


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)
od 1993 r. zarządza programami, projektami i inicjatywami, które umożli-
wiają poszerzanie wiedzy podstawowej i specjalistycznej oraz zdobywanie 
nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, poza-
formalnej i nieformalnych form uczenia się.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w za-
rządzaniu programami edukacyjnymi, szczególnie programami europejski-
mi. W 2018 r. powołanych zostało 16 Regionalnych Punktów Informacyj-
nych (RPI), których celem jest ich promocja we wszystkich regionach Polski 
(w szczególności w mniejszych miejscowościach). 

We wcześniejszych latach FRSE koordynowała w Polsce programy „Uczenie 
się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) 
oraz „Młodzież w działaniu”. Obecnie pełni funkcję Narodowej Agencji 
Programu Erasmus+ na lata 2014-2020. 

W 2018 r. powierzono FRSE rolę Narodowej Agencji Europejskiego Kor-
pusu Solidarności, programu poświęconego wolontariatowi, oraz funkcję 
operatora programu Edukacja finansowanego z funduszy EOG.

Do grona programów i inicjatyw, którymi zajmuje się obecnie Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji należą także: eTwinning, Eurodesk Polska, 
Europass, Eurydice, WorldSkills, EPALE i ECVET. 

FRSE wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko-
‑Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy 
z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (SALTO), a od 2016 r. także 
w ramach Polsko‑Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. 

Od 2014 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizuje Program Ope-
racyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach ponadnarodowej 
mobilności oraz innowacji społecznych.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest organizatorem wielu wyda-
rzeń o charakterze edukacyjnym. Od lat realizuje konkursy, których ce-
lem jest promowanie rezultatów projektów. Flagowymi inicjatywami są 
EDUinspiracje, a także European Language Label oraz Selfie+. Ponadto, 
w 2018 r. uruchomiła Mobilne Centrum Edukacyjne – nowoczesną prze-
strzeń naukowo-dydaktyczną odwiedzającą różne zakątki Polski. Głów-
nym adresatem działań MCE jest kadra pedagogiczna, która bierze udział 
w szkoleniach na temat tego, jak wykorzystać nowoczesną technologię 
w pracy z uczniami.



Program Erasmus+
 wspiera finansowo organizacje i instytucje, których działalność jest zwią-
zana z  edukacją, szkoleniami, młodzieżą lub sportem. Jego celem jest 
rozwijanie umiejętności Europejczyków, budowanie partnerstw między 
instytucjami oraz wspieranie reform systemów edukacji i szkoleń.

Europejski Korpus Solidarności 
umożliwia młodym ludziom w wieku 18-30 lat udział w projektach z za-
kresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego, we własnym kraju albo 
za granicą. Młodzież może również realizować projekty lokalne. Program 
oferuje wsparcie finansowe dla instytucji, organizacji i firm, których dzia-
łalność ma charakter solidarnościowy. 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
 jest programem ogólnopolskim dofinansowanym z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym 
z beneficjentów PO WER, w ramach którego realizuje dziesięć projektów. 
Inicjatywy te wspierają m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagra-
niczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szko-
lenia kadry kształcenia zawodowego, mobilność studentów z niepełno-
sprawnością i znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, szkolenia 
kadry niezawodowej edukacji dorosłych, a także ponadnarodową mobil-
ność uczniów.
W ramach PO WER realizowany jest także projekt „Szansa – nowe możli-
wości dla dorosłych”, którego celem jest wypracowanie i przetestowanie 
innowacyjnych modeli wsparcia edukacyjnego osób dorosłych o niskich 
umiejętnościach podstawowych.

Program Edukacja
 jest finansowany ze środków MF EOG 2014-2021. Ma na celu zmniej-
szanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego  
Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustron-
nych w obszarze edukacji pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami 
(Islandią, Liechtensteinem i Norwegią).

eTwinning 
promuje współpracę europejskich szkół za pośrednictwem mediów elek-
tronicznych. Jego celem jest rozwój kompetencji technicznych, językowych 
oraz interkulturowych uczniów i nauczycieli. Program wspiera doskonale-
nie zawodowe nauczycieli, oferując szkolenia i kursy w formule na miejscu 
oraz poprzez Internet.

Polsko‑Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży  
Polsko‑Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży 
wspierają wspólne działania młodzieży z obu państw służące budowa-
niu przyjaznej współpracy między narodami Polski i  Litwy oraz Polski 
i Ukrainy.



WorldSkills Poland
to inicjatywa zachęcająca młodych ludzi do podnoszenia swoich umiejętno-
ści zawodowych poprzez prestiżowe, międzynarodowe konkursy WorldSkills 
i EuroSkills. Organizowanym konkursom towarzyszą rozmaite prezentacje, 
pokazy, wystawy, konferencje i seminaria branżowe. To największe tego typu 
zawody na świecie. Konkurs odbywa się co dwa lata w jednym z państw człon-
kowskich. 

Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych  w Europie (EPALE) 
jest wielojęzyczną platformą promującą wysoką jakość uczenia się dorosłych 
w Europie, przeznaczoną dla profesjonalistów zajmujących się tą tematyką.

Eurydice
 jest europejską siecią informacji o edukacji. Celem jej działania jest wymiana 
wiedzy o systemach edukacyjnych państw Unii Europejskiej: ich strukturach, 
sposobach zarządzania, zasadach funkcjonowania, a  także dynamice prze-
mian i kierunkach reform.

Europass 
jest inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą obywatelom Europy pre-
zentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych w sposób jasny i zrozumiały, 
co zwiększa ich atrakcyjność na krajowym i europejskim rynku pracy. 

Eurodesk
 to sieć informacyjna dla młodzieży i  osób pracujących z młodzieżą, prowa-
dząca m.in. internetową bazę programów grantowych i  projektów młodzie-
żowych, pomagająca znaleźć partnerów do projektów, informująca o szkole-
niach, pracy, studiach i wolontariacie w Europie.

European Language Label (ELL) 
to europejski certyfikat jakości w dziedzinie nauczania i uczenia się języków ob-
cych, przyznawany we wszystkich krajach uczestniczących w programie Erasmus+. 

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

Badania FRSE
Zespół analityczno-badawczy FRSE realizuje badania edukacyjne związane 
z wdrażaniem projektów dofinansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji, w szczególności ze środków programu Erasmus+. Obszar badań 
obejmuje wszystkie sektory programu, przede wszystkim akcje zdecentralizo-
wane obsługiwane na poziomie krajowym. Badania dotyczą zarówno instytucji 
beneficjentów, jak i uczestników projektów.

Youth Wiki
Baza internetowa utworzona z  inicjatywy Komisji Europejskiej poświęcona poli-
tyce młodzieżowej w państwach członkowskich UE.



Programy, akcje i inicjatywy

PROGRAMY I PROJEKTY:
Program Erasmus+ ...................................... www.erasmusplus.org.pl
Europejski Korpus Solidarności ...................................www.eks.org.pl
Program Edukacja ..........................................................education.org.pl
Program Operacyjny  
Wiedza Edukacja Rozwój ............................................ power.frse.org.pl
PO WER Szansa ............................................. szansa-power.frse.org.pl
Krajowe Biuro Programu eTwinning ....................www.etwinning.pl
Polsko-Litewski Fundusz  Wymiany Młodzieży
Polsko-Ukraińska Rada  Wymiany Młodzieży 
......................................................www.wymianymlodziezy.frse.org.pl

SIECI I INICJATYWY:
WorldSkills Poland .........................................worldskillspoland.org.pl
Krajowe Biuro EPALE ..........................................epale.ec.europa.eu/pl
Zespół Ekspertów ECVET Polska ............www.eksperciecvet.org.pl
Polskie Biuro Eurydice .........................................www.eurydice.org.pl
Krajowe Centrum Europass ..............................www.europass.org.pl
Krajowe Biuro Eurodesk Polska .............................. www.eurodesk.pl
European Language Label ...............................................www.ell.org.pl
Konkurs EDUinspiracje ..............................www.eduinspiracje.org.pl
Platforma Selfie+ ................................................... selfieplus.frse.org.pl
Centrum Współpracy z Krajami Europy  
Wschodniej i Kaukazu (SALTO) ..............www.salto-youth.net/eeca
Youth Wiki 
............................eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki
Europejski Portal Młodzieżowy ....................europa.eu/youth/EU_pl

REDAKCJE:
Czasopismo „Języki Obce w Szkole” ..................................www.jows.pl
Kwartalnik „Europa dla Aktywnych” ..... www.europadlaaktywnych.pl
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twitter.com
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FRSEtv



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

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

kontakt@frse.org.pl
www.frse.org.pl


