


Szanowni Państwo!
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+  

i Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności. Dofinansowuje projekty między-

narodowe realizowane w ramach tych programów, prowadzi unijne inicjatywy informacyj-

no-edukacyjne (eTwinning, Eurodesk, Eurydice, Europass i EPALE), a także wspiera rozwój 

kontaktów młodzieży z Polski z rówieśnikami z Litwy i Ukrainy. Spotkania młodych ludzi są 

możliwe dzięki Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży i Polsko-Litewskiemu Fundu-

szowi Wymiany Młodzieży. W Fundacji działa również Centrum Współpracy SALTO z Krajami 

Europy Wschodniej i Kaukazu. Od 2014 r. FRSE uczestniczy we wdrażaniu Programu Opera-

cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 Fundacja aktywnie wspiera beneficjentów na każdym etapie realizacji projektów. 

Liczne poradniki, raporty i analizy eksperckie publikowane przez FRSE ułatwiają organi-

zacjom pracę projektową, niezdecydowanych inspirują do sięgania po środki europejskie,  

a zainteresowanym rozwojem osobistym i zawodowym dostarczają wiedzy specjalistycznej. 

Doskonałym przykładem są kwartalniki Fundacji: „Języki Obce w Szkole” – renomowane cza-

sopismo przeznaczone dla nauczycieli języków obcych, lektorów i naukowców zajmujących 

się glottodydaktyką, i „Europa dla Aktywnych” – magazyn beneficjentów europejskich pro-

gramów edukacyjnych. Wydawnictwo FRSE może poszczycić się też serią publikacji nauko-

wych, przygotowanych we współpracy z Biurem Analityczno-Badawczym FRSE, poświęco-

nych wyzwaniom, przed którymi stoją polska i europejska edukacja. Od 2020 r. Wydawnictwo 

FRSE znjduje się na liście wydawnictw punktowanych, ogłoszonej przez MEiN.

 W Wydawnictwie FRSE co roku powstaje ponad 30 publikacji. W niniejszym Katalogu 

zaprezentowaliśmy książki i raporty opublikowane w latach 2018–2020, cieszące się najwięk-

szym zainteresowaniem Czytelników. Wszystkie tytuły w wersji elektronicznej znajdują się na 

stronie www.czytelnia.frse.org.pl i, podobnie jak wersje drukowane, są dostępne bezpłatnie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wydawniczą!

Zespół Wydawnictw i Czasopism FRSE
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Magazyn jest przeznaczony przede wszystkim dla beneficjentów progra-
mów zarządzanych przez FRSE: Erasmusa+, Europejskiego Korpusu Soli-
darności, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz 
Programu Edukacja (EOG). Inspiruje, doradza, wyjaśnia i wspiera – tak aby 
projekty przynosiły jak największe korzyści osobom zaangażowanym w nie 
oraz otoczeniu.
Ze wszystkimi dotychczasowymi wydaniami „Europy dla Aktywnych” moż-
na zapoznać się na stronie: www.frse.org.pl/eda. Drukowane egzemplarze 
kwartalnika wraz z dodatkiem specjalnym „Twój Eurodesk” trafiają do prawie 
3000 odbiorców.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji to wydawca kwartalnika dla beneficjentów programów edukacyjnych 
„Europa dla Aktywnych” oraz specjalistycznego czasopisma dla nauczycieli języków obcych „Języki Obce  
w Szkole”. Periodyki te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród czytelników ze względu na wysoki poziom 
merytoryczny. Oba czasopisma są dostępne w internecie oraz tradycyjnej prenumeracie.

Czasopisma Wydawnictwa FRSE

C Z A S O P I S M A

Wydawane od 64 lat czasopismo dostarcza nauczycielom języków obcych 
informacji teoretycznych i praktycznych z zakresu glottodydaktyki, języko-
znawstwa, psycholingwistyki i kulturoznawstwa. W piśmie poruszane są 
zagadnienia odnoszące się do projektów realizowanych w ramach unijnych 
programów edukacyjnych (m.in. Erasmusa+) oraz nagradzanych w konkursie 
European Language Label.

Bieżące i archiwalne numery „Języków Obcych w Szkole” są dostępne on-
line na stronie www.jows.pl oraz na profilu kwartalnika na Facebooku  
(fb.com/jezykiwszkole). Drukowane wydania czasopisma trafiają co kwar-
tał do ponad 360 instytucji w Polsce, w tym do bibliotek pedagogicznych  
i uniwersyteckich, ośrodków doskonalenia nauczycieli, kuratoriów oświaty  
i szkół oraz do 300 prenumeratorów indywidualnych.

Europa dla Aktywnych

Języki Obce w Szkole

beneficjenci programów FRSE,  
programy edukacyjne, edukacja zdalna, inspiracja, wsparcie

wywiady, fotoreportaże

metodyka, glottodydaktyka, edukacja zdalna, 
 nauczanie języków obcych, uczenie się języków obcych

artykuły, scenariusze lekcji, analizy badań
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Erasmus+, dobre praktyki, inspiracje, porady

wywiady, raport

Raporty roczne FRSE są skarbnicą wiedzy dla beneficjentów oraz dla wszystkich zainteresowanych unij-
nymi programami i inicjatywami edukacyjnymi w Polsce. Powstają we współpracy z zespołami programów 
sektorowych Erasmusa+: Szkolnictwo wyższe, Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edu-
kacja dorosłych, Młodzież, a także z zespołami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), 
Europejskiego Korpusu Solidarności, eTwinning, Eurodesk, Europass, SALTO EECA, EPALE, ECVET, WorldSkills, 
Eurydice i Youth Wiki. W publikacjach zaprezentowano działania poszczególnych sektorów Erasmusa+, po-
kazano statystyki dotyczące projektów i ich uczestników, a także podsumowano działalność promocyjną  
i analityczno-badawczą prowadzoną przez FRSE.

P U B L I K A C J E  I N F O R M A C Y J N O - P R O M O C Y J N E

Seria raportów rocznych z działalności programów FRSE

W tej dwutomowej serii przedstawiamy 
najciekawsze projekty edukacyjne w ra-
mach Erasmusa+ w latach 2014–2020. 
Tom 1., wydany po polsku i angielsku, to 
cykl wywiadów z osobami, które stoją za 
realizacją poszczególnych przedsięwzięć 
– zarówno po stronie befeficjentów, jak  
i Fundacji. Tom 2. serii, zawierający szcze-
gółowe dane statystyczne z minionej per-
spektywy finansowej, ukaże się w drugiej 
połowie 2021 r.

Seria Oblicza Erasmusa+

programy edukacyjne, wiedza o FRSE, finansowanie projektów

raport, statystyki, dane

Szukasz rzetelnych informacji o programach edukacyjnych UE? Wydawnictwo FRSE co roku przygotowuje ra-
porty podsumowujące programy, którymi zarządza. Wśród nich są publikacje poświęcone programowi Era-
smus+, PO WER i inicjatywom wspierającym, a także katalogi laureatów konkursu EDUinspiracje. W 2020 r. 
powstała też seria „Oblicza Erasmusa+”, podsumowująca program w latach 2014–2020.

Publikacje informacyjno-promocyjne FRSE
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Konkurs EDUinspiracje to jedna z najważniejszych inicjatyw Fundacji Rozwo-
ju Systemu Edukacji. W jego ramach co roku nagradzane są najlepsze projek-
ty, których rezultaty miały znaczący wpływ na realizatorów i ich otoczenie. 
Promocja tych innowacyjnych rozwiązań wpływa na podnoszenie jakości 
kształcenia, a często także przyczynia się do większego zaangażowania spo-
łeczności lokalnych w działania edukacyjne. Najlepsze projekty w konkur-
sie EDUinspiracje wybierano w kategoriach: Szkolnictwo wyższe, Edukacja 
szkolna, Edukacja zawodowa, Edukacja dorosłych, Edukacja pozaformalna 
młodzieży, PO WER Edukacja szkolna, PO WER Edukacja zawodowa, Polsko-
-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany 
Młodzieży oraz Informacja europejska młodzieży.

Każdego roku powstaje publikacja prezentująca sylwetki laureatów kon-
kursu, będąca nie tylko uhonorowaniem ich pracy, ale również pozwalająca 
wszystkim zainteresowanym poznać inspirujące projekty z dziedziny eduka-
cji oraz osoby, które je realizowały.

Dwadzieścia dwa projekty wyróżnione certyfikatem European Language La-
bel (ELL – Europejski Znak Innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia 
się języków obcych) zostały zaprezentowane w polskiej i angielskiej wersji 
językowej. Nagrodzeni pokazali nieszablonowe podejście do nauki języków 
obcych oraz udowodnili, że warto przełamywać bariery, nie tylko językowe.

Seria EDUinspiracje – konkurs

upowszechnianie rezultatów, inspiracje, dobre praktyki, promocja

dobre praktyki 

European Language Label, certyfikat jakości,  
edukacja językowa, nauka języków obcych

dobre praktyki

Poza schematem 2017–2020
     Elżbieta Grymuza
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Eksperci FRSE nieustannie wspierają beneficjentów programów edukacyjnych. Doradzają, w jaki sposób wnio-
skować o dofinansowanie, pomagają w prowadzeniu projektów zgodnie z zasadami formalnymi i przyjętymi 
założeniami, dbają również o to, by zostały osiągnięte cele tych przedsięwzięć. Ważną częścią działalności wy-
dawniczej FRSE są zatem publikacje zawierające wskazówki dotyczące zarządzania projektami edukacyjnymi, 
w tym dobre praktyki.

Publikacje tematyczne

To pozycja obowiązkowa dla wszystkich planujących realizację projektu eduka-
cyjnego. Jak poprawnie definiować cele projektu? Jak przygotować mapę intere-
sariuszy? W jaki sposób przełożyć zamierzenia na działania projektowe? Na te  
i inne pytania odpowiada Jarosław Petz, jeden z najbardziej cenionych ekspertów 
w dziedzinie zarządzania projektami, mający wieloletnie doświadczenie w realiza-
cji przedsięwzięć finansowanych ze środków europejskich.

Rezultaty w projektach edukacyjnych
     Jarosław Petz 

zarządzanie projektem, trwałość rezultatów, upowszechnianie rezultatów, projekt edukacyjny

poradnik, przewodnik

Publikacja jest przeznaczona dla przedstawicieli szkół: dyrektorów, nauczy-
cieli, pracowników administracji, którzy chcą rozwijać działalność swoich pla-
cówek dzięki realizacji projektów międzynarodowych w ramach programów 
Erasmus+ i eTwinning. Czytelnicy znajdą w niej praktyczne wskazówki, w jaki 
sposób przygotować i zrealizować projekt edukacyjny finansowany ze środ-
ków europejskich.

Od potrzeby do koncepcji projektu 
Erasmus+ Edukacja szkolna. Przewodnik dla szkół

Agnieszka Fijałkowska, Iwona Morawicz, Beata Karwowska,  
Anna Kowalczyk, Monika Regulska, Dorota Wojciechowska 

Erasmus+ Edukacja szkolna, projekt edukacyjny, zarządzanie projektem, mobilność 

poradnik, przewodnik

Publikacja przedstawia przykłady projektów z lat 2014–2019, dofinansowa-
nych przez FRSE ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  
(PO WER). Dzięki zrealizowanym projektom zwiększono dostępność studiów, 
kursów i szkoleń w sektorach: edukacja szkolna, edukacja dorosłych, kształcenie  
i szkolenia zawodowe oraz szkolnictwo wyższe.

Projekty z POWERem
Joanna Bazylak, Arkadiusz Chabiera, Agnieszka Guzowska

PO WER, mobilność kadry, budowanie kapitału społecznego,  
niezawodowa edukacja dorosłych, projekt SZANSA

poradnik, przewodnik
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Publikacja przeznaczona jest głównie dla osób planujących lub realizują-
cych projekty mobilności edukacyjnej z wykorzystaniem założeń Europej-
skiego Systemu Akumulowania i Przenoszenia Osiągnięć w Kształceniu  
i Szkoleniu Zawodowym (ECVET), a więc przygotowujących dokumentację 
aplikacyjną, koordynatorów projektów, dyrektorów instytucji, instrukto-
rów, nauczycieli i metodyków.

Efekty uczenia się i ich weryfikacja 
w projektach mobilności edukacyjnej

Aleksandra Bałchan-Wiśniewska, Agata Poczmańska, Wojciech Stęchły
 

ECVET, edukacja zawodowa, mobilność, projekty międzynarodowe

poradnik, przewodnik

Ewaluacja może pełnić ważne funkcje społeczne, przede wszystkim zna-
cząco wzmacnia współodpowiedzialność za efekty projektu – podkreśla 
w rozdziale Kreatywny ewaluator, czyli jak zainteresować ewaluacją Beata 
Ciężka, współautorka publikacji, ewaluatorka projektów europejskich, 
ambasadorka EPALE, założycielka Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjne-
go, które jest partnerem tego projektu wydawniczego. Publikacja po-
wstała we współpracy z Biurem Analityczno-Badawczym FRSE.

Ewaluacja w działaniach edukacyjnych
Beata Ciężka, Agnieszka Rybińska 

ewaluacja, badania w edukacji, projekty edukacyjne, dobre praktyki

artykuły, analiza badań

upowszechnianie rezultatów projektów, badania w edukacji
artykuły, analiza badań

Na publikację składają się artykuły dotyczące metodologii badania efektów 
projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+. Autorami tekstów 
są przedstawiciele narodowych agencji Erasmus+ oraz współpracujący z nimi 
badacze zajmujący się ewaluacją efektów programu. Książka podsumowuje re-
zultaty międzynarodowego seminarium o tym samym tytule, zorganizowanego 
przez FRSE w październiku 2018 r.

Evidence-based approach in Erasmus+ 
Warsaw seminar 2018 

Agnieszka Rybińska, Özgehan Şenyuva
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Niedopasowanie do sytuacji, w której się znajdujemy, konflikt wartości, nad-
miar zadań, złe relacje międzyludzkie, brak poczucia sprawiedliwości czy ocze-
kiwanej nagrody to najczęstsze z przyczyn wypalenia zawodowego. Sebastian  
Cieślak, ekspert HR i ambasador EPALE, przybliża w artykule Wypalenie zawodo-
we – brzmi znajomo? problem, który dotyka coraz większą grupę pracowników. 
A to tylko jeden z ciekawych tekstów w tej publikacji.

Kolaż doświadczeń uczących (się) dorosłych
Wybór tekstów opublikowanych na platformie EPALE w 2018 r. 

red. Monika Sulik

EPALE, edukacja dorosłych, andragogika, edukatorzy

artykuły, porady

EPALE, edukacja dorosłych, andragogika, edukatorzy

artykuły, porady

„Przypadek Josepha Conrada, który języka angielskiego nauczył się w dorosłym 
życiu, pokazuje, że można rozpocząć naukę języka obcego w dorosłości i osią-
gnąć biegłość na poziomie native speakera” – podkreśla w artykule O fetyszu 
native speakera dr Paweł Nowak, językoznawca, ambasador EPALE, absolwent 
Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.
W publikacji można znaleźć również inne inspirujące teksty z dziedziny edukacji 
dorosłych, które pojawiły się na Europejskiej platformie na rzecz uczenia się 
dorosłych w Europie (EPALE) w 2019 r.

Sześć kontekstów uczenia (się) dorosłych
Wybór tekstów opublikowanych na platformie EPALE w 2019 r. 

red. Piotr Maczuga

EPALE, edukacja dorosłych, andragogika, edukatorzy 

artykuły, porady

Publikacja zawiera 30 artykułów wybranych spośród tekstów, które  
w 2020 r. pojawiły się na EPALE – Elektronicznej platformie na rzecz 
uczenia się dorosłych w Europie. Autorami tekstów są eksperci z dzie-
dziny edukacji dorosłych, w tym ambasadorowie EPALE, uczestnicy pro-
jektów edukacyjnych, a także animatorzy społeczni.

Edukacja dorosłych – globalny układ odpornościowy
Wybór tekstów opublikowanych na platformie EPALE w 2020 r. 

red. Sławomir Łais, Karolina Milczarek
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edukacja, przywództwo, doskonalenie nauczycieli, zarządzanie w edukacji

artykuły naukowe, analiza badań, statystyki

Przywództwo nauczycieli 
     red. nauk. Joanna Madalińska-Michalak 

kompetencje kluczowe, kompetencje cyfrowe, kompetencje nauczycieli 

artykuły naukowe, analiza badań, statystyki

Kompetencje przyszłości
     red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski 

kompetencje kluczowe, kompetencje cyfrowe, kompetencje nauczycieli 

artykuły naukowe, analiza badań, statystyki

Przestrzenie i miejsca  
edukacji dorosłych w Polsce
     red. nauk. Monika Gromadzka 

Publikacje wchodzące w skład Serii naukowej FRSE, przygotowane we współpracy z ekspertami z naj-
większych polskich uniwersytetów, poruszają kluczowe zagadnienia współczesnej edukacji, osadzonej 
w cyfrowej, nieustannie zmieniającej się rzeczywistości

W poszczególnych tomach pedagodzy, socjologowie i badacze innych specjalizacji omówili m.in. za-
gadnienia z zakresu pedeutologii (przywództwa i kształcenia nauczycieli), kompetencji kluczowych  
(m.in. przedsiębiorczości i kreatywności), andragogiki (edukacji dorosłych w Polsce) oraz dotyczące wy-
kształcenia zawodowego z perspektywy systemu edukacji, rynku pracy oraz programów mobilności 
edukacyjnej finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Autorzy przedstawili także wyniki badań do-
tyczących edukacji włączającej oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie.

Seria naukowa FRSE przeznaczona jest dla pedagogów, edukatorów, andragogów oraz wszystkich zain-
teresowanych zagadnieniami kluczowymi dla rozwoju osobistego i zawodowego.

Seria naukowa

 
Home

https://issuu.com/frse/docs/teacher-leadreship
https://issuu.com/frse/docs/przywodztwo-nauczycieli
https://issuu.com/frse/docs/kompetencje_ksiazka_do_czytelni
https://issuu.com/frse/docs/przestrzenie_i_miejsca_srodek_online


S E R I A  N A U K O W A

1 1

przedsiębiorczość, kompetencje kluczowe, edukacja, innowacje

artykuły naukowe, analiza badań, statystyki

edukacja medialna, internet, cyberbezpieczeństwo, zagrożenia w sieci

artykuły naukowe, analiza badań, statystyki

Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych
     red. nauk. Tomasz Rachwał 

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

red. nauk. Agnieszka Wrońska, Anna Rywczyńska, Rafał Lew-Starowicz 

włączenie społeczne, edukacja włączająca, pedagogika specjalna

artykuły naukowe, analiza badań, statystyki

Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole
     red. nauk. Iwona Chrzanowska, Grzegorz Szumski 

kreatywność, system edukacji, kompetencje kluczowe, edukacja zawodowa 

artykuły naukowe, analiza badań, statystyki

Kreatywność w systemie edukacji
     red. nauk. Jan Fazlagić
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kształcenie zawodowe, projekty europejskie, system edukacji, mobilność, rynek pracy

artykuły naukowe, analiza badań, statystyki

TEPE Network, edukacja nauczycieli, jakość kształcenia, włączenie społeczne, mobilność zagraniczna

artykuły naukowe, analiza badań, statystyki

Wykształcenie zawodowe 
Perspektywa systemu edukacji i rynku pracy
     red. nauk. Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Urszula Sztanderska 

Studies on Quality Teachers and Quality 
Initial Teacher Education    
      red. nauk. Joanna Madalińska-Michalak 

TEPE Network, edukacja nauczycieli, jakość kształcenia, mobilność zagraniczna

artykuły naukowe, analiza badań, statystyki

Studies on Quality Teachers and Quality 
In-service Teacher Education
     red. nauk. Joanna Madalińska-Michalak  
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Publikacje tej serii prezentują wyniki badań prowadzonych przez Biuro Analityczno-Badawcze FRSE, dotyczą-
cych rezultatów programów edukacyjnych. Omówiono w nich tematy związane z wolontariatem, mobilnością 
nauczycieli, losami zawodowymi absolwentów programu Erasmus+, zwiększaniem trwałości rezultatów pro-
jektów, wspieraniem osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych czy współpracą szkół z samo-
rządem.

Raporty z badań FRSE

Publikacja jest podsumowaniem badań przeprowadzonych wśród orga-
nizacji pozarządowych w Polsce, które współpracują z wolontariuszami  
w ramach projektów unijnych.

Wśród uczestników realizujących projekty wolontariatu w Polsce domi-
nowały kobiety. Wolontariuszki stanowiły 65%, a wolontariusze 35%. 
Niemal dwukrotnie większe zaangażowanie kobiet w działania wolonta-
riackie widoczne jest również w całej Europie.

Projekty wolontariatu grupowego 
w Europejskim Korpusie Solidarności 
Raport z badania działań realizowanych przez polskie 
organizacje w latach 2018–2020 

Joanna Jastrzębska-Żebrowska, Mateusz Jeżowski

wolontariat, projekty międzynarodowe, młodzież, staże i miejsca pracy, organizacje pozarządowe

raport, statystyki, analiza badań

internacjonalizacja, umiędzynarodowienie, przywództwo, mobilność, projekty międzynarodowe
raport, analiza badań

Raport z badania projektów realizowanych przez polskie instytucje w ramach Akcji 2. 
programu Erasmus+. Celem prac badawczych było zebranie i podsumowanie opinii na 
temat tej formy współpracy od koordynatorów projektów oraz kadry zarządzającej.

W badaniu ankietowym średnio ośmiu na dziesięciu koordynatorów przyznało,  
że realizacja projektu partnerstwa strategicznego zainspirowała ich do rozpoczęcia 
kolejnych przedsięwzięć międzynarodowych. 

W publikacji przedstawiono problemy, z jakimi musieli zmierzyć się uczestnicy 
badania w trakcie mobilności edukacyjnych.

Wsparcie udzielane przez instytucje i osoby spoza społeczności szkolnej ma 
istotny wpływ na projekty, chociaż nie zawsze okazuje się wystarczające  
– uważają uczestnicy badania.

Partnerstwa strategiczne w szkolnictwie wyższym
     Agnieszka Rybińska, Jadwiga Fila 

Erasmus+, szkolnictwo wyższe, partnerstwa strategiczne, projekty międzynarodowe

raport, analiza badań

Liderzy internacjonalizacji
Problemy i dobre praktyki szkolnych koordynatorów projektów 

Michał Pachocki
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Publikacja zawiera wnioski z badania jakościowego obejmującego 50 organizacji  
z ośmiu województw. Podmioty te specjalizują się we wspieraniu osób o niskich 
umiejętnościach podstawowych.

Zaleca się, by działania edukacyjne dla dorosłych z niskimi umiejętnościami podsta-
wowymi miały jak najbardziej praktyczny wymiar, a [ich] tematyka nawiązywała do 
codziennych potrzeb osób dorosłych. W przypadku terenów wiejskich [i] mniejszych 
miejscowości warto włączyć elementy związane z dziedzictwem kulturowym i trady-
cjami społeczności lokalnej.
 

Jak wspierać osoby dorosłe o niskich 
umiejętnościach podstawowych?
Raport z badania jakościowego w ramach projektu 
„SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych”

Agnieszka Białek, Agnieszka Rybińska, Jadwiga Fila 

umiejętności podstawowe, projekt edukacyjny, włączenie społeczne

raport, analiza badań

absolwenci, Erasmus+, wymiany studenckie, mobilność, kariera
raport, analiza badań

Raport pokazuje, jaką rolę odgrywają zagraniczni wolontariusze w rozwoju 
szkół i przedszkoli. 

Średnia wieku wolontariuszy pracujących w polskich szkołach i przed-
szkolach wynosi 26 lat. Zdecydowaną większość ankietowanych (73%) 
stanowiły kobiety. Wolontariuszki – częściej niż wolontariusze – deklaro-
wały posiadanie wykształcenia pedagogicznego. Ponad połowa uczestni-
czek badania stwierdziła także, że przed projektem wolontariatu w Polsce 
miała doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w swoim kraju. An-
kietowani mężczyźni najczęściej deklarowali ukończenie kierunków pe-
dagogicznych, a także związanych z usługami lub naukami społecznymi. 
Nieco ponad jedna czwarta z nich przed przyjazdem do Polski pracowała  
z dziećmi i młodzieżą w swoim kraju.

Publikacja podsumowuje wyniki badania przeprowadzonego wśród absol-
wentów, którzy wyjeżdżali za granicę w ramach programu Erasmus.

Z badania losów absolwentów polskich uczelni wynika, że ponad 80% 
uczestników wyjechało na uczelnię zagraniczną w celu realizacji części stu-
diów, a niespełna 20% na staż lub praktykę zagraniczną.

Zagraniczni wolontariusze  
w polskich szkołach i przedszkolach
Raport z badania wpływu długoterminowych projektów 
Wolontariatu Erasmus+ na placówki edukacyjne w Polsce     

Mateusz Jeżowski

wolontariat europejski, Europejski Korpus Solidarności, projekty wolontariatu

raport, analiza badań

Erasmus… i co dalej?
Badanie losów edukacyjnych i zawodowych polskich studentów 
uczestniczących w projektach mobilności w programie Erasmus

Joanna Dąbrowska-Resiak 
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Raport przedstawia wyniki badania projektów zagranicznych mobilności szkol-
nej kadry edukacyjnej dofinansowanych w ramach programu Erasmus+. Auto-
rzy analizowali, czy i w jakim stopniu osiągnięte rezultaty działań okazały się 
trwałe i potrzebne w dalszej pracy nauczycieli.

Początkowo nie było chętnych do udziału w projekcie, a teraz musimy robić 
selekcję nauczycieli. Uczestnicy mobilności, szczególnie nauczyciele przed-
miotów zawodowych, przenieśli różne rozwiązania zauważone na miejscu 
bezpośrednio do szkoły. Część z nich wykorzystaliśmy w naszych pracowniach 
przedmiotowych – deklarowali uczestnicy badań.

Jak mobilni nauczyciele zmienili swoje szkoły?
Raport z badania długofalowych efektów 
zagranicznych mobilności szkolnej kadry edukacyjnej

Michał Pachocki

mobilność międzynarodowa, Erasmus+, nauczyciele, edukacja szkolna

raport, analiza badań

Publikacja jest podsumowaniem badań nad rolą, jaką odgrywają samorządy w proce-
sie umiędzynarodowienia nadzorowanych przez siebie placówek. 

Szkoły są bardzo aktywne. Poza projektami, które są przygotowywane i prowadzo-
ne przez jednostkę samorządu terytorialnego (czyli np. powiat we współpracy z sa-
morządem wojewódzkim), szkoły aktywnie pozyskują środki – diagnozują potrzeby, 
piszą projekty i potem je realizują. Rolą powiatu jest tworzenie im możliwie najlep-
szych warunków i – oczywiście – zagwarantowanie wkładu własnego.

Samorząd a umiędzynarodowienie szkoły
     Jadwiga Fila, Michał Pachocki

Erasmus+, szkolnictwo wyższe, partnerstwa strategiczne, projekty międzynarodowe

raport, analiza badań

kształcenie i szkolenia zawodowe, Erasmus+, staże międzynarodowe, podnoszenie kwalifikacji
raport, analiza badań

Publikacja podsumowuje doświadczenia zagraniczne uczestników mobilności 
zawodowej z czterech państw Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Łotwy i Polski.

Ponad 40% uczestników mobilności zawodowej stwierdziło, że kultura pracy 
i organizacja środowiska pracy są zupełnie inne niż w kraju, w którym się 
uczą na co dzień. 

Tracing VET graduates 
with foreign mobility experience
Transnational research report

Anna Fassl, Magdalena Kirsch, Michał Pachocki, Oksana Zabko
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Eurydice – Sieć Informacji o Edukacji w Europie – od ponad 40 lat dostarcza Europejczykom analiz i infor-
macji na temat edukacji w państwach europejskich. Polskie Biuro Eurydice funkcjonuje od 1996 r., obec-
nie w strukturach FRSE. Efektem pracy sieci są m.in. raporty poświęcone priorytetowym problemom  
w edukacji w Europie, opis systemów krajowych systemów edukacji i dane statystyczne. 

Publikacje Eurydice

W publikacji analizowane są dwa wymiary edukacji cyfrowej: rozwój kompetencji 
cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz wykorzystanie narzędzi informatycznych  
w dydaktyce. Zbadano następujące obszary: umiejętność korzystania z informa-
cji i danych, komunikacja i współpraca, tworzenie treści cyfrowych, bezpieczeń-
stwo, rozwiązywanie problemów. Wyniki stanowią cenne źródło informacji dla 
osób kształtujących politykę oświatową w poszczególnych krajach.

Edukacja cyfrowa w szkołach w Europie

edukacja cyfrowa, edukacja w Europie, nauczyciele, szkoła

raport, statystyki, analiza danych

języki regionalne, języki obce, mniejszości narodowe, szkoła
raport, statystyki, analiza danych

Raport przedstawia szczegółowe rozwiązania stosowane w procesie integracji 
uczniów migranckich w środowisku szkolnym, ze szczególnym uwzględnie-
niem krajów, które przyjęły znaczną liczbę uchodźców. W publikacji przeanali-
zowano zalecenia i regulacje dotyczące sposobów wspierania dzieci migranc-
kich w nauce i w funkcjonowaniu wśród rówieśników.

Publikacja zawiera informacje dotyczące obowiązującego w państwach euro-
pejskich prawa w zakresie języków regionalnych oraz mniejszości narodowych 
i etnicznych, organizacji nauczania tych języków w ramach systemu edukacji 
danego kraju, a także przykłady wybranych projektów edukacyjnych finan-
sowanych przez Unię Europejską, które wspierają nauczanie tych języków  
w szkołach.

Integracja uczniów ze środowisk migranckich  
w szkołach w Europie
Polityka poszczególnych krajów i stosowane rozwiązania

uchodźcy, migracje, szkoła, ustawodawstwo

raport, statystyki, analiza danych

Nauczanie języków regionalnych oraz mniejszości 
narodowych i etnicznych w szkołach w Europie

 
Home

https://issuu.com/frse/docs/integracja-uczniow-ze-srodowisk-migranckich-w-szko
https://issuu.com/frse/docs/edukacja-cyfrowa-w-szkolach-w-europie
https://issuu.com/frse/docs/nauczanie-jezykow-regionalnych-eurydice


P U B L I K A C J E  E U R Y D I C E

1 7

Raport przedstawia wczesną edukację i opiekę z perspektywy potrzeb małego 
dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem współzależności między poszczególnymi 
aspektami polityki w tej dziedzinie. W publikacji zaprezentowano również te elemen-
ty wczesnej edukacji i opieki, które sprzyjają wyrównywaniu szans edukacyjnych  
w analizowanej grupie społecznej.

Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji 
i opieki w Europie 2019

wczesna edukacja i opieka, wyrównywanie szans edukacyjnych, edukacja szkolna

raport, analiza danych

edukacja, system edukacji, szkoła
diagramy

Anglojęzyczna publikacja przedstawiająca system edukacji w Polsce w 2020 r.  
W opracowaniu znajdują się m.in. informacje o strukturze systemu edukacji oraz  
opisy poszczególnych poziomów kształcenia – od przedszkola po szkolnictwo  
wyższe i uczenie się dorosłych – oraz dane statystyczne dla nich.

W publikacji przedstawiono systemy edukacji w poszczególnych krajach Europy.  
Wykresy ułatwiają porównanie etapów edukacji od wychowania przedszkolnego 
po szkolnictwo wyższe.

The System of Education in Poland 2020

system edukacji, reforma, poziomy kształcenia, kształcenie uczniów ze SPE

raport, dane statystyczne

Struktury europejskich systemów edukacji
Diagramy 2019/2020
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Od 2005 r. eTwinning umożliwia szkołom prowadzenie wspólnych działań za pośrednictwem internetu  
i nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Łączy nauczycieli i uczniów  
z 44 krajów, którzy przez 15 lat zrealizowali ponad 300 tysięcy projektów, w tym prawie 35 tysięcy  
z udziałem polskich eTwinnerów. W Polsce w ramach programu działa niemal 18 tysięcy szkół i 70 tysięcy 
nauczycieli – entuzjastów nowoczesnej edukacji. Wydawane przez FRSE publikacje poświęcone progra-
mowi są nieocenionym źródłem inspiracji i wskazówek dla realizatorów projektów.

Publikacje eTwinningu

Publikacja jest podsumowaniem 15 lat programu eTwinning w Polsce. Swoimi 
doświadczeniami dzielą się m.in. ambasadorzy programu, koordynatorzy pro-
jektów, laureaci odznaki Szkoły eTwinning. Książka pokazuje pasję i zaangażo-
wanie osób biorących udział w programie. 

15 lat programu eTwinning
red. Monika Regulska

eTwinning, podsumowanie działalności, projekty edukacyjne, internet, szkoła, dobre praktyki

raport, wywiady, statystyki

Projekty eTwinning w dziedzinie kształcenia zawodowego wyróżniają się am-
bitną tematyką, różnorodnością działań i kreatywnym wykorzystaniem narzę-
dzi TIK, o czym świadczą liczne wyróżnienia przyznawane pedagogom ze szkół 
o profilu zawodowym. Publikacja jest przeznaczona zwłaszcza dla nauczycieli 
szkół branżowych zainteresowanych udziałem w programie eTwinning.

Kształcenie zawodowe z eTwinningiem
Dominika Tokarz

eTwinning, kształcenie zawodowe, projekty edukacyjne, internet, dobre praktyki

raport, poradnik
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Zespół eTwinning prezentuje co roku kilkanaście najlepszych projektów nagrodzonych w konkursie „Nasz 
projekt eTwinning”. Publikacja ta ma na celu uhonorowanie pracy uczniów i nauczycieli oraz ich ponadprze-
ciętnych osiągnięć. Dowodzi też, że warto podejmować dodatkowe wyzwania.

Zwycięskie projekty w konkursie eTwinning 

eTwinning, projekty edukacyjne, internet, szkoła

wywiady, porady, statystyki

Publikacja przeznaczona dla osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętno-
ści oraz pogłębić wiedzę z zakresu ewaluacji programu eTwinning. Zebrane  
w niej wskazówki mają służyć wspieraniu w realizacji wysokiej jakości projek-
tów. Poradnikowa formuła ułatwia przełożenie teorii na działania praktyczne,  
a zebrane tu narzędzia pozwolą nauczycielom pogłębić refleksję nad działania-
mi własnymi oraz dostarczą im inspiracji w pracy z uczniami.

Jakość i ewaluacja w projektach programu eTwinning
Dominika Tokarz

eTwinning, jakość projektów edukacyjnych, internet, szkoła, ewaluacja

raport, poradnik
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Krajowe Biuro Eurodesk nieustannie wspiera młodzież zainteresowaną podejmowaniem studiów, pra-
cy lub aktywności społecznej za granicą. W swoich publikacjach dostarcza kompleksowych informacji, 
które mogą pomóc młodym ludziom rozpoczynającym przygodę z wolontariatem międzynarodowym, 
studia na uczelni zagranicznej czy poszukującym zatrudnienia w innych państwach członkowskich Unii 
Europejskiej.

Publikacje Eurodesk

W przewodniku przedstawiono najważniejsze aspekty studiowa-
nia w Europie, m.in. kwestie dotyczące rekrutacji, kosztów utrzy-
mania czy stypendiów dostępnych w 30 europejskich krajach.

Poradnik zawiera szczegółowe informacje na temat podejmo-
wania pracy w 30 krajach europejskich. Dzięki publikacji można 
poznać specyfikę lokalnych rynków pracy, a także zrozumieć 
ogólne zasady funkcjonowania publicznej służby zdrowia.

W publikacji opisano możliwości wyjazdów zagranicznych dla 
młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu. Moż-
na w niej znaleźć także informacje o najciekawszych progra-
mach, w które mogą zaangażować się młodzi ludzie z Polski.

Studia bez granic
Karolina Ludwikowska, Wawrzyniec Pater, Krzysztof Szwałek

Na biało, czyli jak legalnie pracować w Europie
Martyna Słowik, Krzysztof Szwałek

Międzynarodowy wolontariat młodzieży
Karolina Ludwikowska, Wawrzyniec Pater

studia za granicą, młodzież, rekrutacja, stypendia

przewodnik, poradnik

Eurodesk, mobilność, praca, młodzież, poradnik

przewodnik, broszura

eTwinning, jakość projektów edukacyjnych, internet, szkoła, ewaluacja

raport, poradnik
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Wydawane przez FRSE publikacje dotyczące polityki młodzieżowej wpisują się w założenia art. 165 i 166 Trakta-
tu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na podstawie których wspiera ona państwa członkowskie w realizacji 
polityki na rzecz młodzieży. 

Publikacje o polityce młodzieżowej  
i o wolontariacie

Ta dwutomowa publikacja jest pierwszym na rynku opracowaniem wska-
zującym wyzwania, przed którymi stoi polityka młodzieżowa w UE. Pre-
zentowany materiał został przygotowany w ramach Youth Wiki – interne-
towej encyklopedii Komisji Europejskiej, która przedstawia stan polityki 
młodzieżowej w Europie i najważniejsze reformy uwzględniające potrzeby 
młodych ludzi. Wersja online encyklopedii jest regularnie aktualizowana 
i obejmuje osiem obszarów wymienionych w rezolucji Europejska współ-
praca na rzecz młodzieży (2010–2018): kształcenie i szkolenie, zatrudnie-
nie i przedsiębiorczość, zdrowie i dobra kondycja, zaangażowanie, wolon-
tariat, włączenie społeczne, młodzież i świat, kreatywność i kultura.

Polityka młodzieżowa w Polsce
Encyklopedia Komisji Europejskiej Youth Wiki T. 1 i 2

Joanna Dąbrowska-Resiak, Mateusz Jeżowski, Magdalena Dudkiewicz

polityka młodzieżowa, Youth Wiki, encyklopedia, młodzież, praca, wolontariat

raport, analiza

Publikacja stanowi element realizacji Pakietu na rzecz Edukacji i Mło-
dzieży ogłoszonego przez Komisję Europejską. Ma służyć wzmocnieniu 
współpracy na rzecz młodzieży między krajami Partnerstwa Wschod-
niego (PW) i Unii Europejskiej. Autorzy analizują politykę młodzieżową 
krajów PW, przedstawiają propozycje wniosków i rekomendacji zmierza-
jących do dalszego zacieśniania współpracy między Polską, krajami UE  
i PW w dziedzinie polityki młodzieżowej i pracy z młodymi ludźmi. 

Polityka młodzieżowa 
w krajach Partnerstwa Wschodniego     
Przegląd polityki młodzieżowej w krajach Partnerstwa  
Wschodniego i europejskich mechanizmów jej wspierania

Mateusz Jeżowski, Andriy Pavlovych

polityka młodzieżowa, SALTO EECA, Partnerstwo Wschodnie, młodzież, współpraca międzynarodowa

raport, analiza
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Publikacja ma pomóc organizacjom w uzyskaniu Znaku Jakości Europejskiego Kor-
pusu Solidarności (EKS), który potwierdza, że organizacja spełnia standardy zwią-
zane z zapewnieniem jak najwyższej jakości realizowanych projektów. Znak Jakości 
umożliwia organizacji składanie wniosków o fundusze na realizację projektów wo-
lontariatu oraz staży i miejsc pracy. 

Pierwsze kroki w EKS
Poradnik dla organizacji, które chcą zdobyć 
Znak Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności

Anna Sławczewa, Maja Selan

Znak Jakości EKS, organizacje, wolontariat młodzieży, fundusze, staże, miejsca pracy

poradnik

Celem publikacji jest zachęcenie młodzieży do angażowania się w Projekty Wo-
lontariatu. Koordynatorzy przedsięwzięć Europejskiego Korpusu Solidarności 
pokazują kulisy współpracy organizacji z wolontariuszami i rodzaje aktywności 
wolontariackiej.

Wolontariat solidnie zakorzeniony     
Europejski Korpus Solidarności

red. Agnieszka Bielska, Agata Broma, Joanna Jastrzębska, 
Karolina Kwiatosz, Bożena Ławnicka

Europejski Korpus Solidarności, wolontariat, rozwój osobisty

raport, analiza
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Publikacje inicjatyw wspierających

Celem Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży jest zbliżenie narodów pol-
skiego i ukraińskiego, zwłaszcza młodzieży oraz osób zaangażowanych w pracę  
z nią i na jej rzecz, dzięki realizacji wspólnych projektów. Wymiana dobrych prak-
tyk, wzbudzanie zainteresowania wspólnymi losami i historią, a także przezwycię-
żanie stereotypów oraz promowanie postawy tolerancji i solidarności to główne 
rezultaty działań podejmowanych w ramach Rady. Przewodnik zawiera wskazów-
ki techniczne, jak złożyć wniosek o dofinansowanie projektu polsko-ukraińskiego,  
a także jak go realizować.

Przewodnik dla wnioskodawców 
Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Maryia Hlukhava, Edyta Ignatiuk, Marta Piwka, Adam Rębacz, 
Wiktor Wiśniewski

współpraca polsko-ukraińska, wymiana młodzieży, projekty międzynarodowe, pamięć

dobre praktyki, przewodnik

Jak przygotować dobre CV? Jak osiągnąć sukces na rynku pracy? Jak zdobyć do-
świadczenie zawodowe za granicą? Odpowiedzią na te, jak i na wiele innych 
pytań, jest portfolio Europass. Funkcjonujący od kilkunastu lat instrument 
wsparcia Komisji Europejskiej w 2020 r. przeszedł metamorfozę i jest teraz do-
stępny online. Niniejsza publikacja przybliża to narzędzie oraz podpowiada, jak 
dokumentować swoje kwalifikacje i kompetencje.

Cyfrowe portfolio #Europass
Zrób kolejny krok w karierze

Agnieszka Dąbrowska-Cholewińska, Piotr Głusiec, Konrad Romaniuk

Europass, kariera, rynek pracy, CV, mobilność zawodowa

poradnik, broszura

SALTO EECA, projekty międzynarodowe, mobilność, współpraca młodzieży
broszura, przewodnik

Wielojęzyczna publikacja, opracowana przez zespół SALTO EECA we współ-
pracy z pozostałymi centrami informacyjnymi sieci SALTO w Europie Wschod-
niej i na Kaukazie pokazuje aktywność centrów w poszczególnych krajach  
w dziedzinie edukacji nieformalnej młodzieży.

ZOOM East 2020

W ramach działań informacyjnych w Wydawnictwie FRSE powstają przewodniki po programach i publikacje  
z przykładami dobrych praktyk. 
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Przydatne linki

czytelnia.frse.org.pl

Czytelnia jest główną bazą publi-
kacji FRSE, dostępnych w różnych 
formatach. Można przeglądać  
online i pobierać.

europadlaaktywnych.pl 
frse.org.pl/eda 

Na stronie internetowej „Europy dla Aktywnych” pu-
blikowane są wszystkie numery kwartalnika w wersji 
cyfrowej. 

eurodesk.pl 

Eurodesk.pl umożliwia błyskawiczny przegląd dzia-
łań Unii Europejskiej na rzecz młodzieży i osób pracu-
jących z młodzieżą. Przeznaczony jest dla wszystkich 
zainteresowanych funduszami europejskimi, szkole-
niami międzynarodowymi, konkursami i wolontaria-
tem zagranicznym.

issuu.com/frse

Na profilu FRSE na cyfrowej platformie wy-
dawniczej Issuu Czytelnicy znajdą publi-
kacje FRSE w w wygodnej do przeglądania 
formie.

jows.pl

Na stronie jows.pl Czytelnicy znajdą cyfrową wer-
sję czasopisma „Języki Obce w Szkole”, zarówno 
bieżący numer, numery archiwalne, plan wydawni-
czy, wskazówki dla autorów.

https://europa.eu/youth/home_pl

Europejski Portal Młodzieżowy przedstawia infor-
macje o europejskich i krajowych projektach i ini-
cjatywach skierowanych do młodych ludzi, którzy 
mieszkają, uczą się i pracują w Europie.

Biblioteki online

Strony czasopism FRSE

Portale Wydawnictwa FRSE

Wydawnictwo FRSE regularnie zamieszcza swoje nowości w depozytoriach Centrum 
Otwartej Nauki: www.depot.ceon.pl i Central and Eastern European Online Library:  
www.ceeol.com. 

Można nas również znaleźć na platformie Academia: 
independent.academia.edu/wydawnictwofrse
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