
Fulbright Specialist Program - call for applications ‘2022 (visits from September 1, 2022 to
September 30, 2023)

Priority: Best Practices in Innovative Education
With a goal to support innovation-based transformations in the education system in Poland, the
current call for proposals prioritizes projects dedicated to sharing, transferring and implementing
best practices in innovative education developed in the United States. Education should evolve
and innovate the practice of teaching and learning in order to meet the challenges of the changing
world. The US has been the dominant hub for innovative ideas, world-leading research and tools in
education for decades. With the current focus of the call, Polish educational institutions and
educators will benefit from the pathways and tools already discovered and successfully applied by
other experts in the field, and with the provided resources and connections, will adapt them to the
local context. This, in turn, is expected to have a positive impact on local communities and the
society as a whole.

Projects can be dedicated to any discipline and host institution eligible under the Fulbright
Specialist Program, as well as any form or level of education, including (but not limited to):

➔ non-formal and informal educational programs and practices developed with the
involvement of the nonprofit sector or cultural institutions,

➔ K-12 education,

➔ higher education, in particular, at the doctoral training level,

➔ post-doctoral development of scientists and academic teachers.

Best practices in innovative education may cover areas such as faculty/teacher/student education,
training, assessment and feedback mechanisms; curriculum development and evaluation; use of
technologies; institutional administration and policy frameworks.

Submitted project proposals should demonstrate clearly:

➔ what will be done (program/method/tool/approach/process/structure to be shared,
implemented etc.),

➔ why the project is considered a best practice in innovative education and how its track
record of success in the United States will convey in/to a Polish environment, and

➔ how the applicant’s community (be it students, faculty, local community, etc.) will
benefit from the project.

https://fulbrightspecialist.worldlearning.org/eligibility-specialists#eligible_disciplines
https://fulbrightspecialist.worldlearning.org/eligibility-host-institutions


Fulbright Specialist Program - nabór wniosków na wizyty realizowane od 1 września 2022 do 30
września 2023.

Priorytet: Najlepsze praktyki na rzecz innowacyjnej edukacji

W tegorocznym naborze priorytetowo traktowane są projekty poświęcone udostępnianiu,
upowszechnianiu i wdrażaniu najlepszych praktyk na rzecz innowacyjnej edukacji powstałych w
Stanach Zjednoczonych. Edukacja powinna podlegać zmianom i unowocześniać metody
nauczania i uczenia się, aby sprostać wyzwaniom zmieniającego się świata. Stany Zjednoczone
od dziesięcioleci są dominującym ośrodkiem innowacyjnych pomysłów, wiodących na świecie
badań i narzędzi edukacyjnych. Przyjmujemy, że polskie instytucje edukacyjne i edukatorzy mogą
korzystać ze ścieżek i narzędzi już odkrytych i stosowanych z powodzeniem przez innych
ekspertów w tej dziedzinie, a dzięki udostępnionym zasobom dostosują je do lokalnego kontekstu.
To z kolei wywrze pozytywny wpływ na społeczności lokalne i całe społeczeństwo.

Proponowane projekty mogą dotyczyć dowolnej dyscypliny nauki i typu instytucji goszczącej
kwalifikującej się w ramach Programu Fulbright Specialist, a także dowolnej formy lub poziomu
kształcenia, w tym m.in.:

➔ pozaformalnych i nieformalnych programów i praktyk edukacyjnych opracowanych przy

zaangażowaniu sektora non-profit lub instytucji kultury,

➔ edukacji na poziomie podstawowym i średnim,

➔ uczelni wyższych, w szczególności kształcenia na poziomie studiów doktoranckich,

➔ rozwoju naukowców i nauczycieli akademickich na etapie podoktorskim.

Najlepsze praktyki na rzecz innowacyjnej edukacji mogą obejmować takie obszary jak kształcenie
kadry/nauczycieli/studentów, szkolenia, mechanizmy oceny i informacji zwrotnej w nauczaniu;
opracowanie i ocena programu nauczania; wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji;
administrowanie instytucjami edukacyjnymi i tworzenie ram ich funkcjonowania.

Złożone wnioski projektowe powinny jasno wyjaśniać:

➔ co zostanie zrobione (program/metoda/narzędzie/podejście/proces/struktura do

udostępnienia, wdrożenia itp.),

➔ dlaczego projekt jest uznawany za najlepszą praktykę na rzecz innowacyjnej edukacji i jak

jego sukcesy w Stanach Zjednoczonych przełożą się na polskie środowisko oraz

➔ w jaki sposób społeczność wnioskodawcy (studenci, wykładowcy, środowiska lokalne itp.)

skorzysta z projektu.

https://fulbrightspecialist.worldlearning.org/eligibility-specialists#eligible_disciplines
https://fulbrightspecialist.worldlearning.org/eligibility-host-institutions

