniu do�nansowania, mogą wysyłać polskich wolontariuszy za granicę  
lub przyjmować wolontariuszy z innych krajów do pracy w różnego typu instytucjach 
w Polsce. Są to wyjazdy indywidualne i trwają zazwyczaj od dwóch do 12 miesięcy.

W 2019 r. z tej możliwości skorzystało 881 obcokrajowców, a aż 212 Polaków  
podjęło wyzwanie i wyjechało realizować swoje marzenia za granicę. Ich historie można 
poznać na stronie www.eks.org.pl/inspiracje. Polska cieszy się niesłabnącą popularno-
ścią wśród Ukraińców, Hiszpanów oraz Włochów. Natomiast największe zainteresowa-
nie polskiej młodzieży budziły projekty realizowane w Portugalii, Grecji i Włoszech. 

Dzięki działalności społecznej wolontariusze bardzo szybko stają się rozpo-
znawalni w lokalnych społecznościach. Prowadzą zajęcia pozalekcyjne, organizu-
ją czas na świetlicy, można ich też spotkać w placówkach kultury i organizacjach 

– Wolontariusze to nasi miejscy cele ryci  ak id  ulic  od ra u 
lud ie ied  e o nasi olon arius e id   ak opisuje a ranic n c  

olon arius  nauc ciel s ko  pods a o ej

FO
T.

 D
AR

IU
SZ

 M
AJ

EW
SK

I

75

Erasmus+ Trendy 2019

http://www.eks.org.pl/inspiracje


pozarządowych. Tam krzewią ideę solidarności, pracują z młodzieżą, seniorami, 
osobami z grup zagrożonych wykluczeniem, bezrobociem i mniejszymi szansami 
edukacyjno-społecznymi. Otwierają Polaków na dialog międzykulturowy, wymie-
niają się metodami pracy, pomagają przełamać bariery językowe.

W ramach Projektu Wolontariatu organizowano również wolontariaty grupowe. 
W 2019 r. Narodowa Agencja wspierała 10 takich projektów, w które zaangażowanych 
było ponad 220 osób. Jeden z nich realizowała dolnośląska Fundacja Benevolens, opie-
kująca się zabytkowym pensjonatem i otaczającym go parkiem. Jej pracownicy zaanga-
żowali młodzież w działania rewitalizacyjne: wolontariusze przeprowadzili inwentary-
zację roślin i nasadzili nowe – zgodnie z zasadami ochrony różnorodności biologicznej.

SOLIDARNO   WS LNY MIANOWNIK INICJATYW

Rosnącą popularnością cieszą się Projekty Solidarności – to drugi �lar programu. 
Mogą je zainicjować pięcioosobowe grupy uczestników w wieku od 18 do 30 lat.  
Tematy podejmowane w 2019 r. były tak różnorodne, jak potrzeby lokalnych spo-
łeczności. Młodzież organizowała warsztaty dla seniorów, w czasie których uczyła,  
jak tworzyć albumy fotogra�czne online; grupa z Krakowa otworzyła społeczny 
warsztat rowerowy promujący dbanie o jakość powietrza w Małopolsce; pięcioro 
przyjaciół z Lublina opracowało grę miejską, do której stworzyli aplikację na smart-
fony. Liczba osób aktywnie zaangażowanych w tego typu projekty sięgnęła 400 osób.

STAŻE DLA TYCH, KT RZY CHC  ZDO Y  DO WIADCZENIE

Ostatnim �larem programu są Projekty Staży i miejsc pracy. Działania te umoż-
liwiają zdobycie pracy lub doświadczenia zawodowego w instytucjach i �rmach 
działających w Polsce i Europie. Tego rodzaju projekty otwierają nowe możli-
wości również przed organizacjami przyjmującymi, które chciałyby wzbogacić  
pracę zespołu o świeże spojrzenie stażystów. Współpraca na styku różnych kultur  
owocuje otwartością na nowe metody i rozwiązania, ułatwia także podnoszenie 
kompetencji językowych i zdobywanie wartościowych pracowników.

arodo a encja 

EKS co roku wspiera 

o c od  i d naro-

do e o nia olon-

arius a   rudnia  

ars a a

FOT. UKA UKASIAK
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W 2019 r. Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności wspiera-
ła zarówno nowe, jak i doświadczone podmioty. Dla stawiających pierwsze kroki  
zorganizowała dwa szkolenia wprowadzające nowych koordynatorów w tajniki pracy 
projektowej: od rozpoczęcia działań, rekrutacji wolontariuszy i pracowników, przez 
rozpoznanie potencjalnych problemów, aż po ewaluację projektu i jego zamknięcie.

RZESTRZENIE WYMIANY DO WIADCZE

Wszyscy bene�cjenci programu zostali zaproszeni na „Zjazd organizacji Europej-
skiego Korpusu Solidarności”, który odbył się jesienią 2019 r. W czasie spotkania 
wymieniano się pomysłami, rozwiązaniami, narzędziami pomocnymi w realizacji 
projektów. Narodowa Agencja zadbała również o pracowników organizacji wniosku-
jących i przygotowała dla nich warsztaty na temat wypalenia zawodowego, wspiera-
nia wolontariuszy w sytuacjach kryzysowych czy rozwiązywania kon�iktów.

Fundacja nie zapomina o młodzieży. Ponad 40 osób wzięło udział w dwóch edy-
cjach szkolenia „Fabryka pomysłów” przygotowujących do realizacji projektów solidar-
ności (czerwiec i wrzesień, Warszawa). W czasie spotkań młodzi uczyli się diagnozować 
potrzeby lokalnej społeczności z wykorzystaniem metody design thinking, budować 
plan projektu i pracować w grupie. W efekcie szkolenia powstało kilka pomysłów, które  
już udało się wcielić w życie. Specjalnie z myślą o młodzieży powstał także kurs e-lear-
ningowy, który pomaga przygotować wniosek o do�nansowanie projektu solidarności. 

Narodowa Agencja włączyła się również w organizację szkoleń międzynarodo-
wych o zróżnicowanej tematyce. Poświęcono je pracy mentorów i koordynatorów, 
wymianie dobrych praktyk, poszukiwaniu partnerów międzynarodowych, a także 
specy�ce projektów skierowanych do osób ze specjalnymi potrzebami. Udział w spo-
tkaniach wzięli zarówno doświadczeni organizatorzy projektów, jak i osoby dopiero 
rozpoczynające swoją przygodę z programem. 

W październiku natomiast ruszył cykl ogólnopolskich spotkań informacyjnych 
„Europejski Korpus Solidarności on tour”. W ciągu dwóch miesięcy eksperci FRSE 
spotkali się z pracownikami ponad 220 nowych organizacji z 12 województw, którym 
przedstawili możliwości programu. Specjalnie z myślą o przyszłych bene�cjentach 
przygotowano też dwudniowe szkolenie „Rozgrzewka”, którego pierwsza edycja odbyła 
się jesienią 2019 r. Uczestnicy spotkania szczegółowo omówili możliwości i zasady  
Europejskiego Korpusu Solidarności. Rozmawiali o potencjale organizacji i możliwych 
pomysłach na projekty, razem z ekspertami wzięli też na warsztat kwestie �nansowe 
oraz formalności.

 nos  e ja du ener i  rup  r ne perspek  Jestem 
wdzi czna za mo liwo ć rozmowy z oso ami, kt re orykają si  
z podo nymi wyzwaniami, dzielenie si  do rymi praktykami – wszystko 
o  a os er e sparcia  ro u ienia  s c erości i au ania  o o ro na 
ar oś  nikaj ca  e o spo kania  podsu o a a jedna  uc es nic ek

Strona internetowa:  
www.eks.org.pl
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Liczba mobilności z olski zrealizowanych w ramach zatwierdzonych projektów EKS  
w krajach europejskich w 2019 r.* 
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olska jako kraj docelowy mobilności wolontariuszy z poszczególnych krajów  
 przyjazdy zrealizowane w ramach projektów zatwierdzonych przez Narodową Agencję w 2019 r.*
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Program eTwinning ułatwia ponadgraniczną współpracę szkół i przedszkoli. 
Realizowane za pośrednictwem internetu projekty przyczyniły się do powsta-
nia niezwykle aktywnej społeczności zainteresowanej wzajemnym uczeniem 

się i rozwojem zawodowym. Rok 2019 był pod tym względem wyjątkowo inten-
sywny. Nauczyciele mogli wziąć udział w 34 stacjonarnych seminariach i konfe-
rencjach krajowych oraz 23 wydarzeniach międzynarodowych. Uczestnicy szkoleń 
poznawali możliwości nowoczesnych narzędzi służących do realizowania projek-
tów online. Największym zainteresowaniem cieszyły się konferencje „Nowoczesna 
edukacja z wykorzystaniem technologii” oraz seminaria z cyklu „Aktywna tablica 
z eTwinning”, wspierające program „Aktywna tablica” zainicjowany przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej.

EZ O REDNI KONTAKT

Ambasadorzy eTwinning i trenerzy warsztatów komputerowych – najbardziej 
doświadczeni i aktywni w programie nauczyciele – przeprowadzili 639 stacjonar-
nych szkoleń dla 8312 nauczycieli w swoich regionach. W ich trakcie początkujący 

y ie   
i spirac i
Z portalu eTwinning korzysta już niemal 00 tys. 
nauczycieli w Europie i krajach sąsiadujących.  
W ród najliczniejszych grup są polscy nauczyciele  
– pod koniec roku yło ich ponad  tys. W 2019 r. 
uczestniczyli w co trzecim projekcie eTwinningowym
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eTwinnerzy dowiadywali się m.in., jak zarejestrować się na platformie eTwinning 
oraz jak korzystać z jej narzędzi do tworzenia i realizowania własnych projektów.

ONLINE  NAJ O ULARNIEJSZA ORMA SZKOLENIA

Promowana w programie współpraca online wymaga sprawnego i efektywnego wy-
korzystywania odpowiednich narzędzi. Wiedza i umiejętności na temat technologii 
informacyjno-komunikacyjnych są przekazywane w najdogodniejszej, elastycznej 
formie. W 2019 r. Krajowe Biuro eTwinning zrealizowało 54 webinaria i seminaria 
online, w których wzięło udział 4821 osób oraz 488 grup w ramach kursów interneto-
wych prowadzonych na platformie Moodle. Kursy ukończyły 6032 osoby. E-szkolenia 

 o er  s kolenio ej e innin  skor s a o 21 657 polskich 
nauczycieli  śr d nic  nala o si  9580 nowo zarejestrowanych 
uczestników programu  soka rek encja pr e o a si  na 
rekordo  lic  no c  projek     r  yło ich a  4170
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prowadzone były przez nauczycieli praktyków, którzy dzielili się nie tylko wiedzą 
techniczną, lecz także doświadczeniem w wykorzystywaniu nowoczesnych techno-
logii do pracy z uczniem.

WYSOKA JAKO  DZIAŁA

Za imponującymi liczbami stoi coraz wyższa jakość działań. Do grona placówek  
wyróżnionych Odznaką „Szkoła eTwinning” dołączyły kolejne. W 2019 r. nagrodzo-
no 39 szkół – liderów w takich dziedzinach, jak: praktyka cyfrowa, e-bezpieczeństwo, 
twórcze i innowacyjne podejście do nauczania, promowanie ustawicznego rozwo-
ju zawodowego kadry oraz współpraca nauczycieli i uczniów. Natomiast Odznakę  
Jakości za efektywną realizację projektu opartego na współpracy oraz innowacyjne 
i kreatywne wykorzystanie technologii przyznano 512 partnerstwom z całego kraju.

ERASMUS+ W SYNER II Z eTWINNIN

Łączenie możliwości tych dwóch programów jest coraz bardziej popularne. 
W samym tylko 2019 r. synergię z projektem Erasmus+ zadeklarowało 448 projektów 
eTwinning. Kursy online, przygotowane specjalnie dla zainteresowanych tym zagad-
nieniem osób, ukończyło 492 nauczycieli. W stałej kategorii dodatkowej konkursu 
„Nasz projekt eTwinning” pojawia się coraz więcej wysokiej jakości projektów reali-
zowanych w obu programach.

ala r c enia  

na r d  konkur-

sie as  projek  

eTwinning", Warsza-

a   c er ca  r

FOT. KRZYSZTOF 

KARPIŃSKI
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Liczba zarejestrowanych szkół, projektów  
i nauczycieli wg województw 
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Liczba zarejestrowanych nauczycieli i szkół  
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Liczba zarejestrowanych szkół, projektów i nauczycieli w programie eTwinning w Europie 
s an na  r

r d o  Krajo e iuro e innin
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oc  11 809

Niemcy 9 478

Rumunia 9 438

Grecja 8 450

Czechy 4 099

Szwecja 3 385

u aria 2 833

S o acja 2 680

Finlandia 2 414

Holandia 2 374

Turcja 213 468

oc  83 182

olska 70 108

Hiszpania 67 201

Francja 60 619

Rumunia 30 618

Wielka Brytania 29 556

Grecja 27 949

Niemcy 26 396

Portugalia 18 478

Chorwacja 13 170

Szwecja 11 629

Czechy 11 262

S o acja 10 250

u aria 9 554

Turcja 39 037

olska 32 516

oc  29 356

Hiszpania 26 349

Francja 23 917

Rumunia 20 760

Grecja 16 766

Portugalia 12 176

Wielka Brytania 12 166

Niemcy 11 654

S o acja 9 339

Czechy 8 932

Litwa 7 812

u aria 7 004

Chorwacja 6 217

nauczycieleszkoły projekty
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WS ARCIE RZYSZŁYCH NAUCZYCIELI

Rok przyniósł także zmiany w międzynarodowej inicjatywie Teachers Training Insti-
tutes, realizowanej z udziałem instytucji kształcących przyszłych nauczycieli. Jej celem 
jest włączenie tematyki eTwinning do programów kształcenia w zawodzie oraz nawią-
zanie współpracy z nauczycielami stażystami. W inicjatywie biorą udział wszystkie  
kraje uczestniczące w programie. W Polsce instytuty istnieją od 2015  r., a eTwinning  
jest obecny w programach nauczania kierunków pedagogicznych na 10 polskich uczelniach.  
Do społeczności dołączyło już 234 polskich studentów – przyszłych nauczycieli, a wkrót-
ce będzie ich jeszcze więcej. Od 2019 r. zainteresowani mogą bowiem korzystać z dostę-
pu do eTwinning Live – platformy służącej do wyszukiwania innych zarejestrowanych 
eTwinnerów i szkół, komunikowania się z nimi i obserwowania ich aktywności.

Za pośrednictwem eTwinning Live nauczyciele tworzą własne projekty, w ramach 
których organizują działania poświęcone różnym tematom i kompetencjom kluczo-
wym. Inicjatywy te realizują wspólnie z innymi nauczycielami oraz ich uczniami.

S rona in erne o a   
www.etwinning.pl

ace ook   
/etwinningpolska

i er   
/etwinningpolska

ou u e   
/etwinningpl1

lickr   
/photos/frse_pl/tags/etwinning
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dla uc ni   ieku 
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ed cji konkursu 

e innin   

do  projek  S all 

Scien is s disco-
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Eurodesk to jedna z najbardziej rozpoznawalnych sieci informacyjnych w Polsce. 
Korzystają z niej ludzie młodzi i osoby dla nich pracujące w różnego rodza-
ju organizacjach i instytucjach. Pracę kilkudziesięciu podmiotów należących 

do sieci koordynuje Krajowe Biuro Eurodesk – wspiera je merytorycznie, organizu-
je szkolenia, spotkania, umożliwia realizację projektów. Pod koniec 2019 r. w sieci  
Eurodesk Polska działało aż 60 organizacji i instytucji w całym kraju.

YTANIA DO EURODESKU

Jedną z najpopularniejszych form wsparcia są konsultacje. W 2019 r. pracownicy sieci 
udzielili ponad 3500 odpowiedzi na pytania skierowane przez młodych ludzi i pra-
cowników młodzieżowych oraz przeprowadzili ponad 700  konsultacji. Najczęściej 
pytania padały w czasie wydarzeń informacyjnych, a konsultacje zazwyczaj prowa-
dzono w siedzibach organizacji należących do sieci.

Eurodesk dostarcza informacje związane z mobilnością międzynarodo-
wą, aktywnym obywatelstwem, programami edukacyjnymi i europejską polityką  
młodzieżową. Działania sieci przyczyniają się do pogłębiania wiedzy o ofercie Unii 

ierwsze r  
i rmac i
Przez cały rok konsultanci Eurodesku przeprowadzili 
kilkaset warsztatów  odpowiedzieli na tysiące pytań  
dotarli do kilkuset tysięcy od iorców. Krajowe iuro 
wydawało newslettery i pu likacje  zarządzało dwoma 
stronami internetowymi  koordynowało dwa projekty 
informacyjne  wspierało organizacyjnie i merytorycznie 
wydarzenia organizowane przez Fundację
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Europejskiej, szkoleniach, konkursach, stażach, wymianach, wolontariacie i innych 
możliwościach współpracy międzynarodowej, służą także zdobywaniu doświadczeń 
i podnoszeniu kompetencji. Sieć na bieżąco informuje o możliwościach zdobywa-
nia funduszy europejskich i krajowych, czym wzmacnia potencjał i efektywność  
podmiotów prowadzących działalność młodzieżową, informacyjną, edukacyjną 
i obywatelską. Dzięki sieci Eurodesk polska młodzież staje się aktywniejsza, bardziej 
mobilna i lepiej przystosowana do życia we współczesnej Europie. 

EUROLEKCJE I WARSZTATY

W 2019 r. oferta szkoleniowa powiększyła się o dwa nowe warsztaty i dwie gry. 
„Młodzież ma głos” to warsztat zachęcający do udziału w wyborach do Parlamentu  
Europejskiego. Tematem drugiego był Europejski Korpus Solidarności. Natomiast  
gry „Time to move” i „Euroszanse” mają zwiększać wiedzę o Europie i programach 
wspierających młodzieżową mobilność i aktywność. 

Pracownicy Eurodesku i organizacji należących do sieci kontynuowali również 
cykl zajęć od lat cieszących się niesłabnącą popularnością: „Europrojekty”, „Europraca”, 

R
D

O
 E

D
U

IN
SP

IR
A

JE
.O

R
.P

89

rogramy wspomagające



„Eurostudia”, „Eurowolontariat”, „Euroaktywacja”, „Papiery do kariery”, „Europa dla 
młodzieży”. Łącznie w 2019 r. odbyło się aż 365 warsztatów, z których skorzystało  
7196 młodych osób z całej Polski.

AKTYWNO  W INTERNECIE I MEDIACH S OŁECZNO CIOWYCH

Wzrosła popularność strony internetowej. Odwiedziło ją 405 233 użytkowników  
– ponad 60 tys. więcej niż przed rokiem. Niemała w tym zasługa największej w polskim 
internecie bazy funduszy, obejmującej blisko 500 programów grantowych.

Jednym z ważniejszych zadań krajowych biur Eurodesku jest zarządzanie  
zawartością Europejskiego Portalu Młodzieżowego (portalmlodziezowy.eu). 
W ubiegłym roku na polskojęzycznej części portalu pojawiły się: 62 artykuły,  
80 newsów oraz 54 informacje o wydarzeniach. Pracownicy Krajowego Biura Euro-
desk odpowiedzieli na ponad 750 pytań zadanych za pośrednictwem tego portalu.

Z roku na rok rośnie także popularność pro�lu na Facebooku, a to za sprawą 
większej liczby opublikowanych na nim postów. Eurodesk Polska miał pod koniec 
roku 7040 polubień – ponad 500 więcej niż rok wcześniej. Na fanpage’u pojawiło się 
207 postów (o ponad 50 więcej niż w roku 2018), które łącznie wyświetlono blisko 
425  tys. razy (ponad 80 tys. więcej). Najpopularniejszy z nich został udostępniony 
80 razy i dotarł do 17 tys. osób!

U LIKACJE DRUKOWANE I ELEKTRONICZNE

Z newsletterów Eurodesku korzysta od 2019 r. już ponad 7 tys. internautów. W 20 wy-
daniach pojawiło się kilkaset informacji o grantach, szkoleniach, konkursach, wyda-
rzeniach i innych inicjatywach uruchamianych w ramach szeroko rozumianej polityki 
młodzieżowej Unii Europejskiej. 

Krajowe Biuro Eurodesk Polska wydało też publikację Międzynarodowy 
wolontariat młodzieży, zawierającą opisy kilkunastu największych programów  
zagranicznego wolontariatu. Ponadto ukazały się cztery numery „Twojego Eurodesku”  
– dodatku do magazynu FRSE „Europa dla Aktywnych”. Publikacja i oba periodyki 
tra�ają do odbiorców w całym kraju za pośrednictwem organizacji i instytucji nale-
żących do sieci Eurodesk Polska.

WYDARZENIA I KAM ANIE IN ORMACYJNE

Jesienią Eurodesk zorganizował III Bieg Erasmusa+, w którym wzięło udział kilkaset  
osób (29 września, Warszawa). Nieco wcześniej pracowników Krajowego Biura  
można było spotkać na stoiskach informacyjnych podczas Parady Schumana  
i XV  Mazowieckiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (11 maja i 4 września, 

405
tys.

 lu  a dok adnie   u ko nik  odwiedziło  
stron  Eurodesk.pl   r  o od la  najpopularniejs a  

i r na undacji o oju S s e u Edukacji
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Warszawa). Dla warszawskiego punktu Europe Direct poprowadzili otwarte wykła-
dy, a w Rzeszowie wzięli udział w debacie „Co dalej, Unio”, zorganizowanej przez 
regionalny punkt konsultacyjny Eurodesku. Ogółem organizacje należące do sie-
ci zorganizowały lub uczestniczyły w 632 wydarzeniach – konferencjach, targach,  
festynach, piknikach, w których wzięło udział blisko 40 tys. osób.

Po raz czwarty z rzędu sieć Eurodesk Polska wykazała się największą aktywno-
ścią w ogólnoeuropejskiej kampanii „Time to move”, zachęcającej młodzież do mobil-
ności. Lokalne punkty Eurodesku zorganizowały 46 wydarzeń dla ponad 8 tys. osób.

Krajowe Biuro odpowiadało też za promocję i udzielanie informacji na temat 
ogólnoeuropejskiego konkursu Komisji Europejskiej „DiscoverEU”, w ramach którego  
osiemnastolatki z całej Europy losowały bezpłatne bilety kolejowe. Do dwóch edy-
cji konkursu zgłosiło się 10 488 osób. Konsultanci Krajowego Biura odpowiedzieli  
na blisko 400 pytań dotyczących przedsięwzięcia.

NA RODY

Największy sukces w 2019 r. to niewątpliwie zwycięstwo polskiego pomysłu w między-
narodowym konkursie na najlepsze projekty informacyjne zrealizowane przez organi-
zacje należące do europejskiej sieci Eurodesk. W kategorii „Promocja mobilności” 
zwyciężyło przedsięwzięcie „Eurodesk Garden”, autorstwa Europe4Youth z Krakowa 
i Fundacji Rozwoju Międzykulturowego EBU z Mińska Mazowieckiego. Jego celem 
było zachęcanie młodzieży do wyjazdu na staże, studia i wymiany europejskie  
w ramach cyklu spotkań, gier i imprez plenerowych. W obu miastach powstały ogródki 
informacyjne, gdzie w przyjaznej, luźnej atmosferze odbywały się spotkania z uczestni-
kami projektów, wolontariuszami i urzędnikami miejskimi.

S rona in erne o a   
www.eurodesk.pl

ace ook   
/eurodeskpl

Eurodesk daje 

od ie  o li oś  

apo nania si   

 o er  pro ra  
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europejskic  inicja
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SALTO EECA, czyli Centrum Współpracy z krajami Europy Wschodniej i Kau-
kazu (SALTO Eastern Europe and Caucasus Resource Center), jest kluczową 
instytucją promującą edukację pozaformalną i wspierającą międzynarodową 

współpracę młodzieży w ramach programów Unii Europejskiej z krajami Partner-
stwa Wschodniego. Należy ono do sieci siedmiu centrów SALTO YOUTH działa-
jących w różnych krajach unijnych. Wspólnym celem tych placówek jest poprawa 
jakości projektów młodzieżowych, a także wspieranie inicjatyw narodowych agencji 
programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Centra nie przyznają 
grantów, za to prowadzą bardzo intensywne działania informacyjne i szkoleniowe. 

Główne zadania SALTO w Polsce są skierowane do wolontariuszy z krajów 
Partnerstwa Wschodniego i Rosji. Polegają one na:

 wspieraniu mobilności edukacyjnej młodzieży i osób z nią pracujących; 
 działaniu na rzecz poprawy jakości projektów realizowanych w krajach Europy 
Wschodniej i Kaukazu, które uzyskały do�nansowanie ze środków sektora 
Młodzież programu Erasmus+ oraz z Europejskiego Korpusu Solidarności;
 promowaniu obu tych programów, wspieraniu współpracy między 
organizacjami z krajów programu a organizacjami z państw Partnerstwa 
Wschodniego i Rosji;

re wi i  
a przysz ś

W 2019 r. zespół entrum SA TO EE A o chodził 10 lecie 
Partnerstwa Wschodniego – unijnej inicjatywy na rzecz 
współpracy krajów członkowskich ze Wschodem. ilans 
dekady pozwala na optymizm
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 rozwijaniu edukacji pozaformalnej w sektorze młodzieżowym na Wschodzie 
poprzez ułatwianie dostępu do szkoleń i seminariów.

STRATE IA DLA S SIAD W

Rok 2019 był kolejnym, kiedy obserwowano zmniejszenie liczby projektów  
młodzieżowych z krajami partnerskimi. Również liczba działań wspierających, 
szkoleń i seminariów skierowanych do pracowników młodzieżowych w krajach 
partnerskich pozostawała w stagnacji. Z tych powodów od 2015 r. regionalne cen-
tra współpracy SALTO pracują nad strategią wspierania i rozwijania współpracy 
z sąsiadującymi krajami partnerskimi. We wrześniu SALTO EECA razem z SALTO 
dla Bałkanów Zachodnich przeprowadziło spotkanie konsultacyjne dla pracowni-
ków narodowych agencji programów Erasmus+ Młodzież i Europejskiego Korpusu 
Solidarności oraz dla przedstawicieli Komisji Europejskiej w Ljubljanie. Rozmowy 
toczyły się wokół aktualnej sytuacji i działań wspierających strategię dla krajów 
partnerskich. Dokument końcowy razem z rekomendacjami został przedstawiony 
Komisji Europejskiej.
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Obecne wyzwania oraz możliwości przyszłej współpracy ze Wschodem były 
częstymi tematami dyskusji podczas seminarium ewaluacyjnego „Zoom East 2019”, 
które odbyło się w październiku w Warszawie. Pracownicy i liderzy młodzieżowi 
z krajów Unii Europejskiej, Partnerstwa Wschodniego i Rosji podkreślali, że udział 
w programach unijnych ma ogromne znaczenie dla rozwoju potencjału młodzieży 
oraz sektora organizacji młodzieżowych we wszystkich zaangażowanych krajach.  
Zaproponowali także, aby programy w przyszłości jeszcze bardziej troszczyły 
się o włączanie w projekty międzynarodowej mobilności edukacyjnej młodzieży 
o mniejszych szansach, za to większych potrzebach.

EURO EJSKI KOR US SOLIDARNO CI W LICZ ACH

Centrum Współpracy SALTO w Polsce na bieżąco przyznawało akredytacje organiza-
cjom działającym w ramach Partnerstwa Wschodniego, które planują wysłanie  
lub przyjęcie wolontariuszy – w 2019 r. otrzymało je 50 nowych organizacji. Najwięcej 
akredytowanych znajduje się w Rosji (45), a następnie: na Ukrainie (44), w Armenii 
(37), Gruzji (36), Mołdawii (26), na Białorusi (10) i w Azerbejdżanie (6).

Równolegle działano na rzecz poprawy jakości projektów wolontariackich 
w tych krajach. Zorganizowano 11 szkoleń „po przyjeździe” dla 157 wolontariuszy,  
siedem szkoleń dotyczących ewaluacji środkowej dla 104 uczestników oraz pięć  
wydarzeń w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności dla 93 byłych wolontariuszy. 

CENTRA IN ORMACJI

Od czerwca 2017 r. organizacje młodzieżowe oraz młodzi ludzie z krajów Partner-
stwa Wschodniego i Rosji mogą się cieszyć wsparciem sieci Centrów Informacyjnych 
programu Erasmus+ w sektorze Młodzież. Głównym celem ich funkcjonowania jest 
udostępnianie informacji o możliwościach programu oraz wspieranie organizacji 
i grup młodzieżowych w realizowaniu projektów. W 2019 r. sieć centrów informacji 
na Wschodzie zorganizowała ok. 150 różnego rodzaju wydarzeń wspierających pro-
gramy Erasmus+ Młodzież i Europejski Korpus Solidarności. Wśród nich znalazło się  
13 seminariów i innych wydarzeń online, a także 10 kluczowych działań strategicz-
nych. Duża aktywność spotkała się z zainteresowaniem internautów. Widać je na pro-
�lach facebookowych centrów informacji, które łącznie obserwuje już 42,6 tys. osób!

Polskie Centrum Współpracy SALTO pomaga dotrzeć do informacji przydat-
nych dla wolontariuszy z krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji. Na stronie inter-
netowej SALTO funkcjonuje dział dotyczący centrów informacji, w którym można 
znaleźć m.in. kalendarz ich pracy, prezentacje oraz dane kontaktowe poszczególnych 
placówek (salto-youth.net/infocentres). Można z niej również pobrać publikację 
Zoom East 2019 – przegląd funkcjonowania obu europejskich programów młodzie-
żowych w regionie, przygotowany we współpracy ze wszystkimi centrami informacji.

204   le or ani acji d ia aj c c   krajac  ar ners a sc odnie o 
i Rosji miało wa ne akredytacje Wolontariatu Europejskiego  
lu  Znak Jako ci E S pod koniec  r
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HO  ONLINE LEARNIN

SALTO EECA swoją misję realizuje m.in. za pomocą platformy HOP (www.HOP.sal-
to-youth.net). To narzędzie wspierające zdalne zdobywanie wiedzy, dające przestrzeń 
do gromadzenia i dzielenia się treściami e-learningowymi. Z platformy mogą korzystać 
wszystkie osoby zainteresowane uczeniem się na odległość, które założyły na niej konto. 
W 2019 r. platforma HOP zyskała nowy wygląd i funkcjonalności. Doskonale spraw-
dziła się podczas sześciu kursów online z udziałem ponad 1500  uczestników. Kursy  
poprowadziło 10 trenerów z całej Europy, a logistycznie wspierało ich kilka narodowych 
agencji Erasmus+ i EKS oraz regionalne centra SALTO.

Platforma rozwija się także „w realu”. Zajmuje się nią Rada HOP, czyli grupa 
ekspertów powołana w ramach obu europejskich programów młodzieżowych, której 
prace koordynuje polskie Centrum Współpracy SALTO.

S rona in erne o a   
www.salto-youth.net/rc/eeca

ace ook   
/saltoeeca
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E uropass to narzędzie do efektywnego zdobywania pracy, wykształcenia oraz 
poszukiwania możliwości edukacyjnych i zawodowych na rynku europejskim. 
Na portfolio Europass składają się dwa dokumenty ogólnodostępne: CV i Pasz-

port Językowy oraz kilka innych, wydawanych w związku z osiągnięciami w systemie 
edukacji: Europass – Mobilność, Suplement do Dyplomu Szkoły Wyższej oraz Suple-
ment do Dyplomu Potwierdzającego Kwali�kacje Zawodowe, Świadectwa Czeladni-
czego lub Dyplomu Mistrzowskiego. Każdy z dokumentów funkcjonuje samodziel-
nie, ale kompletując je, można stworzyć portfolio kariery zawodowej.

Dokument Europass – Mobilność zawiera informacje na temat wiedzy i kwa-
li�kacji zdobytych w innym kraju europejskim, np. podczas praktyk zawodowych,  
nauki na uczelni czy pracy w charakterze wolontariusza. W 2019 r. otrzymało go 
ponad 30 tys. osób, a w kolejnych latach ta liczba może być jeszcze wyższa. W 2019 r. 
zmienił się bowiem proces jego wydawania – dzięki Europass Mobilność On-Line 
(EMOL), elektronicznemu systemowy walidacji, od 1 października 2019 r. przebie-
ga on znacznie szybciej, łatwiej i taniej. Odejście od tradycyjnego obiegu dokumen-
tów ułatwia także opracowana przez Krajowe Centrum Europass aplikacja. EMOL  
na urządzenia mobilne, wymagająca niekwali�kowanego podpisu elektronicznego, 
wyznacza standardy innowacyjności w Europie.

e tr icz a  
rew c a
W 2019 r. jeden z dokumentów Europass przeszedł 
cyfrową metamorfozę. Wszystko po to  a y ich 
wykorzystywanie w kontaktach z pracodawcą i placówką 
edukacyjną stało się łatwiejsze
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AKTYWNO  W SIECI

Nowy wygląd i większą funkcjonalność zyskała strona www.europass.org.pl,  
zawierająca wzory obowiązujących suplementów do dyplomu, wskazówki dla bene-
�cjentów na temat przygotowania dokumentów czy odniesienia do aktów prawnych. 
Publikowane na bieżąco informacje spotykały się z dużym zainteresowaniem.

W lutym 2019 r. Krajowe Centrum Europass zarządzało także międzynarodo-
wym pro�lem Europass Europe w serwisie Instagram.

WS IERANIE ENE ICJENT W

Działalność promocyjna i szkoleniowa, aktywność w mediach elektronicz-
nych i społecznościowych, wsparcie techniczne osób i instytucji oraz obecność  

Na stronie internetowej odnotowano 60 717 odsłon  a pro l Europass 
olska  ser isie ace ook o ser uje ju  ponad 1800 u ytkownik w
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na wydarzeniach poświęconych różnym aspektom edukacji – Krajowe Centrum 
Europass na różne sposoby informuje o korzyściach płynących z rzetelnej oceny 
poziomu zdobytych osiągnięć i czytelnego prezentowania umiejętności przyszłym 
pracodawcom.

W 2019 r. Krajowe Centrum zapoczątkowało współpracę z ośrodkami dosko-
nalenia nauczycieli. Od czerwca do grudnia przeprowadziło dla nich 10 warsztatów 
z udziałem 539  nauczycieli. Natomiast bene�cjenci programu Erasmus+ poznali  
sposoby opisywania w dokumentach Europass – Mobilność efektów uczenia się  
zdobywanych w ramach mobilności edukacyjnej. Wsparcie merytoryczne otrzymali 
również studenci podczas warsztatów organizowanych we współpracy z akademicki-
mi biurami karier oraz Absolvent Talent Days – największych targów pracy w Polsce, 
które odbyły się w siedmiu największych miastach (Warszawa, Kraków, Katowice, 
Gdańsk, Wrocław, Łódź, Poznań) i przyciągnęły łącznie ok. 35 tys. osób. Z oferty 
informacyjnej skorzystali przedstawiciele zespołów zarządzania zasobami ludzkimi 
w �rmach i przedsiębiorstwach prywatnych, którzy poznali korzyści płynące z wyko-
rzystywania Europass – CV do rekrutacji nowych pracowników.

Współpraca merytoryczna objęła również instytucje certy�kujące – Centralną 
Komisję Egzaminacyjną, okręgowe komisje egzaminacyjne oraz Związek Rzemiosła 
Polskiego. Na mocy rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. każdy absolwent, 
który zdał egzamin zawodowy w formie przyjętej w latach 2012, 2017 i 2019, otrzyma 
dyplom razem z suplementem, o który nie będzie już musiał wnioskować. 

WYDARZENIA KRAJOWE I RE IONALNE

W 2019 roku zespół Europass był częstym uczestnikiem wielu wydarzeń organizo-
wanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Pracownicy Krajowego Cen-
trum prowadzili konsultacje na stoiskach informacyjnych podczas Ogólnopolskiego  
Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, 
Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, Kongresu Rozwoju Systemu  
Edukacji, Kongresu Edukacji Pozaformalnej oraz IV  Forum Edukacji Dorosłych. 
W 2019 r. odbyły się 72 tematyczne warsztaty, szkolenia, spotkania oraz targi 
z udziałem Krajowego Centrum. Łącznie informacja o Europass dotarła do blisko 
49 tys. osób – to o 35% więcej w porównaniu z rokiem 2018.

Część działań regionalnych była związana z kontynuowaniem projektu  
„Papiery do kariery”, realizowanego wspólnie z Krajowym Biurem Eurodesk  
w latach 2016–2018. Umożliwiły one praktykom związanym z różnymi obszarami 
systemu oświaty – nauczycielom, doradcom zawodowym, pracownikom poradni 
psychologiczno-pedagogicznych i dyrektorom szkół – poznanie możliwości poszcze-
gólnych dokumentów oraz całego Portfolio Europass.

Wiedza zdobyta podczas spotkań idealnie wpisuje się w założenia podstawy 
programowej doradztwa zawodowego z 2019 r. W niedalekiej przyszłości zostanie 
wykorzystana do projektowania rozwiązań wspierających osoby uczące się na róż-
nych etapach edukacji w dokonywaniu samodzielnych, odpowiedzialnych wyborów 

 r  okr gowe komisje egzaminacyjne  oś iu re ionac  olski 
da  o e  136 682 suplementy do d plo  po ierd aj c c  

k ali kacje a odo e  W zawodach rzemie lniczych dano 
na o ias  12 099 suplement w i wiadectw
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edukacyjnych i zawodowych, opartych na rozumieniu własnych potrzeb, znajomości 
systemu edukacji oraz rynku pracy.

WS Ł RACA MI DZYNARODOWA

W 2019 r. pracownicy Krajowego Centrum Europass wzięli udział w pracach regio-
nalnego klastra Europy Środkowo-Wschodniej, uczestniczyli także w spotkaniach 
z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej organizowanych w kraju i za gra-
nicą: Europass Network Meeting, Europass Advisory Working Group i Joint Policy  
Networks Meeting. 

Jesienią odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. innowacji (19–20 września,  
Warszawa), podczas którego wypracowano m.in. rekomendacje dotyczące przyszłego 
kształtu elektronicznej platformy Europass 2.0, która przekształci tradycyjne doku-
menty w nowoczesną i wygodną w użyciu usługę. Komisja Europejska wdroży  
w życie tę zmianę 1 lipca 2020 r.

S rona in erne o a   
www.europass.org.pl

ace ook   
/europasspolska
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Na platformie EPALE szkoleniowcy, trenerzy i edukatorzy osób dorosłych mogą 
znaleźć propozycje nowych metod nauczania oraz sposobów motywowania 
do nauki. EPALE to miejsce rozwijania kompetencji zawodowych, prowa-

dzenia dyskusji warsztatowych i dzielenia się pomysłami. To także oferta dla tych,  
którzy szukają okazji do wymiany doświadczeń z edukatorami pracującymi w innych 
krajach.

WSZYSTKO O EDUKACJI DOROSŁYCH W JEDNYM MIEJSCU

Platforma zapewnia dostęp do materiałów przydatnych do edukowania osób  
dorosłych oraz do najnowszych wytycznych i wyników badań dotyczących tej  
tematyki. Można na niej znaleźć autorskie blogi na tematy cieszące się największym  
zainteresowaniem wśród edukatorów, zapowiedzi wydarzeń i aktualności. Ważnym 
miejscem jest biblioteka materiałów gromadząca zasoby, które można wykorzy-
stać do urozmaicenia oferty edukacyjnej. Najpopularniejsze teksty są tłumaczone,  
co umożliwia docieranie do szerszego grona czytelników i ułatwia międzynarodową 
wymianę doświadczeń.

Sp t a my się  
na EPALE
Dyskusje  logi  we inaria  podkasty – to tylko czę ć 
oferty EPA E. Platforma piąty rok udowadnia   
że edukacja dorosłych nie musi yć nudna i warto 
planować ją wspólnie. Europejska społeczno ć EPA E 
liczyła w 2019 r. już ponad 0 tys. użytkowników   
a 4 tys. to edukatorzy z Polski

Polska
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Niektóre elementy EPALE zostały zaprojektowane specjalnie dla bene�cjentów 
sektora Edukacja dorosłych programu Erasmus+. Ciekawym narzędziem jest kalen-
darz wydarzeń. Umożliwia on znalezienie odpowiedniego kursu, szkolenia  
lub konferencji w całej Europie, w których można uczestniczyć w ramach projektu 
prowadzonego w Akcji 1.

TEMATY SKROJONE NA MIAR

Na platformie EPALE można znaleźć wiele inspirujących artykułów, w których prak-
tycy podpowiadają, jak motywować dorosłych do nauki i jak projektować skuteczne 
działania edukacyjne dla tej grupy. Prezentują też metody szkoleniowe, narzędzia 

a po oc  s uki arki par ner  ene cjenci mogą  
nawiązywać kontakty i planować wsp łprac  mi dzynarodową.  

  r  skor s a o  ej o li ości  ins ucji  ca ej olski   
co ao oco a o ainicjo anie  pi ciu projek
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i nowe technologie. Użytkownicy platformy na bieżąco śledzą trendy w mentoringu, 
tutoringu, programach rozwojowych, ewaluacji, grywalizacji, storytellingu, super-
wizji czy nowych technologiach. Autorzy tekstów dzielą się swoimi doświadczenia-
mi w dziedzinach edukacji językowej, kulturowej, obywatelskiej albo edukacji osób 
z grup defaworyzowanych. Pokazują, jakie metody sprawdzają się na warsztatach 
prowadzonych w bibliotekach czy muzeach, jak zaangażować w uczenie seniorów, 
osoby z niepełnosprawnościami czy zagrożone wykluczeniem.

Dostęp do zasobów EPALE jest otwarty dla wszystkich, ale możliwość korzysta-
nia z oferty edukacyjnej wymaga zarejestrowania. 

S OŁECZNO  E ALE

Platforma EPALE powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej, ale tworzona jest 
przez praktyków zawodowo związanych z edukacją dorosłych. Każda zarejestrowana 
osoba może publikować własne treści, a tym samym rozwijać zasoby społeczności. 
Z platformą współpracuje też grono ambasadorów EPALE specjalizujących się w wio-
dących zagadnieniach związanych z edukacją dorosłych. Do ich zadań należy dziele-
nie się wiedzą, rozwijanie umiejętności użytkowników platformy oraz promowanie 
jej w środowiskach branżowych. W 2019 r. platformę EPALE wspierało 16 ekspertów 
z zakresu nowych technologii, edukacji językowej, prozdrowotnej, międzypokole-
niowej, szkoleń i rozwoju pracowników, andragogiki, ewaluacji oraz projektowania 
działań edukacyjnych dla dorosłych w instytucjach kultury.

c es nic   oru  

Edukacji oros c  

oceniali je o pr e ie  
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WYDARZENIA W CENTRUM ZAINTERESOWANIA

Zespół platformy EPALE co roku organizuje bezpłatne wydarzenia stacjonarne  
i webinaria prowadzone online. W 2019 r. odbyły  się seminaria tematyczne dla 
szkoleniowców (16 kwietnia, Warszawa), przedstawicieli organizacji pracujących 
z seniorami (10 czerwca, Toruń) oraz pracowników instytucji kultury (25 września, 
Gdańsk). Wzięło w nich udział łącznie ponad 300 osób. Równie dużym zaintereso-
waniem cieszyły się webinaria poświęcone action learning, mentoringowi, edukacji  
językowej i obywatelskiej oraz pomiarowi aktywności edukacyjnej dorosłych 
Polaków.

Część wydarzeń została zorganizowana w ramach Dni Uczenia się Dorosłych 
– kampanii społecznej odbywającej się pod patronatem UNESCO. Krajowe Biuro 
EPALE włączyło się w promowanie tej inicjatywy na platformie oraz facebookowym 
pro�lu EPALE Polska. Jej efekty zaprezentowano podczas najważniejszego wydarze-
nia – IV Forum Edukacji Dorosłych (20 listopada, Warszawa).

W 2019 r. tematem przewodnim Forum były cztery obszary rozwoju edukatora: 
motywowanie do uczenia siebie i innych, skuteczne sposoby angażowania, innowacje 
wykorzystywane do kształcenia oraz wiarygodność działań edukacyjnych. Uczestnicy 
mogli zapoznać się z nowinkami w zakresie podnoszenia umiejętności podstawowych, 
pracy w grupie, komunikacji, zdrowego żywienia i technologii. Zaproszeni goście  
pokazali także, że sport może być sposobem motywowania do uczenia siebie i innych.

WS IERANIE INICJATYW ERASMUS+

Platforma EPALE to doskonałe źródło inspiracji, dobrych praktyk i baza wiedzy  
o politykach Unii Europejskiej w zakresie edukacji dorosłych. Można ją wykorzy-
stać do upowszechniania rezultatów projektu, promowania wydarzeń będących jego  
częścią, nawiązywania kontaktów i dyskusji z osobami z branży, a także do zaprezen-
towania swojej instytucji na forum międzynarodowym. 

Krajowe Biuro EPALE włącza się również w promowanie konkursów organizowa-
nych w ramach programu Erasmus+: Sel�e+, European Language Label i EDUinspiracje 
oraz informuje o wydarzeniach organizowanych w ramach innych inicjatyw FRSE.

 ci u jedne o dnia oru  Edukacji oros c  or ani o ano 
18 wystąpie  pr o o an c  pr e  30 oso owo ci ś ia a edukacji  
kul ur  i ul i edi  s uc a o ic  ponad 330 uczestników 
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ECVET to Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć 
w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Ułatwia on zdobywanie kwali�kacji 
zawodowych, wspiera mobilność i uczenie się przez całe życie. Celem działań  

Zespołu Ekspertów ECVET jest popularyzowanie informacji na temat systemu 
oraz wspieranie władz krajowych w jego rozwoju. 

SZKOLENIA I DORADZTWO DLA ENE ICJENT W

W 2019 r. eksperci ECVET ściśle współpracowali z Krajowym Centrum Europass, 
sektorem Kształcenia i szkoleń zawodowych Erasmus+ oraz zespołem Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przy organizowaniu warsztatów dla bene-
�cjentów na temat opracowywania efektów mobilności z wykorzystaniem założeń  
systemu ECVET. Spotkania odbyły się w Warszawie (kwiecień, październik i listo-
pad), Stargardzie (październik) i Katowicach (grudzień). Uczestnicy dowiedzieli 
się, jak de�niować efekty uczenia się uzyskiwane w trakcie mobilności w wybranej 
branży, a także jak wykorzystać w tym celu nowe podstawy programowe kształcenia 
w zawodach szkolnictwa branżowego. Z oferty szkoleń po raz pierwszy skorzystali 

Misja:  
e ac a
W 2019 r. działania ekspertów E ET skoncentrowały 
się na doradztwie i informowaniu o zasadach tego 
systemu. Z oferty najczę ciej korzystali ene cjenci 
programów zarządzanych przez FRSE  realizujący projekty 
mo ilno ci  a także pracodawcy i przedstawiciele edukacji 
zawodowej oraz szkolnictwa wyższego
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także eksperci oceniający wnioski w Akcji 1. programu Erasmus+ oraz bene�cjenci 
posiadający Kartę jakości mobilności. 

Konsultacje z ekspertami i praktykami stosującymi system ECVET w Polsce były 
prowadzone również podczas spotkań roboczych. Efektem współpracy z Punktem 
Kontaktowym ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwali�kacji była wydana przez  
Punkt publikacja Ramy kwali�kacji, ECTS i ECVET dla uczenia się przez całe życie.

ROMOCJA I IN ORMACJA ODCZAS WYDARZE

Osoby zainteresowane ECVET i korzyściami płynącymi z uwzględniania zasad tego 
systemu w projektach unijnych miały wiele okazji do zasięgnięcia opinii i zadawania 
pytań w punktach informacyjnych w czasie wydarzeń organizowanych przez FRSE. 
W 2019 r. odbyło się ponad 40 spotkań o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólno-
polskim organizowanych przez Fundację w formie dni informacyjnych, regional-
nych kongresów zawodowych, warsztatów dla nauczycieli, konsultantów i doradców  
metodycznych czy też seminariów skierowanych do pracowników dydaktycznych 
państwowych wyższych szkół zawodowych.
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Działania promujące ECVET kierowano także do instytucji zainteresowanych 
poprawą jakości systemu kształcenia i jego ściślejszym dopasowaniem do potrzeb 
rynku pracy. Największymi wydarzeniami dla tej grupy odbiorców były dwie kon-
ferencje odbywające się w ramach IV Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawo-
dowych. Konferencja inaugurująca tę kampanię w Polsce odbyła się 15 paździer-
nika w Stargardzie. W jej trakcie przedstawiono krajowe i regionalne inicjatywy  
na rzecz wdrażania „Perspektywy uczenia się przez całe życie”, czyli krajowej 
strategii promowania idei uczenia się w różnych formach i na różnych etapach  
życia oraz związanej z tym mobilności edukacyjnej. Europejski Tydzień zamknęła  
konferencja „Kompetencje przyszłości – odkryj swój talent!” (18 października,  
Warszawa). Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty na temat wykorzystania systemu 
ECVET i dokumentów Europass do organizacji staży w zagranicznych przedsiębior-
stwach. Oba spotkania zgromadziły ok. 370 uczestników z całej Polski. 

Narodowa Agencja promowała działania Zespołu Ekspertów ECVET za pośred- 
nictwem strony internetowej, na której znaleźć można bieżące informacje o pracy  
ekspertów, materiały szkoleniowe, elektroniczne publikacje przydatne do realizacji 
projektów mobilności oraz linki do innych stron dotyczących ECVET. Efekty pracy 
Zespołu były również promowane na platformie EPALE oraz na stronie internetowej 
Krajowego Centrum Europass.

RACE KONCE CYJNE

Tematem omawianym na szczeblu krajowym i międzynarodowym było wyko-
rzystanie systemu ECVET jako instrumentu wspomagającego elastyczne ścieżki 
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zdobywania kwali�kacji w wyższych szkołach zawodowych. Istotną kwestię stanowi-
ło także wykorzystanie podejścia opartego na efektach uczenia się do przygotowania 
programów szkolenia zawodników w konkursach EuroSkills i WorldSkills.

Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw  
programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego otworzyło pole  
do opracowania programu szkoleń dla bene�cjentów programów Erasmus+  
i PO WER na temat systemu ECVET. 

WS Ł RACA MI DZYNARODOWA

W 2019 r. członkowie Zespołu uczestniczyli w czterech wydarzeniach zagranicznych. 
Podczas forum „Using the ECVET principles to connect learning and working  
in tomorrow’s labour market” dyskutowano na temat możliwości wykorzystania 
i rozwoju systemu ECVET na rzecz większej synergii edukacji rynku pracy  
(20–21 czerwca, Rotterdam). Konkurs umiejętności zawodowych Taitaja 2019 i towa-
rzyszące mu seminarium ECVET „Back to the future” były okazją do wymiany  
doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wykorzystania założeń systemu ECVET 
na rzecz przygotowania krajowej drużyny do konkursów EuroSkills i WorldSkills  
(20–23 czerwca, Joensuu). Jesienią w Brukseli eksperci uczestniczyli w seminarium 
tematycznym „Tools for VET – learner mobility” poświęconym wykorzystaniu doku-
mentów  ECVET do celów mobilności edukacyjnej w programie Erasmus+ i poza 
nim, a także w nowej usłudze Europass (3–4 października). Członkowie Zespołu 
wzięli też udział w spotkaniu Europejskiej Sieci ECVET, w czasie którego omówiono 
stan wdrażania systemu ECVET oraz plan działań na 2020 r. (7–8 listopada). 

i ki s eroko akrojon  inicja o  ekspercki  s s e  s aje 
si  coraz lepiej rozpoznawany i coraz cz ciej uwzgl dniany 

 projek ac  o ilności

S rona in erne o a   
eksperciecvet.org.pl

107

rogramy wspomagające

http://eksperciecvet.org.pl


Efekty programu Erasmus+ mierzy się nie tylko doświadczeniami zdobywanymi 
podczas wyjazdów studenckich, zagranicznych praktyk czy nawiązywanych 
partnerstw. W dłuższej perspektywie korzystanie z oferty programu przez  

tysiące Europejczyków przekłada się na zmiany w krajowych politykach publicznych. 
Jak można się o tym przekonać? Z pewnością warto skorzystać z publikacji i baz  
danych Eurydice, które wspierają monitorowanie systemów edukacji w państwach 
biorących udział w programie.

EURYDICE  
 EURO EJSKA SIE  IN ORMACJI O SYSTEMACH EDUKACJI

Sieć przygotowuje i udostępnia raporty, zbiera statystyki do baz danych, publiku-
je wyniki badań dotyczących struktur systemów, zasad ich funkcjonowania oraz  
kierunków reform oświatowych. Zasoby Eurydice umożliwiają porównywanie  
różnych aspektów systemów edukacji w 38 krajach Europy. Wiele materiałów jest  
dostępnych w wersjach drukowanej i elektronicznej. W 2019 r. ukazały się następują-
ce tematyczne raporty porównawcze dotyczące polityk europejskich:

r pe s a e ac a  
a wyci ięcie rę i

W ramach prac eksperckich Fundacja na ieżąco z iera 
nowe dane i zasila w informacje międzynarodową 
platformę Youth Wiki  po więconą politykom 
młodzieżowym państw Unii Europejskiej  wydaje 
także pu likacje Eurydice – główne ródło wiedzy 
o europejskich systemach edukacji

Youth Wiki
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 Integrating students from migrant backgrounds into schools in Europe 
– publikacja dotycząca integracji uczniów ze środowisk migranckich 
w szkołach, która jest dostępna także w języku polskim: Integracja uczniów 
ze środowisk migranckich w szkołach w Europie; 
 Eurydice brief. Integrating students from migrant backgrounds into schools 
in Europe – główne wnioski z raportu dotyczącego integracji uczniów  
ze środowisk migranckich w szkołach; 
 Integrating asylum seekers and refugees into higher education in Europe 
– raport dotyczący integracji uchodźców w szkolnictwie wyższym oraz 
jego polska wersja językowa: Uchodźcy – dostęp do szkolnictwa wyższego 
w Europie;
 Key data on early childhood education and care in Europe – raport dotyczący 
edukacji wczesnoszkolnej i opieki nad małym dzieckiem;
 Digital education at school in Europe – raport dotyczący edukacji cyfrowej 
w szkołach;
 �e teaching of minority or regional languages at schools in Europe  
– raport dotyczący nauczania języków regionalnych lub mniejszościowych 
w szkołach.
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Polską wersję językową uzyskał również raport Kariera zawodowa nauczycie-
li w Europie (Teaching careers in Europe), wydany po angielsku w 2018 r., a Polskie 
Biuro Eurydice tłumaczyło także trzy ostatnie spośród wymienionych publikacji. 

Zaktualizowano następujące publikacje internetowe w języku angielskim:
 Kalendarz roku szkolnego (Organisation of school time in Europe); 
 Kalendarz roku akademickiego (Organisation of the academic year in Europe); 
 Diagramy prezentujące aktualne struktury systemów edukacji (Structure of 
European education systems); 
 Czas nauczania poszczególnych przedmiotów w szkolnictwie obowiązkowym 
(Instruction time); 
 Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół (Teachers’ and school heads’ salaries). 

Ponadto zaktualizowano opisy systemów edukacji poszczególnych krajów  
w języku polskim (11 opisów dostępnych na stronie internetowej). W 2019 r. Biu-
ro monitorowało i aktualizowało także dane dotyczące systemu edukacji w Polsce,  
zamieszczone w bazie National Education Systems w językach polskim i angielskim.  
Ten obszerny opis liczy ok. 550 stron oraz obejmuje 14 rozdziałów poświęconych m.in. 
organizacji systemu edukacji i administracji oświaty, poszczególnym poziomom kształ-
cenia oraz aktualnym reformom i inicjatywom w polityce edukacyjnej.

Z efektów działań Polskiego Biura Eurydice można korzystać na jego stronie  
internetowej. W 2019 r. odwiedziło ją 22 tys. użytkowników, którzy dokonali blisko 

u orski  po s e  espo u o pr o o anie rapor u online 
na e a  czasu pracy nauczycieli w Europie

u likacje Eur dice 

s  udos pniane e -

p a nie  in erne cie 

i podc as dar e  

or ani o an c  

pr e  undacj

FOT. KRZYSZTOF 

KU ZYK
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33 tys. odsłon. Informacje o publikacjach są również dostępne w katalogu Eurydice 
2017/18. Osoby, które preferują kontakt osobisty, mogą wziąć udział w seminariach 
informacyjnych zorganizowanych przez Eurydice i Youth Wiki.  

YOUTH WIKI  
 IN ORMACJE O OLITYKACH MŁODZIEŻOWYCH UE

Młodsza siostra Eurydice to internetowa baza informacji poświęcona polity-
kom młodzieżowym w państwach członkowskich. Platforma działa na podstawie  
„Strategii Unii Europejskiej na rzecz młodzieży na lata 2019–2027”. Na platformie 
znajdują się opisy krajowych przepisów dotyczących: zarządzania polityką mło-
dzieżową, wolontariatu, zatrudnienia i przedsiębiorczości, włączenia społeczne-
go, uczestnictwa młodzieży w życiu politycznym, kształcenia i szkolenia, zdrowia  
i dobrego samopoczucia, kreatywności i kultury, wyzwań globalnych i pracy z mło-
dzieżą. Youth Wiki publikuje także zbiorcze zestawienia statystyczne i wyniki ba-
dań naukowych dotyczących młodzieży w danym państwie członkowskim, opisy  
krajowych inicjatyw podejmowanych na rzecz tej grupy, regulacje prawne, najnowsze 
reformy, przykłady dobrych praktyk, opracowania monitoringów i ewaluacji doty-
czących sytuacji młodzieży w danym kraju. 

Wszystkie rozdziały tematyczne Youth Wiki są aktualizowane na bieżąco.  
W 2019  r. dodatkowo opracowano od podstaw nowy rozdział dotyczący pracy  
z młodzieżą. Mimo że platforma jest dostępna jedynie w języku angielskim,  
to polska wersja jej treści została wydana w dwutomowej publikacji Polityka młodzie-
żowa w Polsce. Polityka młodzieżowa w Polsce. Encyklopedia Komisji Europejskiej 
Youth Wiki – zachęcamy do pobrania jej z zasobów czytelni FRSE! 

S rona in erne o a   
www.eurydice.org.pl

ace ook   
/eurydicepolska

S rona in erne o a   
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki
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W 2019 r. działania promocyjne i upowszechniające skupiały się na organiza-
cji wydarzeń międzynarodowych, krajowych i regionalnych oraz rozwo-
ju narzędzi online i kanałów w mediach społecznościowych. Ważną rolę 

w komunikacji z obecnymi i przyszłymi bene�cjentami odgrywały konkursy, a także 
współpraca z mediami, która zwiększyła rozpoznawalność Fundacji Rozwoju Syste-
mu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+, jako instytucji z największą 
ofertą programów edukacyjnych w Polsce i eksperta w ich dziedzinie.

WYDARZENIA MI DZYNARODOWE

Fundacja zorganizowała trzy wydarzenia o zasięgu międzynarodowym. 16 maja 
w Krakowie odbyła się 12. konferencja sieci naukowej Teacher Education Policy  
in Europe pt. „Quality teachers and quality teacher education: research, policy  
and practice”. Uczestnicy wypracowali zalecenia dotyczące polityki kształcenia nauczy-
cieli na poziomie instytucjonalnym, krajowym i europejskim, dyskutowali również  
o możliwościach rozwijania badań edukacyjnych oraz rozwoju metod ewaluacji 
w kształceniu nauczycieli. 

y y  
 as ś

Ogólnopolskie konferencje, regionalne spotkania 
informacyjne  aktywno ć online – Narodowa Agencja 
Programu Erasmus+ spotyka się z aktualnymi i przyszłymi 

ene cjentami w najdalszych zakątkach. Organizuje 
rocznie kilkaset wydarzeń i pu likuje niezliczoną licz ę 
informacji w mediach tradycyjnych i społeczno ciowych

Promocja, komunikacja  
i upowszechnianie rezultatów projektów
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W dniach 2–5 września Fundacja współorganizowała XIV  edycję Forum  
Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu. Hasło wydarzenia „Umiejętności 
przyszłości dla przyszłych liderów” młodzi aktywiści z Zachodu i Wschodu oraz  
dalekiego Kaukazu potraktowali jako szansę do debatowania z inspirującymi mów-
cami – wybitnymi naukowcami i ekspertami, czołowymi politykami oraz przedsię-
biorcami. Wydarzeniu partnerował Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, 
Instytut Studiów Wschodnich oraz województwo małopolskie.

Także we wrześniu w ramach Europejskiej Nocy Sportu po raz trzeci odbył 
się Bieg Erasmusa+ połączony z całodziennym piknikiem rodzinnym (28 września, 
Warszawa). Bieg w formie sztafety oraz biegi dziecięce i liczne towarzyszące atrakcje 
przyciągnęły na stadion lekkoatletyczny Akademii Wychowania Fizycznego ponad 
650 uczestników. 

KON ERENCJE O LNO OLSKIE

W 2019 r. odbyło się aż 11 cyklicznych imprez w całym kraju. Sezon spotkań otwo-
rzyła szósta edycja Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+ 
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i Europejskiego Korpusu Solidarności (8 stycznia, Warszawa). Jest to jedno z najważ-
niejszych wydarzeń promujących oferty programów i inicjatyw zarządzanych przez 
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i co roku cieszy się bardzo dużym zaintereso-
waniem. Z myślą o przyszłych bene�cjentach Fundacji zorganizowano 24 warsztaty 
przygotowujące do składania wniosków w ramach Erasmus+. Skorzystało z nich nie-
mal tysiąc uczestników z całego kraju.

Drugi kwartał roku rozpoczęła konferencja „Edukacyjna rola projektów wy-
mian edukacyjnych”, zorganizowana wspólnie z Polsko-Niemiecką Współpracą 
Młodzieży (2 kwietnia, Warszawa). Była to okazja do pogłębionej dyskusji na temat 
potrzeb i możliwości związanych z prowadzeniem szkolnych wymian młodzieży 
oraz dostępności takiej oferty dla uczniów. W maju po raz dziewiąty zainauguro-
wano Europejski Tydzień Młodzieży, a jedną z wielu jego atrakcji była gra miejska 
„Wkręć się w obywatelstwo” (9 maja, Warszawa). 

W kalendarz spotkań na stałe wpisał się Kongres Rozwoju Systemu Edukacji. 
W 2019 r. odbył się po raz drugi (18 września, Warszawa), tym razem pod hasłem 
„Mądrość – kreatywność – innowacyjność. Kształcenie dla przyszłości”. Wykład 
otwierający wygłosił prof. Krzysztof Zanussi. W programie Kongresu znalazły się 
cztery równoległe sesje tematyczne oraz pięć warsztatów z udziałem ekspertów  
zajmujących się edukacją szkolną oraz szkolnictwem wyższym i zawodowym, a także 
samorządowców i biznesmenów. W trakcie spotkań dyskutowano o sposobach rozwi-
jania kompetencji miękkich oraz kształtowania mądrych, kreatywnych i twórczych 
obywateli. Wystąpieniom przysłuchiwało się ponad 500 uczestników z całej Polski. 
Integralną częścią Kongresu były obchody Europejskiego Dnia Języków. W progra-
mie wydarzenia znalazło się 10 warsztatów prowadzonych po angielsku, niemiecku, 
francusku i polsku przez uznanych nauczycieli akademickich. Sesje przyciągnęły  
ok. 350 słuchaczy.

Najważniejszym wydarzeniem października był IV Europejski Tydzień 
Umiejętności Zawodowych. Fundacja włączyła się w promowanie idei poprawia-
nia wizerunku szkolnictwa zawodowego jako organizator konferencji „Kompeten-
cje przyszłości – odkryj swój talent!” (18 października, Warszawa). Podczas debat  
plenarnych i sesji tematycznych dyskutowano o nowych możliwościach zawodowych 
dla uczniów szkół technicznych i branżowych, które wspierają rozwój innowacyjnej 
gospodarki oraz zaangażowanie potencjału młodego pokolenia. 

Rok zakończył się dwudniową konferencją „Europejskie inicjatywy dla sportu” 
(12–13 grudnia, Warszawa) przygotowaną razem z Ministerstwem Sportu. Przedsta-
wiono na niej zasady współpracy w ramach Erasmus+ Sport w 2020 r. oraz założenia 
programu Erasmus+ w latach 2021–2027.

WYDARZENIA RE IONALNE

Bilans działań regionalnych to 302 wydarzenia dla 15 tys. osób. Były to głównie kon-
ferencje organizowane we współpracy z regionalnymi punktami informacyjnymi 
FRSE oraz działania edukacyjno-szkoleniowe Mobilnego Centrum Edukacyjnego. 
W ciągu roku regionalne punkty zorganizowały łącznie 32 wydarzenia i udzieliły 
1800 konsultacji nt. możliwości zdobywania wiedzy i doświadczenia w ramach pro-
gramów edukacyjnych i inicjatyw zarządzanych przez FRSE.

W roku 2019 zorganizowano także pięć regionalnych konferencji progra-
mu Erasmus+, które zgromadziły łącznie tysiąc uczestników. Mogli oni dowie-
dzieć się, w jaki sposób wykorzystać możliwości międzynarodowych projektów do 
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rozwijania zawodowych zainteresowań uczniów i nauczycieli oraz zapoznać się z ofertą  
programów cyfryzacji dla szkół. Każda konferencja miała temat przewodni, a sesje 
tematyczne były poświęcone m.in. praktycznemu wykorzystaniu nowych technologii  
czy metodom nauczania języków obcych w szkołach.

Między lutym a kwietniem 2019 r. odbyło się 16 regionalnych kongresów za-
wodowych, zorganizowanych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. 
W trakcie tych wydarzeń pracownicy Fundacji udzielali porad i prezentowali progra-
my edukacyjne na stoiskach informacyjnych. 

Mobilne Centrum Edukacyjne
W trasę po najdalszych zakątkach Polski ruszyło Mobilne Centrum Edukacyjne 

– specjalna naczepa z klasopracownią wypełnioną nowoczesną technologią.  
Wewnątrz eksperci pokazywali uczniom i nauczycielom, jak wykorzystywać na lek-
cjach narzędzia multimedialne (długopisy 3D, kostki Merge, Makey-Makey) i czego 
mogą nauczyć roboty edukacyjne, takie jak: Codey-Rocky, Ozoboty i Photony. 

Mobilne Centrum Edukacyjne pojawiło się m.in. na obchodach Dnia Dziecka 
zorganizowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (1 czerwca, Warszawa), 
warsztatach eTwinning „Professional development workshop for the support service 
community” (11–13 września, Kraków) oraz na IV Europejskim Tygodniu Umiejęt-
ności Zawodowych przy Zespole Szkół nr 2 w Kołobrzegu (16 października).

KOMUNIKACJA

Bieżący kontakt z Fundacją ułatwia rozwój narzędzi online i pro�le w mediach 
społecznościowych. 

Jednym z podstawowych źródeł informacji jest strona internetowa Erasmus+. 
Fundacja równolegle prowadzi 16 witryn pozostałych programów edukacyjnych 
i inicjatyw wspierających oraz konta w mediach społecznościowych. Za ich pomocą 
bene�cjenci na bieżąco są informowani o wydarzeniach, konkursach, inicjatywach 
FRSE, a także o ważnych terminach i szczegółach dotyczących realizacji projektów. 

Media
Nie bez znaczenia pozostaje współpraca z mediami, która wzmacnia rozpozna-

walność FRSE jako instytucji z największą ofertą programów edukacyjnych w Polsce 
i zarazem eksperta w ich dziedzinie. 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji regularnie dociera do lokalnych społecz-
ności oraz potencjalnych bene�cjentów za pomocą telewizji, prasy i radia. W 2019 r. 
eksperci Narodowej Agencji cyklicznie brali udział w audycjach radiowych i progra-
mach telewizyjnych o ogólnopolskim zasięgu oraz udzielali wypowiedzi mediom 
regionalnym. Każdego miesiąca pojawiało się średnio ok. 1500 materiałów na temat 
programów i inicjatyw zarządzanych przez Fundację.

25 280
km
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U OWSZECHNIANIE REZULTAT W ROJEKT W 

Fundacja zapewnia trwałość i widoczność rezultatów programów i inicjatyw reali-
zowanych przez bene�cjentów, wspierając ich w osiąganiu celów. W ramach strategii  
upowszechniania działa również na rzecz jakości realizowanych przedsięwzięć.

W roku 2019 FRSE zorganizowała kolejną edycję e-szkoleń poświęconych moż-
liwościom, narzędziom i zasobom cyfrowym, które zwiększają jakość i efektyw-
ność działań upowszechniających w projektach. Spotkania online były prowadzone  
we współpracy z ekspertami specjalizującymi się w poszczególnych dziedzinach. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się warsztat „Jak zwiększyć atrakcyjność projektu? 
Przekaz, promocja i upowszechnianie działań przy użyciu narzędzi audiowizual-
nych”, w którym wzięły udział 853 osoby. Cykl sześciu webinarów obejrzano łącznie 
1897 razy.

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć były Targi Dobrych Praktyk, zorga-
nizowane w trakcie Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+ 
i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz II Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji. 
Podczas Kongresu zaprezentowano również wystawę ukazującą różnorodność dzia-
łań projektowych w programach zarządzanych przez Fundację. 

Kolejnym ważnym działaniem były skierowane do bene�cjentów spotkania 
i panele poświęcone upowszechnianiu. W 2019  r. zorganizowano dwa wydarze-
nia tematyczne: panel „Upowszechnianie rezultatów w projektach edukacyjnych”  
podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego programu Erasmus+ i Europejskiego 
Korpusu Solidarności oraz spotkanie z cyklu „Na ważny temat. Marketing społeczny 
jako narzędzie utrwalania rezultatów projektów edukacyjnych” (22 maja, Warszawa). 
Możliwości upowszechniania rezultatów projektów były również omawiane podczas 
międzynarodowego spotkania „MOV(i)E IT FORWARD! TCA – dissemination,  
sustainability, exploitation in KA2 projects results – EVALUATION” zorganizowane-
go przez FRSE w Zakopanem (8–9 maja). W ciągu roku bene�cjenci poszczególnych 

S rona in erne o a   
www.erasmusplus.org.pl

ace ook   
/frse.fb

inked n   
/company/frse

ou u e   
/frseorgpl

i er   
/frsedukacji

ns a ra   
/frsedukacji

lickr   
/frse_pl
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sektorów programu Erasmus+ mogli wziąć udział w specjalnie dla nich zorganizowa-
nych szkoleniach tematycznych.

Upowszechnianie rezultatów stało się tematem poradnika Rezultaty w projek-
tach edukacyjnych wydanego w 2019 r. oraz wielu dobrych praktyk, opisywanych  
na bieżąco na stronie programu Erasmus+ i w publikacjach Wydawnictwa FRSE.

ERASMUS+ I RSE W MEDIA H SPO E ZNOŚ IOWY H

Strony internetowe 
ponad 5,1 mln odsłon s s kic  s ron pro ad on c   SE   
 c e o 1,6 mln odsłon s ron  pro ra u Eras us  

249 577 u ytkownik w strony Erasmus+  
średnio 690 odwiedzin  ci u dnia

Facebook 
31 243 polubienia pro li inicja  SE   
 c e o 17 484 o polu ienia Eras us  

średni asi  pu liko an c  in or acji  ok. 4000 odbiorców

Twitter 
1326  ca ko i a lic a polu ie   

  781 pro lu Eras us  
średni iesi c n  asi  pu liko an c  i  o ok. 20 tys. odbiorców

YouTu e  
587 subskrybentów   
71 301 wy wietle  l  

c n  c as o l dania opu liko an c  a eria  1700 godzin

Flickr  
35 albumów  
3486 zdj ć  kon erencji  s kole  i dar e

Instagram  
683 o serwujących pro l SE  
średni odnio  asi  pos  o ok. 2000 u ytkownik w 

Newsletter RSE 
10 500 u ko nik

Mailingi 
22 kampanie   
198 maili in or ac jno pro oc jn c   
730 098 wiadomo ci
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Wizytówką FRSE są konkursy dla instytucji i organizacji realizujących  
projekty oraz osób, które z nich korzystają. Wyróżnienia dają im możli-
wość pokazania, co udało się osiągnąć dzięki funduszom przyznawanym 

w ramach wszystkich sektorów Erasmus+, Programu Operacyjnego Wiedza Eduka-
cja Rozwój i Europejskiego Korpusu Solidarności. Co roku nagrody są przyznawane 
także przez Krajowe Biuro eTwinning, Eurodesk Polska i inne programy wspoma-
gające. Mimo różnych tematów cel jest zawsze ten sam – wyłonienie zwycięzców  
i promocja dobrych praktyk. 

W 2019 r. po raz kolejny uczestnikom konkursu fotogra�cznego Sel�e+ przy-
znano nagrody, a dydaktykom języków obcych – certy�katy European Language 
Label. Kapituła EDUinspiracji uhonorowała natomiast bene�cjentów, osobowo-
ści i dziennikarzy, którzy sprawiają, że o programach i projektach �nansowa-
nych przez Fundację mówi się w całym kraju. Także i w tym roku po raz pierwszy  
w historii najzdolniejsi uczniowie i studenci stanęli przed wyzwaniem reprezen-
towania Polski na największym na świecie konkursie umiejętności zawodowych 
WorldSkills. Z Kazania wrócili z medalem i zamiast spocząć na laurach, szykują się 
do kolejnej rywalizacji.

 a epsze   
str y
Przy pomocy zdjęć najłatwiej jest przedstawić rezultaty 
projektów  a pomysły na kolejne warto czerpać  
od osó  i organizacji  którym udało się wy ić ponad 
przeciętno ć. Fundacyjne konkursy cieszą się 
niesła nącą popularno cią w ród ene cjentów. 
W 2019 r. do grona zwycięzców dołączyła nowa grupa  
– młodzi zawodowcy

Konkursy i zawody
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SEL IE+  ROJEKT W JEDNYM UJ CIU

Konkurs fotogra�czny dla bene�cjentów swoich programów Fundacja przeprowa-
dziła już po raz czwarty. W edycji 2019 mogli wziąć udział bene�cjenci wszystkich 
sektorów Erasmus+, a także PO WER i innych programów zarządzanych przez  
Fundację. Do konkursu zgłoszono 262 prace. Eksperci FRSE nominowali 39  zdjęć 
w dwóch kategoriach konkursowych: Twój projekt w jednym ujęciu oraz Europejskie 
wartości w moim projekcie. Wyłoniono 20 laureatów oraz przyznano 19 wyróżnień. 
Ceremonia wręczenia nagród w konkursie Sel�e+ 2019 odbyła się podczas Ogólno-
polskiego Dnia Informacyjnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (8 stycznia  
2020 r., Warszawa).

S rona in erne o a   
www.sel eplus.frse.org.pl

FO
T.

 T
O

M
AS

Z 
M

AD
ZI

AR

121

Działania wspierające

http://www.selfieplus.frse.org.pl


LAUREACI SELFIE+ W 2019 R.

ategoria Tw j projekt w jednym uj ciu:
• Ksi nica ocka i  ad s a a ronie skie o  ook in ook ;
• S o ar s enie o udnio o ac odnie oru  Sa or du er orialne o o ranic e   

nn   aki jak ;
• esp  S k  Ener e c n c   es o ie  al a  o ie ;
• S ko a ods a o a i  arii Sk odo skiej urie  c ocicac  Kapi uln c   

ola ;
• esp  S k  i  ana a a   a ic  us  speak ;
• iejska i lio eka u lic na  orac  Sukces  E e ;
• en ru  Ks a cenia a odo e o i s a ic ne o  Sosno cu  alencja pe na 

o li ości ;
• S ko a ods a o a nr   S ar d u  o a i er le el i  Eras us ;
• od ie o  środek c o a c   r e ie  olours o  as e ;
• S o ar s enie sol en  i na ju  i iceu  i  S as ica  ier u  o a s ed  

 ural

Wyr nienia:
• undacja  ea r  alce  ir ualn i a ro enia i ;
• d skie en ru  Spor u  Seniors  o ou  and li e ;
• a o ca  Spra  i ;
• esp  S k  as rono ic no o elarskic   da sku  oc  or a a r  o ;
• S ko a ods a o a nr   S pro a ie  earnin  i es e E ;
• esp  S k  n nierii rodo iska i elioracji  ilo r aj ;
• esp  S k  Elek ronic n c  a la a polsko ierska  od i dla od c   

 relacjac  polsko ierskic ;
• Ko i e  ar nerski ie i ośli skiej  udo ani do a i pa i ci ;
• undacja E  

ategoria Europejskie warto ci w moim projekcie:
• undacja ro Scien ica u lica  er aspera ad as ra ;
• undacja nku a or nno acji  ud ie re ion ;
• esp  S k  icealno ec nic n c   Kluc orku  ac  sa i  a r ni ;
• r eds kole a e o Europejc ka  ars a ie  Europejski plecak u c n ;
• S ko a ods a o a nr   ros o icac  i i al le ends ;
• esp  S k  ec nic n c   re ie    o es  os a  ac o ce  ra ki na r nku 

i d narodo ;
• esp  S k  i  ana Kaspro ic a  elc u asko icac  as a o ilnoś  s ans   

na ied  i i ks  ro j nas c  uc ni ;
• esp  S k   ro niku  olsko por u alska i oś ;
• Ko i e  ar nerski ie i ośli skiej  ok  o sa ości  do  pa i ci ;
• esp  S k  a odo c  nr  Kul ura Europ   Europa ielu kul ur

Wyr nienia:
• oleski środek S uki  a sc odac  s ok ol skie o ra us a ;
• undacja o a i a  o er o  Eco o ical co uni ;
• undacja ns u  nno acji  ni ed in di ersi ;
• esp  S k  nr  i  o s a c  ielkopolskic  s r es o sc  as rono ic   

i o elar e  aler o ;
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EDUINS IRACJE  EDUKACYJNE OSCARY

„Działam i inspiruję!” – to hasło przewodnie dziewiątej edycji konkursu, który  od 2011 r.  
wyróżnia najlepsze projekty edukacyjne, a od 2014 r. również osobowości, angażujące 
się w realizację tego typu przedsięwzięć. W 2019 r. eksperci nominowali 48 instytucji, 
z których wyłoniono 11 laureatów EDUinspiracji, a spośród stu nadesłanych zgłoszeń 
tytuł EDUinspiratora otrzymało sześć osób. Jednocześnie wyróżniono  i doceniono 
prace dziennikarzy i publicystów poruszających tematy unijnych projektów eduka-
cyjnych. W konkursie EDUinspiracje Media w 2019 r.  nominowano 17 prac, spośród 
których kapituła wybrała cztery najlepsze materiały dziennikarskie. Autorami nade-
słanych materiałów byli zarówno doświadczeni dziennikarze mediów o ogólnopolskim 
zasięgu, jak i publicyści oraz młodzi dziennikarze akademiccy.

Opisy nagrodzonych inicjatyw można znaleźć w publikacji EDUinspiracje 2019, 
(czytelnia.frse.org.pl), w �lmach przedstawiających projekty realizowane przez bene-
�cjentów oraz w bazie dobrych praktyk na internetowej stronie EDUinspiracji.

S rona in erne o a   
www.eduinspiracje.org.pl

ala r c enia 

na r d edukac jn c  

undacji o oju 

S s e u Edukacji  

ars a a   rudnia 

 r

FOT. KRZYSZTOF 

KUCZYK

• esp  S k  Specjaln c   S upi pod K pne  Si nij o oc Eras usa   
ora  i ks one ko pe encje nauc cieli s ans  na sukces ic  uc ni ;

• iceu  lnoks a c ce   o naniu  Eras us   s a ecie ara o skiej  
EK E  ra a ;

• S ko a ods a o a nr  i  adeus a Kościus ki  S upsku  o o udka ;
• esp  S k  n nierii rodo iska i elioracji  ello  nice o ee  ou ;
• S o ar s enie sol en  i na ju  i iceu  i  S as ica  ier u   

as a oc  sp d ia anie
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ZWY IĘZ Y EDUINSPIRA JI W 2019 R.

EDUinspiracje:
• S kolnic o s e  reel  accessi le cen ral european soil  ni ers e  iko aja 

Kopernika  oruniu
• Edukacja s kolna  E po erin  eac ers and pupils or a e er li e rou  na ure  

lnopolskie o ar s o c ron  ak   arkac
• Ks a cenie i s kolenia a odo e  ar a Europa s ans  ro oju a odo e o uc ni  

opolskiej udo lanki  ed cja  esp  S k  udo lan c  i  apie a ana a a   polu
• Edukacja doros c  ea  learnin  olski i ek uc c  dd ia  d ki
• od ie   E or ac i e ci i ens ip o  ou  S o ar s enie en ru  o i a  

S s e o c  e roc a iu
• E  Edukacja s kolna  u   no e ania  no e or on  Specjaln  środek 

S kolno c o a c  nr   El l u
• E  Edukacja a odo a  o ilnie  ko pe en nie   doś iadc enie  o j 

a ranic n c  prak k a odo c   espole S k  oli ec nic n c   o o ie  esp  
S k  oli ec nic n c   o o ie

• olsko i e ski undus  ian  od ie   cieniu le end  S o ar s enie o udnio o  
ac odnie oru  Sa or du er orialne o o ranic e   u aniu

• olsko krai ska ada ian  od ie  as  kolej   pr s oś  esp  S k  
Ko unikacji i  ipoli a e ielskie o  o naniu

• Eurodesk ro ad enie re ionalne o punk u in or ac jne o Eurodesk olska  es nie  
en ru  k ności rc ej  es nie

EDUinspirator:
• S kolnic o s e  a dalena ojarska a s o a s a S ko a ec nic no

Ekono ic na i  ks  ronis a a arkie ic a  aros a iu  ora  idia okr cka 
ni ers e  arii urie Sk odo skiej  u linie

• Edukacja s kolna  dr ar ara s ro ska r a ne iceu  lnoks a c ce 
i    adere skie o  u linie

• Ks a cenie i s kolenia a odo e  Karolina o o isie ic  esp  S k  icealn c  
i ec nic n c  nr   ars a ie

• Edukacja doros c  aros a  arcis e ski olskie S o ar s enie na ec  s  
 iepe nospra ności  n elek ualn  Ko o  da sku

• od ie  E il da ko undacja o oju odkarpacia dla od c  r e   s r kac  oln c

EDUinspiracje Media:
• ukas  r esic ak por al olis ic ne s  a ar ku  Eras us o najleps   projek  E  ak 

ieni  polskic  s uden
• io r jcik adio E  Kielce  a aud cj  S ud  uddies  o d i ki ni  s uden o  

 a ranic  a iej jes  si  odnale   polskic  realiac
• arcin S r elecki a repor a  l o  oka uj i ś ia  a o

Wyr nienia:
• Ka i ier  e ka a e a in erne o a pulsaro pl  a ar ku     da sku apras a 

s c  r ieśnik  do s a ienia s uki ea ralnej
• S on ajc r ak adio era  o nania  a aud cj  kalkulo an  Eras us

Wyr nienie specjalne:
• ojciec  iko us ko oli ka  a ar ku  ara  par
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EURO EAN LAN UA E LA EL  J ZYKOWE INS IRACJE

Konkurs promuje osiągnięcia w nauczaniu języków obcych we wszystkich typach 
szkół, uczelni i organizacji oświatowych zajmujących się kształceniem językowym 
i realizujących projekty o takim charakterze. Jego celem jest zwrócenie uwagi  
na inicjatywy, które mogą stanowić źródło dydaktycznych inspiracji, a także umożli-
wiać twórcze wykorzystanie rezultatów projektów do nauczania różnych grup wieku 
i kształcenia w różnych kontekstach kulturowych. Ocenie poddawane są innowacyj-
ne i niestandardowe zastosowania metod, które wnoszą wartość dodaną do dotych-
czasowych praktyk nauczania i uczenia się języków obcych. Nagrodą jest certy�kat 
European Language Label – Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania 
i uczenia się języków obcych. 

W 2019 r. odbyła się XVIII edycja konkursu, a jej tematami przewodnimi były 
język i kultura. Jury oceniło 52 zgłoszenia, w gronie zwycięzców znalazło się sześć 
instytucji. Z okazji 20-lecia European Language Label w Europie przyznano także 
jedno wyróżnienie specjalne.

Nagrody European Language Label 2019 wręczono podczas II Kongresu  
Rozwoju Systemu Edukacji (18  września, Warszawa). Wydarzeniu towarzyszyła  
wystawa najlepszych prac nagrodzonych w konkursie w ostatnich latach. O zwycię-
skich projektach szeroko informowano w newsletterach i mediach społecznościo-
wych eTwinning i EPALE. Autorzy  nagrodzonych przedsięwzięć byli też bohaterami 
wywiadów i tekstów w czasopismach wydawanych przez FRSE: „Europa dla Aktyw-
nych” i „Języki Obce w Szkole”. Jesienią nagrodzone projekty European Language 
Label prezentowano na trasie Mobilnego Centrum Edukacyjnego.

S rona in erne o a   
www.ell.org.pl

MIĘDZYNARODOWY POZIOM, ŚWIATOWY ZASIĘG
olskie uc elnie 

• S ko a ods a o a i  ana a a   a or e a projek  e a udd  no  a ull ;
• esp  S k  nr   ieluniu a projek  n loj c ne pr eds a ienie  ud ia e  od ie  

oskro ienie ośnika  na pods a ie rc ości illia a S ekspira ;
• S ko a ods a o a nr  i  ulius a S o ackie o  S ar  S c u  

a projek  ko  ea r S koln ;
• undacja en ru  k ności rc ej  asocicac  a projek  Ka ejka j ko a 

 undacji en ru  k ności rc ej ;
• iceu  lnoks a c ce i   Kopernika  arno r e u a projek  i nesses o  e 

Second orld ar ;
• u eu  ars a  a projek  ars a a dla średnio aa anso an c  r nienie 

specjalne
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WORLDSKILLS  A ETYT NA SUKCES

Zawody WorldSkills i EuroSkills mają zachęcić młodzież do podnoszenia swoich 
umiejętności w ścisłej współpracy z pracodawcami, a także promować najnowsze 
rozwiązania w kształceniu i szkoleniach zawodowych. Celem inicjatywy jest także 
zmiana postrzegania zawodów, w których coraz częściej brakuje specjalistów, oraz 
przywrócenie prestiżu tym, które powszechnie są uznawane za mało atrakcyjne. 
Dzięki WorldSkills młodzi ludzie mogą korzystać z najnowszego sprzętu, międzyna-
rodowych szkoleń i wsparcia ekspertów oraz nawiązywać kontakty z potencjalnymi 
pracodawcami. W Polsce organizacją odpowiedzialną za przygotowanie reprezentacji 
jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Olimpiada umiej tno ci
Międzynarodowy konkurs umiejętności zawodowych WorldSkills (22–27 sierp-

nia, Kazań) był najważniejszym wydarzeniem w obszarze kształcenia branżowego 
w 2019 r. Na liczącej niemal 75 ha powierzchni Expo w Kazaniu rywalizowało ponad 
1200 zawodników w 60 o�cjalnych konkurencjach. Odbyły się także konkursy spe-
cjalne: Future Skills (złożone z 25 konkurencji związanych z dziedzinami przyszłości, 
takimi jak: cyberbezpieczeństwo, Internet rzeczy czy Przemysł 4.0) oraz WorldSkil-
ls Juniors, obejmujące kilkanaście konkurencji dla zawodników rozpoczynających 
kształcenie w zawodzie (14–16 lat). Każdą konkurencją opiekował się partner bizne-
sowy, który był odpowiedzialny za zapewnienie infrastruktury technicznej na stano-
wiskach. O sprawną organizację wydarzenia zadbało kilkuset wolontariuszy z całego 
świata. Zawody poprzedziła gala otwarcia z uroczystą prezentacją drużyn, a cere-
monia zamknięcia i rozdania medali przyciągnęła na znaną ze sportowych imprez 
Kazań Arenę ponad 50 tys. widzów, w tym delegacje rządowe z 80 krajów. 

i d narodo i 

eksperci  ielkiej 

r anii i osji 

podc as krajo c  

eli inacji orldSkills 

 o naniu   

 r eśnia

FOT. PAWE  KRZEPINA

Erasmus+   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój   Europejski Korpus Solidarności   Raport 2019

126



Impreza była również niepowtarzalną okazją do wymiany doświadczeń  
i dobrych praktyk, promocji osiągnięć, a także nawiązywania kontaktów i budowa-
nia partnerstw edukacyjno-rynkowych. Zawodom towarzyszyły rozmaite pokazy, 
wystawy, konferencje i seminaria branżowe. W ciągu czterech dni zmagań delegacja 
Polski – jako jednego z kilkunastu krajów – była obecna w stre�e promocyjnej wy-
darzenia, gdzie prezentowała zawodników, idee oraz całe spektrum edukacyjnych 
inicjatyw, którymi zarządza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Dru yna na medal
W Polsce w misję WorldSkills zaangażowało się ponad 50 osób – mentorów, 

trenerów i reprezentantów kilkudziesięciu �rm działających w branżach najbardziej 
zagrożonych niedoborem pracowników. Wspólnie z nimi zespół WorldSkills dzia-
łający w FRSE zrekrutował uczniów i studentów do reprezentacji Polski. Ekipa li-
czyła 11 zawodników startujących w ośmiu konkurencjach: �orystyka, gotowanie, 
mechatronika, obrabiarki CNC, spawanie, technologia mody, a także projektowanie 
informacji o budynku (Future Skills) oraz robotyka mobilna (Worldskills Juniors). 
Przed wyjazdem do Kazania zawodnicy szlifowali umiejętności w międzynarodo-
wych konkursach organizowanych w Wielkiej Brytanii, Finlandii, Chinach i Francji. 

Szczególnym osiągnięciem w Kazaniu było zdobycie przez Macieja Pisarka 
srebrnego medalu w najlepiej obsadzonej konkurencji, jaką jest gotowanie. Na ten 
sukces pracował cały zespół wspierający inicjatywę WorldSkills, ale przede wszyst-
kim znakomici szefowie kuchni: ekspertka Iwona Niemczewska oraz trener Paweł 
Salamon. Po powrocie z Rosji zawodnicy zaprezentowali się podczas imprez towarzy-
szących Forum Ekonomicznemu w Krynicy i konferencji „Kompetencje przyszłości” 
organizowanej w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.

WorldSkills i EuroSkills w Polsce
W 2019 r. trwała intensywna promocja idei konkursu wśród szkół i ośrodków  

naukowych, zespół WoldSkills rozwijał również współpracę z partnerami bizneso-
wymi. Jego członkowie wzięli udział w wielu spotkaniach i konferencjach, odwiedzi-
li także kilkanaście lokalnych i krajowych konkursów branżowych. Z ideą zapoznało 
się niemal 4 tys. interesariuszy. Fundacja objęła merytorycznym wsparciem lokalne  
inicjatywy i przedsięwzięcia popularyzujące szkolnictwo branżowe wśród młodzieży, 
zaprosiła również do współpracy przedstawicieli �rm i instytucji branżowych, które 
zdecydowały się wesprzeć zespół WorldSkills Poland w przygotowaniach do konkursu. 

Rok debiutów
Po zwycięstwie w olimpiadzie umiejętności zespół WorldSkills nie spoczywa  

na laurach. W 2019 r. po raz pierwszy w historii zorganizował ogólnokrajowe elimina-
cje mające wyłonić reprezentanta Polski w kategorii gotowanie do konkursu EuroSkil-
ls 2020 w Grazu, który z powodu pandemii został przełożony na 6–10 stycznia 2021 r. 
Podczas Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych w Poznaniu o możli-
wość dołączenia do drużyny walczyło 10 zawodników wyselekcjonowanych spośród 
niemal 40 kandydatów. Zwycięzcy szykują się do zawodów, a zdobyte doświadczenia 
zostaną wykorzystane do opracowania standardu wyłaniania talentów w pozostałych 
15 dyscyplinach zawodów EuroSkills, w których wezmą udział polscy uczniowie.

S rona in erne o a   
worldskillspoland.org.pl
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bszar zainteresowań zespołu badawczego FRSE obejmuje wszystkie sektory 
programu Erasmus+, przede wszystkim akcje zdecentralizowane, obsługiwa-
ne na poziomie krajowym. 

Wyniki analiz pozwalają ocenić rezultaty programów europejskich, a także 
korzyści wynikające z realizacji projektów. To źródło rzetelnych informacji, które 
w dłuższej perspektywie umożliwi efektywne planowanie i zarządzanie projektami 
przez bene�cjentów, a jednocześnie przyczyni się do skuteczniejszego realizowania 
działań związanych z wdrażaniem programu Erasmus+ w Polsce.

Badania dotyczą przede wszystkim efektów podejmowanych działań oraz 
wpływu projektów. Celem jest diagnoza potrzeb poszczególnych grup docelowych 
oraz sprawdzenie sposobów podnoszenia kompetencji uczestników wspieranych  
ze środków programu. W 2019 r., wzorem poprzednich lat, analizowano wpływ pro-
gramu na uczestników indywidualnych i instytucjonalnych. Fundacja Rozwoju Syste-
mu Edukacji zaangażowała się w dziewięć projektów badawczych o bardzo zróżnico-
wanej tematyce związanej z poszczególnymi sektorami Erasmus+. 

Równolegle badacze starają się czerpać jak najwięcej z doświadczeń innych  
polskich i europejskich instytucji badawczych oraz korzystać z wyników badań  
edukacyjnych, które dotyczyły podobnych obszarów merytorycznych.

ie za parta  
a w ac

adania prze iegu i skutków programów zarządzanych 
przez FRSE służą spełnianiu wytycznych Komisji 
Europejskiej w zakresie wdrażania polityki opartej 
na dowodach. Wyniki wykorzystywane są również 
w działaniach informacyjno promocyjnych programu 
Erasmus+

Badania i analizy
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WYJAZDY STUDENCKIE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

W sektorze Szkolnictwo wyższe Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji brała udział 
w międzyagencyjnym projekcie dotyczącym analizy uznawalności akademickiej 
efektów kształcenia nabywanych w ramach mobilności. Pod uwagę wzięto studentów 
korzystających z oferty programu Erasmus+ w latach 2014–2016: łącznie było to nie-
mal 60 tys. mobilności studentów z Danii, Estonii, Łotwy, Polski i Szwecji. Badanie 
opierało się na ilościowej analizie danych zawartych w raportach uczestników oraz 
innych informacji udostępnionych przez pięć narodowych agencji. W wymienionych 
krajach przeprowadzono także 67 wywiadów z respondentami, które stanowiły pod-
stawę przygotowania indywidualnych studiów przypadków. Raport końcowy jest  
dostępny na stronach agencji uczestniczących w badaniu. 

W Szkolnictwie wyższym kontynuowano także „Badanie losów absolwentów, 
uczestników mobilności w programie Erasmus i Erasmus+”. Jego celem jest analiza dal-
szych losów edukacyjnych i zawodowych studentów, którzy wzięli udział w mobilno-
ściach (wyjazdy na zagraniczne studia i praktyki). W tym wypadku stosuje się pomiar 
przekrojowy i podłużny. Oznacza to, że co roku uwzględnia się nowe grupy studentów, 
a pomiar powtarza się rok, trzy i pięć lat po zakończeniu studiów przez daną grupę. 
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E EKTY SZKOLE  KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ

W 2019 r. zakończyło się „Badanie wpływu projektów mobilności realizowanych 
w sektorze edukacji szkolnej”, w którym wzięły udział cztery narodowe agencje: 
litewska w roli koordynatora, estońska, �ńska i polska. Celem działań była ocena 
wpływu zagranicznych szkoleń kadry nauczycielskiej na wzrost jej kompetencji 
oraz rozwój instytucjonalny placówek edukacyjnych w krajach objętych badaniem.  
Analizowano sytuację w szkołach, które wzięły udział w pierwszej fazie bada-
nia w 2016  r. W efekcie podsumowania powstał raport międzynarodowy w wersji  
angielskiej oraz raport krajowy w wersji polskiej i angielskiej. Równolegle opraco-
wano raport z krajowego badania na temat współpracy placówek edukacyjnych  
z organami prowadzącymi w ramach realizowania projektów zagranicznych mobil-
ności kadry edukacyjnej. 

MONITORIN  LOS W UCZESTNIK W MO ILNO CI  
W SEKTORZE KSZTAŁCENIA I SZKOLE  ZAWODOWYCH

Działania związane z sektorem Kształcenie i szkolenia zawodowe polegały na konty-
nuowaniu międzynarodowego projektu związanego z badaniem losów byłych uczest-
ników zagranicznych staży i praktyk zawodowych. Fundacja zainicjowała wdraża-
nie projektu jako jego koordynator, dzieląc się doświadczeniem nabytym w 2017 r.  
w ramach badania przeprowadzonego w Polsce. Monitoring ma na celu uzyskanie 
wiedzy na temat losów edukacyjno-zawodowych byłych uczestników mobilności, 
ma także odpowiedzieć na pytanie, czy i ewentualnie jaki wpływ miały wyjazdy 
z programu Erasmus+ na dalsze losy ich uczestników. Badanie zakończono w 2019 r., 
a wnioski zostaną opublikowane już wkrótce.
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DZIAŁANIA ZWI ZANE Z EDUKACJ  DOROSŁYCH

Tego sektora dotyczyło krajowe seminarium badawcze „Wyzwania w obszarze ewa-
luacji działań edukacyjnych adresowanych do osób dorosłych” (15 października,  
Warszawa), współorganizowane z Polskim Towarzystwem Ewaluacyjnym. Stano-
wiło ono platformę wymiany doświadczeń związanych z oceną działań publicznych 
służących podnoszeniu kompetencji osób dorosłych. Była to jednocześnie okazja 
do przedstawienia wyników badania FRSE nt. wspierania osób dorosłych o niskich 
umiejętnościach podstawowych. 

W ramach współpracy z Krajowym Biurem EPALE przeprowadzono badanie 
i opracowano raport poświęcony użyteczności platformy EPALE wśród jej dotych-
czasowych i potencjalnych użytkowników. 

ADANIA W SEKTORZE MŁODZIEŻ

Kontynuowano współpracę na rzecz sektora Młodzież, nawiązaną w ramach między-
narodowej sieci RAY (Research-based analysis and monitoring of Erasmus+ Youth). 
W wyniku corocznych analiz RAY publikuje aktualne informacje na temat polityki 
młodzieżowej oraz procesów zachodzących w edukacji pozaformalnej. Pierwsze bada-
nie mierzyło efekty szkoleń przeprowadzonych w tym sektorze, drugie natomiast – jak 
co roku – służyło zebraniu opinii o projektach wśród ich koordynatorów i uczestników. 
W 2019 r. opracowano także raport na temat wpływu zagranicznych wolontariuszy  
na szkoły i przedszkola w Polsce. Dane zbierano od 2018  r. za pomocą wywiadów  
prowadzonych z kadrą kierowniczą placówek i koordynatorami projektów wolontaria-
tu, a także kwestionariusza online skierowanego do byłych wolontariuszy goszczących 
w Polsce. 

U OWSZECHNIANIE WYNIK W

Zespół badawczy FRSE regularnie dzieli się wynikami badań w formie raportów 
udostępnianych online oraz podczas spotkań z bene�cjentami i innymi interesariu-
szami programu Erasmus+. W 2019 r. okazją do dyskusji w międzynarodowym gro-
nie było seminarium „Evidence-based approach in Erasmus+. Seminar on research 
and methodology” poświęcone mierzeniu efektywności projektów realizowanych  
we wszystkich pięciu sektorach programu Erasmus+ (9–10 października, Warszawa).  
Wydarzenie już po raz trzeci zgromadziło osoby zaangażowane w prowadzenie  
badań europejskich programów edukacyjnych – przedstawicieli narodowych agen-
cji Erasmus+ oraz współpracujących z nimi ewaluatorów. Sesje dotyczyły zagad-
nień związanych z metodologią badań, w tym metodami kontrfaktycznymi, a także 
z ograniczeniami w prowadzeniu badań i możliwościami wykorzystania wyników 
analiz w politykach publicznych. 
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Działalność wydawnicza Fundacji była koordynowana przez Wydawnictwo FRSE, 
które kontynuuje wydawanie czasopism oraz zapewnia obsługę edytorską i gra-
�czną zespołom przygotowującym publikacje naukowe, tematyczne i badawcze. 

U LIKACJE IN ORMACYJNO ROMOCYJNE I RZEWODNIKI

Mediateka 2019

W 2019 r. na rynku ukazało się ponad 0 książek 
sygnowanych przez FRSE. o ważne  wszystkie pu likacje 
są ezpłatne. Wersje elektroniczne można po rać 
ze strony internetowej czytelnia.frse.org.pl  a drukowane 
– w trakcie targów i wydarzeń organizowanych przez 
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

25 lat Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 1993–2018
u likacja jes  podsu o anie   la  in ens nej  s ale 

pos er aj cej si  d ia alności SE  pisano  niej s s kie 
naj a niejs e dar enia i sukces  undacji ora  ania 
pr ed ni  s oj ce  elnic  najd   pu likacji inspiruj ce 

iad  i es a ienia s a s c ne  s s ko  co nale  
o undacji ied ie  c li SE  pi u ce
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Program Erasmus+ w Polsce. Raport 2018
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Zoom East 2019
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SERIA TEMATYCZNA
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Rezultaty w projektach edukacyjnych
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SERIA NAUKOWA
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Tom 5  ształtowanie kompetencji przedsi iorczych
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Tom 6  Edukacja  relacja  za awa. Wieloaspektowo ć 
internetu w wymiarze ezpiecze stwa dzieci i młodzie y
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Redakcja naukowa
Agnieszka Wrońska, Rafał Lew-Starowicz, Anna Rywczyńska
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Edukacja – relacja – zabaw
a

Państwowy Instytut Badawczy NASK działa na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa sieci 
teleinformatycznych. Prowadzi badania nad zagrożeniami internetowymi oraz technikami 
zabezpieczeń. NASK zajmuje się edukacją na rzecz bezpiecznego i wartościowego korzystania 
z internetu przez dzieci i młodzież. Jest koordynatorem programu Safer Internet w Polsce oraz 
operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – rządowego programu dla szkół. W jego ramach 
do 2021 r. wszystkie placówki oświatowe w Polsce uzyskają bezpłatny dostęp do szybkiego 
internetu, a uczniowie do stale rozbudowywanych treści i narzędzi edukacyjnych.

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) funkcjonuje od 1993 r. Jest jedyną w Polsce 
instytucją  z tak dużym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami 
europejskimi. W latach 2007–2013 koordynowała w Polsce programy: „Uczenie się przez całe 
życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Pełni 
funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014–2020 oraz Narodowej Agencji 
Europejskiego Korpusu Solidarności. Równolegle realizuje europejskie inicjatywy informacyjno-
edukacyjne: eTwinning, Eurodesk Polska, Eurydice, Europass, ECVET i EPALE. Wspiera również 
współpracę z krajami Wschodu, poprzez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-
Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy 
Wschodniej i Kaukazu. Od 2014 roku FRSE uczestniczy we wdrażaniu Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój.

Fundacja jest też organizatorem wielu wydarzeń edukacyjnych, w tym konkursów promujących 
rezultaty projektów (EDUinspiracje i EDUinspirator, European Language Label, SElfie+).
Koordynuje obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży oraz współorganizuje wydarzenia 
odbywające się w ramach Europejskiego Dnia Języków. Prowadzi działalność analityczno 
badawczą oraz wydawniczą (jest wydawcą m.in. kwartalników: „Języki Obce w Szkole” oraz 
„Europa dla Aktywnych”). 

Publikacja bezpłatna www.frse.org.pl

6

Edukacja – relacja – zabawa
Wieloaspektowość internetu w wymiarze 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Tom 7  Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole 
Ksi ka polecana jes  s s ki  oso o  ain ereso an  
edukacj  c aj c  c li c o o  parad a e  
peda o iki specjalnej   pu likacji o iono ak ualne niki 

ada  na e a  kluc o c  aspek  edukacji c aj cej 
 u l dnienie  perspek  uc ni  nauc cieli i rod ic  
r eanali o ano ak e odel s ko  i pr eds kola c aj ce o 

pod k e  nanso  or ani ac jn  i peda o ic n  
ora  pr eds a iono ro i ania s u ce aspokajaniu po r e  
uc ni  i nie u dolnion c  i i ran   plac kac  
edukac jn c

Redakcja naukowa
Iwona Chrzanowska, Grzegorz Szumski

SERIA 
NAUKOWA 

Edukacja w
łączająca w

 przedszkolu i szkole

Edukacja włączająca  
w przedszkolu i szkole
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Tom 8  reatywno ć w systemie edukacji
u likacj  poś i cono ieloaspek o e u poj ciu  
 krea ności  jako jednej  ko pe encji kluc o c  
 ej ono ra i c elnic  do ied  si  in  jaka jes  rola 

krea ności  s s e ac  edukacji i na r nku prac   
 jaki spos  spiera  krea noś   s kole ora  co na e a  

e o a adnienia i  pr edsi iorc  i inni eksperci

Tom 9  Wykształcenie zawodowe. Perspektywa edukacji 
i rynku pracy

 pu likacji s c e o o o iono r ne aspek  ks a cenia 
a odo e o  olsce  je o iejsce  s s e ie edukacji  

i na r nku prac  niki ada  e ek  ks a cenia a odo e o  
koniec ne ian  s ruk uralne i nanso e i ks aj ce 
sku ec noś  ks a cenia  elnic  do ied  si  r nie  

 jaki spos  pro ra  o ilności edukac jnej  nanso ane 
e środk  nii Europejskiej  o  p a  na jakoś  o er  

i a rakc jnoś  ks a cenia a odo e o

Redakcja naukowa
Jan Fazlagić

SERIA 
NAUKOWA 

K
reatyw

ność w
 system

ie edukacji

8

Kreatywność  
w systemie edukacji

RA ORTY Z ADA

u likacje dane  ej serii pre en uj  niki ada  pro ad on c  
pr e  esp  nali c no ada c  SE

Erasmus  and what ne t
u likacja jes  an loj c n  ersj  rapor u Erasmus… i co dalej?  

dane o   r  r eds a iono  niej niki adania los  
edukac jn c  i a odo c  polskic  s uden  uc es nic c c  

 projek ac  o ilności  pro ra ac  Eras us i Eras us  
elnik najd ie u in or acje na e a  ko pe encji do c  

pr e  uc es nik  adania  ic  or  edukac jn c  i a odo c  
ora  po io u sa s akcji po uc es nic ie  o ilności
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Jak wspierać oso y dorosłe o niskich umiej tno ciach 
podstawowych

 raporcie pr eds a iono nioski  adania jakościo e o 
pr epro ad one o  ra ac  pier s ej a  projek u S ansa  

 no e o li ości dla doros c  adanie  reali o ane  pier s  
k ar ale  r  o j o  or ani acji  oś iu oje d  

 o pod io  aj uj ce si  in  sparcie  os  doros c  
o niskic  u iej nościac  pods a o c  adanie o c arak er e 
eksplorac jn  ia o na celu opisanie ran c  aspek  

odelo c  ro i a  s oso an c  pr e  ins ucje d ia aj ce  
na r ec  podnos enia u iej ności pods a o c  doros c  olak

Jak mo ilni nauczyciele zmienili swoje szkoły   
/ How did mo ile teachers changed their schools

apor  pr eds a ia niki  dru iej a  adania 
projek  a ranic n c  o ilności s kolnej kadr  
edukac jnej  do nanso an c   ra ac  pro ra u 
Eras us   i  jaki  s opniu osi ni e re ul a  
oka a  si  r a e i po r e ne  dals ej prac  
nauc cieli i  unkcjono aniu ic  s k   

e o c elnic  do ied  si   rapor u  k r   
os a  dan   ersji polskiej i an ielskiej

U LIKACJE EURYDICE

ariera zawodowa nauczycieli w Europie / Teaching careers 
in Europe

apor  in or uje  jakie k ali kacje s  a ane do prac  
 a od ie  jakie o sparcia o  oc eki a  nauc ciele 

podc as kon ania s oic  o o i k  a ak e jakie 
aj  perspek  a ansu i doskonalenia a odo e o  
praco anie pr eds a ia r nie  naj a niejs e ania 

dla s s e  edukacji i ane  niedo ore  lu  nad iern  
poda  kand da  do a odu
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Integrating students from migrant 
ackgrounds into schools in Europe 

/ Integracja uczni w ze rodowisk 
migranckich w szkołach w Europie

 pu likacji pr eds a iono 
alecenia i re ulacje o o i uj ce 
  s s e ac  edukacji  akresie 

sposo  pr j o ania do s k  
uc ni  e środo isk i i ranckic  

elnik do ie si  in  jakie o 
rod aju sparcie  nauce np  nauce 
j ka  i unkcjono aniu  środo isku 
s koln  jes  i  ape niane   raporcie r cono e  u a   
na s oso ane  niek r c  krajac  olis c ne podejście do po r e  
akic  uc ni  u l dniaj ce ic  po r e  ps c ospo ec ne  
odejście o po ala s or  jak si  daje  ard iej kor s ne 
arunki dla ic  nauki i ro oju

Integrating asylum seekers and 
refugees into higher education in 
Europe / Uchod cy  dost p do 
szkolnictwa wy szego w Europie

apor  anali uje   jaki spos  
s kolnic o s e  pos c e ln c  
krajac  jes  pr o o ane na pr j cie 
cora  i ks ej lic  uc od c  i os  
pos ukuj c c  a lu  Europie  ielu 
uc od c  jes   ieku po alaj c   
na podj cie s udi  ale c s o nie s  
do e o pr o o ani  c elnie nie 

a s e d sponuj  nar d ia i do prac   
e s uden e  aj c  specjalne po r e  nikaj ce e s a ej najo ości 

j ka k ado e o  a niekied  a aj ce o sparcia ps c olo ic ne o

ey data on early childhood education and care in Europe 
es  o s c e o  pr e l d europejskic  re ulacji 

pra n c  do c c c  edukacji c esnos kolnej ora  anali  
pro ad on c   akic  o s arac  jak  ar d anie plac k  
edukac jn  dos pnoś  iejsc  pro ra  nauc ania c  e  

oni oro anie i e aluacja e ek  ks a cenia  o i ania 
s oso ane  pos c e ln c  krajac  s  por n ane 

 punk u id enia naj a niejs c  od iorc  s s e u 
c esnej edukacji i opieki  d ieci i ic  rod ic

Key Data on

Early Childhood

2019 Edition
Eurydice Report

Education and Care

Education and 
Training

in Europe

Integrating Asylum Seekers
and Refugees 

Education and 
Training

Eurydice Report

National Policies 
and Measures

into Higher Education
in Europe

Integrating Students 
from Migrant Backgrounds

Education and 
Training 

Eurydice Report

into Schools in Europe
National Policies  
and Measures
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Digital education at school in Europe
apor  do c  edukacji c ro ej  s ko ac   Europie  
a iera in  ska niki po io u ko pe encji c ro c  

uc ni  ora  ska ki odnos ce si  do sposo  ic  
ro ijania i oceniania  ra ac  pro ra  s koln c  a ak e 

ska niki po io u ko pe encji c ro c  nauc cieli  
a ia sposo  kor s ania nar d i in or a c n c  

 s kole  ak e do ocen  ko pe encji c ro c   ora  
s ra e ie nauc ania edukacji c ro ej  pos c e ln c  
s s e ac  oś ia

The teaching of minority or regional languages at schools in 
Europe

apor  pr eds a ia ak ualne poli ki pos c e ln c  kraj  
europejskic   d ied inie nauc ania j k  re ionaln c   
ora  niejs ości narodo c  i e nic n c   s ko ac   

o a ka e  j k   pu likacji o na nale  in or acje 
do c ce le islacji j ko ej  Europie  pr k ad  d ia a  

aj c c  na celu or ani o anie r n c  or  nauc ania c  
j k   ra ac  s s e u edukacji dane o kraju  a ak e 
pr k ad  ran c  projek  edukac jn c  nanso an c  
pr e  ni  Europejsk  k re spieraj  nauc anie j k  
re ionaln c  i j k  niejs ości Education and 

Training 

The Teaching of Regional 

Eurydice Report

or Minority Languages 
in Schools in Europe

OZOSTAŁE U LIKACJE

Academic planner for Erasmus+ students in Poland
Kalendar   jes  pr e nac on  dla s uden  a ranic n c   
k r   ra ac  kcji  pro ra u Eras us  o ilnoś  du ac na  
pr jec ali do a  ied  na polskic  uc elniac   roku 
akade icki   n loj c na pu likacja nie lko po a a 
or ani o a  s j c as  lec  ak e a iera iele ilus ro an c  

cieka os ek  c a  porad ora  in or acji pr da n c  podc as 
po u  olsce
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Volunteering notes
n loj c n  no es  o acon  o au orskie ra ki  pr e nac on  

jes  dla olon arius  Europejskie o Korpusu Solidarności  
u likacja a iera cenne ska ki  porad  ic enia  inspiruj ce 

c a  k re aj  na celu ac canie od c  lud i do ro ijania 
s oic  u iej ności na po r e  olon aria u

VOLUNTEERING 
NOTES

VOLUNTEERING NOTES

Experience is not what happens to a man 
it is what a man does with what happens to him

Aldous Huxley

CZASO ISMA

Europa dla Aktywnych
o e p a n  k ar alnik undacji 
o oju S s e u Edukacji  

skiero an  do ene cjen  
ar d an c  pr e  ni  pro ra  
 nie Eras usa  nspiruje  

dorad a  jaśnia i spiera 
 ak a  projek  pr nosi  

jak naj i ks e kor ści oso o  
 nie aan a o an  i ca e u 

o oc eniu    r  na a ac  
k ar alnika uka a  si  iad   
e nan i s pend s a i 

Eras usa  relacje  i pre  
or ani o an c  pr e  SE ora  

a eria  pro le o e do c ce 
edukacji po a or alnej i edukacji 
doros c

 po o ie  r  c asopis o 
pr es o run o n  e a or o  

os a a odś ie ona s a a ra c na  
po i ks a si  ak e o j oś  

  s ron do  o eruj c doda ko  
pr es r e  dla inspiruj c c  ar ku

e s s ki i do c c aso i dania i o na apo na  si  na 
s ronie frse.org.pl/eda

Młodzi polscy profesjonaliści 
podbijają świat 

Gotowi
 na sukces

KWARTALNIK BENEFICJENTÓW PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH nr 3/2019

CYFROWY ERASMUS 
Mniej papierów? 

Więcej studentów za granicą!

KONGRES EDUKACJI  
Czy wystarczy być mądrym, 

by tworzyć innowacje?   

DZIEWCZYNA,  
KTÓRA BIJE  

Poznajcie  
Jessikę Żelazko

Maciej Pisarek,  
zdobywca srebrnego medalu  
na WorldSkills w Kazaniu
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J zyki O ce w Szkole
asopis o o dos arc a nauc cielo  j k  o c c  

in or acji eore c n c  i prak c n c   akresu 
lo od dak ki  j ko na s a  ps c olin is ki 

i kul uro na s a   piś ie porus ane s  a adnienia 
odnos ce si  do projek  reali o an c   ra ac  
unijn c  pro ra  edukac jn c    opisuj ce d ia ania 
reali o ane  pro ra ie Eras us  pr ede s s ki  
projek  na rod one  konkursie European an ua e a el  

ie ce i arc i alne nu er  k  c c   S kole  s  
dos pne online na s ronie www.jows.pl ora  pr e  pro l  
na ace ooku fb.com/jezykiwszkole

ruko ane dania c asopis a 
ra aj  co k ar a  do ponad 

 ins ucji  ca  kraju  
  do i lio ek peda o ic n c  

i uni ers eckic  ośrodk  
doskonalenia nauc cieli  kura ori  
oś ia  i s k  ora  do  
ind idualn c  prenu era or  

 pa d ierniku  r  redakcja 
k  c c   S kole  

or ani o a a kon erencj  po c on  
 ars a a i dla nauc cieli 

p  Kalejdoskop e od c n  
rele en a i li in   

dr a  ados a  Kuc arc k   
dr Eli a orc k   
dr E ilia odpora oli   
i dr us na ec e ska

WYDAWNICTWO   
RSE.ORG.P /WYDAWNI TWO

U LIKACJE W WERSJACH D  I E U  
ZYTE NIA. RSE.ORG.P

Erasmus+   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój   Europejski Korpus Solidarności   Raport 2019

142

http://www.jows.pl
http://fb.com/jezykiwszkole
http://frse.org.pl/wydawnictwo
http://czytelnia.frse.org.pl


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) funkcjonuje od 1993 r.  
Jest jedyną w Polsce instytucją z tak dużym doświadczeniem w zarządzaniu 
kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007–2013 
koordynowała w Polsce programy: „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, 
Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”.  
Pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014–2020 
oraz Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności. Równolegle 
realizuje europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne: eTwinning, Eurodesk 
Polska, Eurydice, Europass, ECVET i EPALE. Wspiera również współpracę 
z krajami Wschodu, poprzez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, 
Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy SALTO 
z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. Od 2014 r. FRSE uczestniczy  
we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Fundacja jest też organizatorem wielu wydarzeń edukacyjnych, w tym 
konkursów promujących rezultaty projektów (EDUinspiracje i EDUinspirator, 
European Language Label, Selfie+).

Koordynuje obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży oraz współorganizuje 
wydarzenia odbywające się w ramach Europejskiego Dnia Języków.  
Prowadzi działalność analityczno-badawczą oraz wydawniczą (jest wydawcą 
m.in. kwartalników: „Języki Obce w Szkole” oraz „Europa dla Aktywnych”).

www.frse.org.pl




