SZANOWNI PAŃSTWO,
Rok 2013 to wyjątkowy czas dla Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Programy
unijne obchodzą jubileusz 25-lecia istnienia w Europie i 15-lecia obecności w Polsce. Jest nam niezmiernie miło, że wraz
z tak okrągłymi jubileuszami Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji ma szansę obchodzić swój własny – jubileusz 20-lecia
działalności. Dokładnie 23 czerwca 1993 r.
FRSE została powołana przez Ministra
Edukacji Narodowej Zdobysława Flisowskiego jako fundacja Skarbu Państwa.
Dziś jesteśmy jedyną w Polsce instytucją
z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu m.in. kilkunastoma edukacyjnymi
programami europejskimi. Niewiele osób

jednak wie, że początki FRSE sięgają czasów, w których o udziale w takich programach, jak Erasmus czy Comenius, można
było w naszym kraju jedynie pomarzyć.
Początkowo Fundacja realizowała programy TESSA, TERM i SMART finansowane
z funduszu PHARE oraz nadal kontynuowany Tempus. Kilka lat później w 1998 roku,
gdy Polska jako kraj stowarzyszony z Unią
Europejską rozpoczęła realizację edukacyjnych programów wspólnotowych,
FRSE stała się naturalnym koordynatorem wdrażania w Polsce programów
Socrates i „Młodzież dla Europy”. Z czasem zajęliśmy się również koordynacją
Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, Funduszu Stypendialnego

KRYSTYNA SZUMILAS
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Setki tysięcy nawiązanych partnerstw, tysiące przeszkolonych
nauczycieli i pracowników młodzieżowych, dziesiątki tysięcy młodych ludzi, dla których udział w programach zarządzanych przez
FRSE stanowił nierzadko pierwsze doświadczenie wyjazdu za granicę i konfrontacji z obcą kulturą – to wszystko możliwe było dzięki skuteczności Fundacji, która od początku swojej działalności
efektywnie przekazywała środki unijne do polskich beneficjentów.

Bez cienia przesady można więc powiedzieć
o FRSE, że wprowadzała do Polski Unię Europejską na długo przedtem, zanim Polska
stała się jej formalnym członkiem w 2004 r.
Zapraszam do wspólnego świętowania
i dziękuję za te 20 lat wszystkim, którzy
realizowali projekty w programach zarządzanych przez naszą Fundację, wszystkim
pracownikom i osobom wspierającym naszą
działalność. Mam nadzieję, że przed nami
co najmniej drugie tyle równie udanych lat.

MIROSŁAW MARCZEWSKI
DYREKTOR GENERALNY FRSE

PROF. DR HAB.
BARBARA KUDRYCKA
MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA
WYŻSZEGO

Trudno przecenić rolę Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w budowaniu jakości kształcenia w Polsce, wdrażaniu nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia czy wreszcie
w efektywnym zarządzaniu realizacją procesów edukacyjnych,
w szczególności europejskich. Dwadzieścia lat niezwykle aktywnej działalności na rzecz rozwoju edukacji w Polsce zasługuje na
najwyższe uznanie.

ELŻBIETA BIEŃKOWSKA

JAN TRUSZCZYŃSKI

MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO

DYREKTOR GENERALNY DS. EDUKACJI
I KULTURY, KOMISJA EUROPEJSKA

Wysoko oceniam współpracę z FRSE w zakresie wdrażania i promocji programów stypendialnych wspieranych z funduszy norweskich i szwajcarskich. Profesjonalne podejście Fundacji do beneficjentów jest również niewątpliwym sukcesem programów.
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i Szkoleniowego oraz Funduszu Stypendialnego Sciex-NMSch.

Dzięki działalności Fundacji polskie, europejskie i międzynarodowe instytucje i stowarzyszenia nawiązały liczne kontakty i podjęły
tysiące wspólnych projektów partnerskich. Te nowe formy współpracy przyczyniają się do modernizacji polskiego sytemu edukacji. Dwadzieścia lat FRSE to także dwie dekady pełnej sukcesów
współpracy pomiędzy Polską i jej europejskimi partnerami.
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1993

Ustanowienie Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji decyzją Ministra
Edukacji Narodowej
Zdobysława Flisowskiego

Biuro Tempus I rozpoczyna
działalność w strukturze FRSE

POWIEDZIELI O NAS…

1994

Uruchomione zostają programy
TESSA i TERM

Z okazji 20-lecia działalności Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji poprosiliśmy o wypowiedź
na nasz temat ludzi, z którymi niejednokrotnie
mieliśmy przyjemność współpracować.

URSZULA AUGUSTYN
POSŁANKA NA SEJM RP

1996

Ruszają programy SMART i Tempus
II bis

Fundacja pokonała granice nie tylko geograficzne, ale także mentalne, pokazując
Polaków od najlepszej strony. Organizowane przez nią konferencje i spotkania promują nowoczesną edukację, skracają dystans wiekowy, rozwijają talenty, wzmacniają kompetencje. Dodają odwagi i przybliżają nas do świata.

KATARZYNA HALL

1998

2000

2001
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FRSE zaczyna zarządzać
programami: Socrates (Comenius,
Erasmus, Arion, Lingua, NARIC,
ODL) oraz „Młodzież dla Europy”.
Zaczyna działać Krajowe Biuro
Eurydice

FRSE obejmuje rolę Narodowej
Agencji Programów: Socrates II
(Comenius, Erasmus, Grundtvig,
Minerva, Lingua, Arion, NARIC),
MŁODZIEŻ, Tempus III

FRSE rozpoczyna realizację
konkursu European Language
Label.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ W LATACH 2007-2011

Niezwykle ważne jest zaangażowanie Fundacji w nawiązywanie kontaktów z państwami Partnerstwa Wschodniego – to cenne i budujące, że obecnie to my stwarzamy możliwości i warunki do dalszego wzmocnienia integracji europejskiej poprzez
włączanie państw Partnerstwa do wspólnych projektów, podobnie jak kiedyś czyniono to w stosunku do Polski.

PROF. DR HAB. HANNA KOMOROWSKA
INSTYTUT ANGLISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Działania promocyjne Fundacji pozwalają szkołom w Polsce i za granicą korzystać
z rozwiązań wypracowanych przez innych i dzielić się własnymi osiągnięciami.
Sprzyja temu także intensywna działalność wydawnicza Fundacji, która poprzez publikacje ukazujące się drukiem oraz ich wersje elektroniczne szeroko udostępnia
wartościowe pomysły i sposoby ich wdrażania.
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MIROSŁAW SIELATYCKI

2003

Rusza program Eurodesk w Polsce
oraz zaczyna funkcjonować SALTO
EECA – Centrum Współpracy
z krajami Europy Wschodniej
i Kaukazu

2004

FRSE zaczyna prowadzić Biuro
Krajowe eTwinning, Biuro Krajowe
programu Erasmus Mundus
i Krajowy Punkt Kontaktowy
Programu Tempus

2007

FRSE zostaje Narodową Agencją
Programów „Uczenie się przez całe
życie” oraz „Młodzież w działaniu”
i instytucją zarządzającą PolskoLitewskim Funduszem Wymiany
Młodzieży.

2008

FRSE obejmuje rolę operatora
Funduszu Stypendialnego
i Szkoleniowego

PODSEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE EDUKACJI
NARODOWEJ W LATACH 2010-2012

Po przełomie 1989 r. dążyliśmy do tego, aby polski systemu edukacji był bardziej
otwarty na świat, polscy uczniowie i nauczyciele bardziej mobilni w przestrzeni europejskiej, a polskie szkoły mogły się uczyć również z doświadczeń szkół w innych
krajach. Dzisiaj możemy powiedzieć, że te postulaty zostały w znacznej mierze spełnione dzięki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

TADEUSZ SŁAWECKI
SEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE EDUKACJI
NARODOWEJ

Programy, jakimi zarządzała i zarządza FRSE, mają znaczący wpływ na polską
szkołę, nauczycieli i młodzież, pozwalają na budowanie polskiego społeczeństwa
otwartego na zmiany, rozwój, społeczeństwa obywatelskiego potrafiącego wyzwolić
społeczną aktywność.

KRZYSZTOF STANOWSKI
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI SOLIDARNOŚCI
MIĘDZYNARODOWEJ

Rzadko o rządowych agencjach myślimy dobrze. Jednym z nielicznych wyjątków jest
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Dzięki wysiłkowi zespołu Fundacji dostęp do
unijnych programów o obszarze edukacji stał się powszechny.

CLAUDIA TORRES-BARTYZEL
DYREKTOR DEPARTAMENTU FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH W MINISTERSTWIE EDUKACJI
NARODOWEJ
Dużą rolę odgrywają pracownicy Fundacji, którzy z wielkim zapałem starają się pomagać, radzić, a także namawiać do podejmowania nowych projektowych wyzwań.
Poprzez pełne zaangażowanie i podmiotowe podejście do beneficjenta, pokazują,
że nawet sztywne ramy wniosków o dofinansowanie można odczarować i połączyć
z cennym zdobywaniem nowych, potrzebnych w dorosłym życiu umiejętności.

2009

2011

FRSE otrzymuje certyfikat ISO
i organizuje międzynarodowe
konferencje stanowiące wkład
do programu prezydencji Polski
w Radzie Unii Europejskiej.
Rozpoczynamy realizację konkursu
EDUinspiracje

2012

FRSE zaczyna obsługę 3 projektów
systemowych w Programie
Operacyjnym Kapitał Ludzki
w ramach Priorytetu III: Wysoka
jakość systemu oświaty

DR ANDRZEJ KURKIEWICZ
ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU STRATEGII
W MINISTERSTWIE NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Działalność FRSE przyczyniła się do tego, że setki tysięcy osób w każdym wieku
bez względu na wykształcenie i posiadane umiejętności miały szansę uczestniczyć
w projektach edukacyjnych, dzięki którym zdobyli wiedzę z konkretnych dziedzin.
Dzięki profesjonalnej koordynacji programów tysiące polskich studentów i pracowników naukowych spędziło część studiów lub kariery zawodowej za granicą.
Obywatele innych państw mieli natomiast szansę docenić jakość studiów wyższych
w Polsce.
Zaprezentowane wypowiedzi są cytatami z przygotowanej z okazji 20-lecia FRSE
publikacji, do lektury której serdecznie zachęcamy.
Publikacja będzie dostępna od 21 listopada na stronie: www.frse.org.pl/20-lecie
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FRSE zaczyna prowadzić
Krajowe Centrum Europass
oraz punkt kontaktowy
Funduszu Stypendialnego
Sciex-NMSch. Obejmuje również
rolę koordynatora działań
związanych z Europejskim Rokiem
Kreatywności i Innowacji

2013

Obchody 20-lecia FRSE
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systemu Edukacji
podejmuje różnorodne
działania promocyjnoFRSE W LICZBACH
-komunikacyjne
w celu dotarcia
z informacją
o zarządzanych przez
nią programów do
jak najszerszej grupy
odbiorców.

300

> WWW <

Na ISSUU.com można
zapoznać się z ponad 200
publikacjami FRSE.
Miesięcznie
odwiedza nas 150 czytelników.

> ISSUU <

991€
ponad

mln

to łączna kwota przekazanych przez
nas dofinansowań na projekty

Na serwisie społecznoś
Facebook FRSE prow
5 fanpage’ów
ponad
(Fundacji Rozwoju Sy
Edukacji oraz progra
Erasmus, Eurodesk, eT
tys. i „Młodzież w działan
Łącznie lubi nas prawie 2
tylu Polakom dofinansowaliśmy

500
wyjazdy za granicę

> FACEBOOK

tyle organizujemy rocznie międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych
konferencji, seminariów, szkoleń oraz
innego rodzaju wydarzeń promujących
działalność FRSE, w których biorą
udział tysiące nauczycieli, wykładowców, młodych ludzi i pracowników
młodzieżowych.

200
tys.

taki roczny nakład mają publikacje,
raporty, ulotki i broszury, które
wydajemy

150–200

tys.

112

tyle osób odwiedza co miesiąc
nasze strony, generując nawet
1 mln odsłon

62
ponad

tys.

21

ponad

to liczba złożonych do FRSE
wniosków, ponad 34 tys. – to liczba zatwierdzonych do realizacji
projektów

tyloma programami
i innymi inicjatywami
zarządza FRSE

20 lat Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
– bezpłatna publikacja programu Eurodesk Polska
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