Programy, inicjatywy
i sieci koordynowane
przez
Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI (FRSE)


Instytucja z ogromnym doświadczeniem (25 lat działalności) 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”.



Wiarygodność FRSE przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję
Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020 oraz Narodowej Agencji
Europejskiego Korpusu Solidarności.



Jest też operatorem Programu Edukacja, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja,
Rozwój oraz Programów bilateralnych z Litwą i Ukrainą.



Zarządza sieciami informacji i inicjatywami wspierającymi realizowane programy.
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Programy i inicjatywy koordynowane
przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

ZBLIŻENIE NA WYBRANE PROGRAMY
FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
 Erasmus+
 Europejski Korpus Solidarności
 Program eTwinning
 Program Edukacja
 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój
 Programy bilateralne:
o

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

o

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

 Programy wspierające, inicjatywy, sieci: Europass, Eurodesk,
SALTO EECA, EPALE, ECVET, Eurydice

 Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży
i sportu na lata 2014-2020.
 Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów
edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem
połączenia europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję
Europejską w latach 2007-2013.
 W Polsce Narodową Agencją Programu Erasmus+ jest
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
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Założenia programu na lata 2014-2020

 Budżet programu 14,7 mld EUR.
 Udział w programie weźmie 4 mln osób.
 Będzie uczestniczyć 125 tys. instytucji.
 Ok. 1 mld EUR zostanie przeznaczony
na projekty realizowane przez polskie
instytucje.

SEKTOROWA STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+

AKCJE PROGRAMU ERASMUS+

Akcje obejmują projekty zdecentralizowane, którymi zarządzają Narodowe Agencje
Programu Erasmus+, oraz projekty i programy scentralizowane, zarządzane przez
Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Beneficjenci programu Erasmus+
OSOBY UCZĄCE SIĘ (uczniowie, studenci, stażyści, młodzież, osoby dorosłe) mogą:

studiować lub uczyć się za granicą;

odbywać zagraniczne staże lub praktyki;

angażować się w wolontariat.
KADRA może:

uczestniczyć w kursach, specjalistycznych szkoleniach, pobytach typu job shadowing lub pobytach w celu
prowadzenia zajęć.

Instytucje uczestniczące w programie mogą:

realizować projekty w oparciu o partnerstwa;

dzielić się doświadczeniem;

wymieniać się dobrymi praktykami oraz innowacyjnymi rozwiązaniami;

tworzyć innowacyjne produkty, np. programy edukacyjne.

KRAJE PROGRAMU
•

Państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE)

•

Kraje spoza UE uczestniczące w programie (Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna,
Norwegia, Serbia, Turcja)

KRAJE PARTNERSKIE PROGRAMU
•
•
•
•
•
•

Afryka, Karaiby, Pacyfik
Afryka Południowa
Ameryka Łacińska
Ameryka Północna
Azja
Azja, kraje uprzemysłowione

•
•
•
•
•

Azja Centralna
Bałkany Zachodnie
Federacja Rosyjska
Partnerstwo Wschodnie
Południe basenu Morza Śródziemnego

Kraje partnerskie mogą uczestniczyć w określonych akcjach programu, zależnie od szczegółowych kryteriów lub warunków.
W niektórych akcjach programu mogą uczestniczyć dowolne kraje partnerskie z całego świata.

OFERTA SEKTORA Edukacja szkolna
Akcja 1. Mobilność kadry – możliwość:
 uczestniczenia w zagranicznych kursach doskonalenia zawodowego;
 wyjazdów do szkół zagranicznych w celu obserwacji pracy nauczycieli
lub prowadzenia zajęć.
Akcja 2. Współpraca szkół oraz Partnerstwa strategiczne – możliwość:
 wyjazdów z uczniami do partnerskiej szkoły zagranicznej i goszczenie uczniów
z zagranicy u siebie w szkole;
 wyjazdów uczniów na naukę do partnerskiej szkoły zagranicznej;
 wyjazdów kadry służących uczeniu się i wymianie doświadczeń;
 opracowania innowacyjnych materiałów i rozwiązań, które mogą być szeroko
wykorzystane przez instytucje.

OFERTA SEKTORA Szkolnictwo wyższe
Akcja 1. Projekty mobilności
MOBILNOŚĆ STUDENTÓW:

•

okres studiów za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego;

•

praktyka (staż) za granicą w przedsiębiorstwie lub dowolnym innym właściwym miejscu pracy.

MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW:
•

związana z prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni zagranicznej; może być realizowana w dowolnej
dyscyplinie akademickiej;

•

w celach szkoleniowych – wsparcie podnoszenia kompetencji związanych z zakresem obowiązków w uczelni macierzystej;
obejmuje pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych.

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk




Partnerstwa strategiczne;
Sojusze na rzecz wiedzy – europejskie uniwersytety;
Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym.

OFERTA SEKTORA Kształcenie
i szkolenia zawodowe
Akcja 1. Wyjazdy zagraniczne uczniów i kadry
Wyjazdy zagraniczne młodych ludzi: uczniów i absolwentów szkół branżowych
i technicznych w celu podnoszenia kompetencji zawodowych np. staże mechaników samochodowych
w zagranicznych przedsiębiorstwach – m.in. w najbardziej znanych koncernach samochodowych
w Europie
Szkolenia branżowe nauczycieli zawodu mające na celu podniesienie ich kompetencji zawodowych,
obserwacja pracy nauczycieli w zagranicznej placówce o tej samej specjalizacji

Akcja 2. Partnerstwa strategiczne
Projekty współpracy międzynarodowej organizacji działających na rzecz podnoszenia jakości kształcenia
zawodowego mające na celu wymianę doświadczeń albo wspólne tworzenie produktów edukacyjnych

OFERTA SEKTORA Edukacja dorosłych
Edukacja dorosłych w programie Erasmus+ obejmuje wszystkie formy
niezawodowej edukacji dorosłych zarówno o charakterze formalnym,
pozaformalnym, jak i nieformalnym.
AKCJA 1. Mobilność kadry edukacji dorosłych
Akcja umożliwia realizację projektów, których celem jest poprawa kompetencji kadry potrzebnych do wspierania
uczenia się osób dorosłych (dorosłych słuchaczy) i rozwój współpracy międzynarodowej w tym obszarze, dzięki
czemu organizacja ma podnieść jakość swoich usług edukacyjnych.

AKCJA 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
1. Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk: umożliwienie organizacjom rozwijania
i wzmacniania sieci, zwiększenie ich zdolności do działania na poziomie transnarodowym, wymiana pomysłów,
praktyk i metod.

2. Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji: opracowanie innowacyjnych rezultatów i/lub angażujące się
w intensywne działania upowszechniające i wykorzystujące wyniki istniejących lub nowo wytworzonych
produktów lub innowacyjnych rozwiązań.

OFERTA SEKTORA MŁODZIEŻ





Wspieranie podnoszenia jakości pracy z młodzieżą;
Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych młodzieży;
Promowanie aktywności obywatelskiej i dialogu międzykulturowego;
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i promowanie solidarności społecznej.

OFERTA PROGRAMU ERASMUS+ SPORT
AKCJAMI ZARZĄDZA AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY
I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO (EACEA)

Erasmus+ Sport wspiera europejskie partnerstwa na rzecz sportu
powszechnego, aby osiągnąć następujące cele:



eliminowanie transgranicznych zagrożeń dla uczciwości w sporcie, takich jak doping,
ustawianie wyników zawodów sportowych i przemoc, a także wszelkiego rodzaju
nietolerancji i dyskryminacji;



promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców;



promowanie wolontariatu w sporcie oraz włączenia społecznego, równych szans i podnoszenia
świadomości znaczenia aktywności fizycznej poprawiającej zdrowie dzięki większemu udziałowi
i równemu dostępowi do sportu dla wszystkich.
Erasmus+ Sport jest otwarty na wszelkiego rodzaju organizacje lub organy publiczne,
wraz z podmiotami powiązanymi, działające w obszarze sportu, ustanowione w kraju programu
lub dowolnym kraju partnerskim na świecie.

Europejski Korpus
Solidarności – Nowy
program, nowe
możliwości
Wspieranie sportu z funduszy europejskich

eks.org.pl
eks@frse.org.pl

Celem jest umożliwienie rozwoju osobistego, edukacyjnego,
społecznego, obywatelskiego i zawodowego młodych ludzi
oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy.

Budżet 2019 r.: ponad 9 000 000 EUR

 współpraca szkół
 rozwój zawodowy
 portal społecznościowy nauczycieli
Dlaczego eTwinning?

•
•
•
•
•
•

dla nauczyciela każdego przedmiotu
dla przedszkoli, szkół podstawowych i średnich
bezpieczna, internetowa przestrzeń do współpracy
nie wymaga nakładów finansowych
jeden nauczyciel – wiele projektów
brak formalności i skomplikowanych procedur

http://education.org.pl

Program Edukacja (MF EOG 2014-2021)

Working together for a green,
competitive and inclusive Europe

CEL I BUDŻET
Zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru

Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami –
Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Wzmacnianie potencjału
ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.
Budżet programu: 23

529 412 EUR

OBSZARY PRIORYTETOWE:





zarządzanie w sektorze edukacji, rozwój kultury jakości w sektorze edukacji;
rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem m.in. dualnego systemu
nauczania oraz współpracy instytucji kształcenia z pracodawcami;
rozwój poradnictwa zawodowego;
edukacja włączająca, edukacja dotycząca systemu opieki społecznej
nad dziećmi – child welfare education.

KOMPONENTY
•

Komponent I

– Profesjonalny rozwój kadry (Wizyty studyjne/Intensywne szkolenia)

•

Komponent II – Mobilność w szkolnictwie wyższym

•

Komponent III – Współpraca instytucjonalna – kształcenie zawodowe (VET)

•

Komponent IV – Współpraca instytucjonalna (z wyłączeniem VET)

KONKURSY: II kwartał 2019 / II kwartał 2020 / II kwartał 2021

OFERTA PROGRAMU
PROJEKT FRSE „PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW”
Celem jest wzmocnienie kompetencji kluczowych, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego
zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
O dofinansowanie projektu będą mogły ubiegać się m.in.: szkoły publiczne i niepubliczne, określone w art. 2 pkt 1-2 Ustawy Prawo
Oświatowe (DzU z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203).

DOFINANSOWANIE LISTY REZERWOWEJ W SEKTORACH PROGRAMU ERASMUS+:


EDUKACJA SZKOLNA – zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej



KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE – ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia

zawodowego


EDUKACJA DOROSŁYCH – ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych



SZKOLNICTWO WYŻSZE – zagraniczna mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji

finansowej

PROJEKT FRSE „PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW”
Okres realizacji projektu: 1 września 2018 r. – 30 czerwca 2023 r.
(konkursy wniosków 2018, 2019, 2020, 2021)
Budżet: 105 300 000 PLN

DOFINANSOWANIE LISTY REZERWOWEJ W SEKTORACH PROGRAMU
ERASMUS+
Okres realizacji: 1 lutego 2015 r. – 31 grudnia 2022 r.
Budżet: 1 145 000 000 PLN

Projekt jest odpowiedzią Polski na Zalecenie Rady UE Ścieżki poprawy umiejętności. Nowe
możliwości dla dorosłych (Upskilling pathways. New opportunities for Adults, 19 grudnia 2016).
Cel: wypracowanie i przetestowanie w praktyce min. dziesięciu innowacyjnych modeli
skutecznego wsparcia edukacyjnego osób dorosłych z niskimi umiejętnościami podstawowymi

Faza I

Faza II

Faza III

1.10.2018 – 31.07.2019

1.08.2019 – 30.06.2021

1.07.2021 – 31.12.2021

•analiza istniejących rozwiązań
dotyczących edukacji dorosłych
•wybór grup docelowych (min.3)
•opracowanie założeń konkursu
na opisanie modeli wspierających
rozwój osób dorosłych z niskimi
umiejętnościami

•ogłoszenie konkursu
na opracowanie modeli
•wybór grantobiorców
•pilotaż wybranych modeli

•przygotowanie rekomendacji
dotyczących włączenia wybranych
modeli do polityk oraz strategii
poprawy umiejętności dorosłych
Polaków

Cele
PURWM

• Wspieranie polsko-ukraińskich projektów młodzieżowych, które pozwolą
na wzajemne zbliżenie się
• Odkrywanie wspólnych korzeni
• Przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii
oraz we współczesnych relacjach
• WNIOSKODAWCY: NGO, szkoły, organizacje publiczne

FORMATY I MIEJSCA REALIZACJI PROJEKTÓW
• Wymiana młodzieżowa (1 spotkanie Polska lub Ukraina)
• Spotkanie młodzieżowe (1 lub 2 spotkania Polska i
Ukraina)
• Projekty informacyjno-promocyjne (1 lub 2 spotkania
Polska i Ukraina)

BUDŻET 2019: 3 800 000 PLN

FINANSOWANIE 100%
•
•
•
•
•
•

Koszty podróży
Koszty wyżywienia i zakwaterowania
Koszty działań
Koszty przygotowań
Koszty upowszechniania rezultatów
Koszty specjalne

Cele
PLFWM

• Kształtowanie wzajemnych stosunków międzynarodowych
• Inspirowanie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które
pozwolą na wzajemne zbliżenie się
• Odkrywanie wspólnych korzeni, niwelowanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu
wspólnej historii i we współczesnych relacjach
• Stworzenie ram organizacyjno-prawnych dla skuteczniejszego wspierania wymian
młodzieży

FORMATY I MIEJSCA REALIZACJI PROJEKTÓW
• Format 1. (1 spotkanie Polska lub Litwa)
• Format 2. (kilkukrotne spotkania w Polsce i na Litwie)

BUDŻET 2019: 680 000 PLN

FINANSOWANIE 100%
•Format 1. (1500-15000 EUR)
•
•
•
•
•
•

Koszty
Koszty
Koszty
Koszty
Koszty
Koszty

podróży
wyżywienia i zakwaterowania
działań
przygotowań
upowszechniania rezultatów
specjalne

Format 2. (1500-7500 EUR)

Programy wspierające, inicjatywy, sieci



Europass to portfolio pięciu dokumentów funkcjonujących w UE, Europejskim Obszarze
Gospodarczym (EOG) oraz krajach kandydujących. Działa w oparciu o Decyzję PE i Rady
(UE) 2018/646 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wspólnych ram mających na celu
świadczenie lepszej jakości usług w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass).



Europass zmierza w kierunku odejścia od dokumentów papierowych na rzecz
interaktywnej usługi online z wykorzystaniem cyfrowego rozpoznawania kompetencji
oraz moderowania indywidualnej ścieżki kariery czy edukacji w oparciu o narzędzia
elektronicznego rozpoznawania przyszłych potrzeb na europejskim rynku w roku 2021
i kolejnych latach.

Szukaj nas na:

oraz

Facebook -> Europass Polska

Eurodesk to europejska sieć informacji dla młodzieży, osób pracujących

z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany – finansowo
i merytorycznie – przez Komisję Europejską, w ramach programu Erasmus+.

Eurodesk działa na poziomie międzynarodowym, krajowym i lokalnym,
w 35 krajach. Do Eurodesku należy ponad 1000 organizacji i instytucji,
w tym blisko 60 w Polsce.

Biura Eurodesku, europejskie i krajowe, administrują strony i portale informacyjne,

w tym Europejski Portal Młodzieżowy, wydają publikacje tematyczne, prowadzą szkolenia,
kampanie i międzynarodowe wydarzenia.

Konsultanci Eurodesku prowadzą działania informacyjne i upowszechniające,

dotyczące m.in.: mobilności edukacyjnej oraz grantów na krajowe i międzynarodowe
działania młodzieżowe.

Programy wspierające, inicjatywy, sieci

EPALE
Elektroniczna Platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie
Blisko 54 000 zarejestrowanych użytkowników w całej
Europie, w tym ponad 3400 w Polsce
(edukatorzy, szkoleniowcy, trenerzy, bibliotekarze, przedstawiciele instytucji
kultury, andragodzy i wielu, wielu innych)

Ok. 14 500 unikalnych wejść na polską stronę miesięcznie

Interesujące informacje
Możliwość publikowania własnych treści
Grupy dyskusyjne

Seminaria, webinaria i Forum Edukacji
Dorosłych
FB EPALE Polska

Europejski System Akumulowania i Przenoszenia
Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym
ECVET to inicjatywa UE, umożliwiająca obywatelom państw europejskich łatwiejsze zdobywanie
kwalifikacji zawodowych – świadectw i dyplomów, wspierająca mobilność zawodową oraz uczenie
się przez całe życie.

Grupy docelowe

Warsztaty i seminaria na temat wykorzystania założeń ECVET na rzecz :

 szkoły zawodowe

1. realizacji projektów mobilności edukacyjnej;

 uczelnie wyższe

2. zapewnienia wysokiej jakości kształcenia zawodowego;

 stowarzyszenia
branżowe

3. tworzenia elastycznych ścieżek kształcenia w uczeniu się przez całe życie;

 pracodawcy
 partnerzy społeczni

4. walidacji efektów uczenia się uzyskanych w toku edukacji pozaformalnej

i nieformalnej;
5. wspierania współpracy szkół i pracodawców.

www.eksperciecvet.org.pl
www.eksperciecvet.org.pl

Centrum Współpracy SALTO z krajami
Europy Wschodniej i Kaukazu
 SALTO EECA należy do sieci
sześciu centrów SALTO
YOUTH rozmieszczonych
w różnych krajach UE.
 Wspólnym celem centrów
jest podnoszenie jakości
projektów młodzieżowych
oraz wspieranie organizacji
pracujących z młodzieżą
i Narodowych Agencji
Programu Erasmus+ poprzez
działania informacyjne
i szkoleniowe.

www.salto-youth.net/eeca

Główne zadania Centrum SALTO EECA:
 podnoszenie umiejętności korzystania z programów Erasmus+
Młodzież i Europejski Korpus Solidarności w krajach regionu
Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś,
Gruzja, Mołdawia, Ukraina) i w Federacji Rosyjskiej;
 organizacja szkoleń i seminariów w celu budowania
partnerstw i podnoszenia jakości projektów mobilności
edukacyjnej młodzieży i osób pracujących z młodzieżą;
 rozwój edukacji pozaformalnej w krajach Partnerstwa
Wschodniego i w Federacji Rosyjskiej.

Europejska sieć informacji
o systemach edukacji
 Raporty porównawcze oraz bazy danych – od wczesnej
edukacji i opieki po szkolnictwo wyższe
 Polskie Biuro Eurydice w FRSE
 42 biura w 38 krajach oraz biuro centralne w Brukseli
 Profil FB Eurydice Polska

Publikacje dostępne pod adresem

ww.eurydice.org.pl

NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA INFORMACJI
 terminy konkursów wniosków

 cele i priorytety programów
 procedury wnioskowania

 przykłady dobrych praktyk
 kontakty, newslettery

www.frse.org.pl

www.erasmusplus.org.pl

KE & EACEA

Źródła wiedzy o projektach Programu Erasmus+

Erasmus+
platform for
dissemination
and exploitation
of project results

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

www.etwinning.pl
Tel.: +48 22 46 31 400

FB: eTwinningPolska

PROGRAM Edukcja
education.org.pl

Program Edukacja

www.power.frse.org.pl

www.wymianymlodziezy.frse.org.pl

PORTAL INTERNETOWY SALTO

www.salto-youth.net
Europejski kalendarz szkoleń
HOP e-learning platform

OTLAS – wyszukiwarka
organizacji partnerskich

