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Celem Fundacji jest wspieranie  
działań, które przyczyniają się  

do poprawy jakości  
i efektywności systemu oświaty, 
szkolnictwa wyższego i szkoleń  

oraz ich otwarcia na świat.

Fragment Statutu 
Fundacji rozwoju SyStemu edukacji

Niniejszy album został wydany na uroczystą galę 20-lecia Fundacji Rozwoju  
Systemu Edukacji, zorganizowaną 21 listopada 2013 r.  w Warszawie. 

Wydarzenie objął Honorowym Patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisław Komorowski

Dwadzieścia lat to we współczesnym, ciągle zmieniającym się świe-
cie bardzo długi okres. Przez ostatnie 2 dekady w otaczającej nas rze-
czywistości zmieniło się wiele. Polska codzienność wygląda dziś 
zupełnie inaczej niż w 1993 r. Mieszkamy w zjednoczonej Europie, mo-
żemy w niej swobodnie podróżować, uczyć się i pracować. Mamy do-
stęp do informacji i nowoczesnych technologii. Nic nie stoi na prze-
szkodzie, byśmy realizowali swoje pomysły i spełniali marzenia. 

Zapraszamy Państwa do wędrówki przez 2 dziesięciolecia, podczas któ-
rych powstała i rozwijała się Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. W tym 
czasie działo się tak wiele, że nie sposób przedstawić wszystkiego w ni-
niejszym albumie. Bogaty dorobek Fundacji zbieramy w publikacjach, ra-
portach rocznych oraz na stronach internetowych programów. Serdecz-
nie zachęcamy do korzystania z tych źródeł wiedzy. W okolicznościowym 
wydawnictwie prezentujemy natomiast wybrane zagadnienia i wydarze-
nia w historii naszej instytucji na tle tego, co działo się w Polsce, Euro-
pie i na świecie. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli podzie-
lić się swoimi wspomnieniami na łamach tej jubileuszowej publikacji. 

Życzymy udanej wędrówki po kartach historii FRSE.

– redakcja –
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Na łamach 
jubileuszowego 
albumu 
prezentujemy:

INFOGRAFIKI OBRAZUJĄCE KLUCZOWE 
ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI FRSE

stroNy: 20-21, 26-27, 34-35, 42-43,  
48-49, 68-69, 82-83, 90-91,  112-113

FRSE W PIGUŁCE

stroNy: 118-119, 120-121

FRSE NA OSI CZASU

stroNy: 16-17, 40-41, 56-57, 72-73, 96-97

ENGLISH  SUMMARY

PAGEs 122-125

WSPOMNIENIA PRACOWNIKÓW 
I WSPÓŁPRACOWNIKÓW FRSE

stroNy: 18-19, 22-23, 28-29, 32-33, 38-39, 
44-45, 52-53, 58-59, 62-63, 66-67, 76-77, 80-81, 
86-87, 92-93, 98-99, 102-103, 106-107, 110-111, 
114-115, 116-117

FOTOREPORTAŻE Z WYDARZEŃ FRSE 
I PROJEKTÓW BENEFICJENTÓW

stroNy: 24-25, 30-31, 36-37, 46-47,  
50-51, 54-55, 60-61, 64-65, 70-71, 74-75, 78-79, 
84-85, 88-89, 94-95, 100-101, 104-105, 108-109 
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osiągnięcia Fundacji rozwoju systemu 
Edukacji oznaczają jednocześnie  

sukces polskiej szkoły  
przejawiający się w kształtowaniu 

otwartego i świadomego społeczeństwa 
obywatelskiego.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji od 20 lat zmienia oblicze polskiej 
oświaty. Powołana do życia w 1993 r. instytucja od początku swojej dzia-
łalności zajmuje się zarządzaniem europejskimi programami wspiera-
jącymi modernizację systemu.

Pierwsze zadania Fundacji związane były z wdrażaniem programów reform 
oraz inicjowaniem współpracy międzynarodowej między instytucjami edu-
kacyjnymi. Programy TESSA, TERM, SMART czy Tempus stanowiły część 
kompleksowego programu przedakcesyjnego PHARE, dzięki któremu 
Polska wykorzystała 250 milionów euro na wprowadzanie innowacyjnych 
zmian w edukacji. To w ramach tych programów organizowano i finansowa-
no pierwsze szkolenia i wizyty studyjne kadry oświatowej oraz wprowadza-
no zmiany w programach nauczania i kształcenia zawodowego nauczycieli. 
Krajowe Biuro Eurydice, działające w strukturze FRSE, dostarczało infor-
macji o systemach edukacji w innych państwach europejskich, z których 
doświadczeń mogliśmy czerpać inspiracje do zmian w edukacji. Od 1996 r. 
Fundacja przygotowywała się do zarządzania programami wspólnotowymi 
w dziedzinie badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, funkcjonują-
cymi już od dawna w krajach Unii Europejskiej. W 1998 r. przeprowadzono 
pierwsze nabory w programach Socrates (Comenius, Erasmus, Arion, Lin-
gua, NARIC) oraz „Młodzież dla Europy”, które otworzyły polską edukację 
na Europę i aktywnie promowały członkostwo naszego kraju w UE. 

Po przystąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 r. staliśmy się pełnoprawnym 
uczestnikiem programów europejskich, co wiązało się ze znacznym zwięk-
szeniem środków finansowych kierowanych na rozwój polskiej szkoły, 
kadry oświatowej i polityki młodzieżowej. Setki tysięcy nawiązanych part-
nerstw, tysiące przeszkolonych nauczycieli i pracowników młodzieżowych, 
dziesiątki tysięcy młodych ludzi, dla których udział w programach zarzą-
dzanych 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.

Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim obdarzano FRSE 
przy kolejnych decyzjach o nadaniu jej roli Narodowej Agencji Progra-
mów: Socrates I, Socrates II, MŁODZIEŻ, „Uczenie się przez całe życie”, 
„Młodzież w działaniu”. Zakres działalności FRSE stale się powiększał 
– do grupy programów zarządzanych przez Fundację dołączały kolejne: 
European Language Label, Eurodesk, eTwinning, Polsko-Litewski Fun-
dusz Wymiany Młodzieży. Znaczenie FRSE w rozwoju europejskiej poli-
tyki młodzieżowej potwierdziła też Komisja Europejska, powierzając jej 
w 2003 r. rolę Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kau-
kazu SALTO, odpowiedzialnego za rozwój współpracy i dialogu między 
UE a krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. W 2012 r. FRSE jako bene-
ficjent systemowy Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęła ob-
sługę trzech projektów w ramach Priorytetu III: Wysoka jakość systemu 
oświaty w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. To pierwsza w Europie 
próba połączenia doświadczeń we wdrażaniu programów unijnych z wy-
korzystaniem środków strukturalnych na rozwój polskiej oświaty.

Osiągnięcia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oznaczają jednocze-
śnie sukces polskiej szkoły przejawiający się w kształtowaniu otwartego 
i świadomego społeczeństwa obywatelskiego. Uczestnicy programów 
europejskich, którymi zarządza Fundacja, stają się pełnoprawnymi Eu-
ropejczykami, wzbogaconymi o doświadczenia zagraniczne i praktyczne 
umiejętności, dzięki którym lepiej odnajdują się na rynku pracy i stawia-
ją czoła wyzwaniom współczesności. Życzę, aby było ich coraz więcej, 
a udział w projektach europejskich stał się naturalnym elementem pro-
cesu uczenia się przez całe życie Polaków.

KRYSTYNA SZUMILAS 
MiNistEr EdukACji NArodowEj

jubileusz 20-lecia
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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. 

Trudno przecenić rolę Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w budowa-
niu jakości kształcenia w Polsce, wdrażaniu nowoczesnych i innowacyj-
nych programów kształcenia czy wreszcie w efektywnym zarządzaniu 
realizacją procesów edukacyjnych, w szczególności europejskich. Dwa-
dzieścia lat niezwykle aktywnej działalności na rzecz rozwoju edukacji 
w Polsce zasługuje na najwyższe uznanie. Z okazji tego wyjątkowego 
jubileuszu pragnę złożyć wszystkim pracownikom FRSE serdeczne 
gratulacje. 

Od 1998 r. FRSE pełni funkcję narodowej agencji dla unijnych progra-
mów edukacyjnych, których znaczną część stanowią projekty dotyczą-
ce szkolnictwa wyższego. Dzięki nim, w ramach programu Erasmus, 
za granicę wyjechało ponad 123 tysiące polskich studentów i około 
33 tysięcy pracowników uczelni, w tym 25 tysięcy pracowników nauko-
wych. Warto jednocześnie podkreślić ogromne zasługi Fundacji w pro-
mowaniu polskiego szkolnictwa wyższego na świecie, czego dowodem 
są wizyty w Polsce 45 tysięcy zagranicznych studentów i 17 tysięcy na-
uczycieli akademickich.

Oczywiście nie wszystko można wyrazić w statystykach. Nawet krótki 
pobyt w innym kraju daje szansę na poznanie dobrych praktyk. Uczenie 
się od innych (peer learning) stanowi dziś skuteczne narzędzie prze-
mian, a zagraniczne praktyki (placements) pomagają studentom szyb-
ciej odnaleźć się na rynku pracy.

Słowa uznania należą się Zespołowi Ekspertów Bolońskich, zarzą-
dzanemu przez FRSE, za wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji dla 
szkolnictwa wyższego i stosowanie systemu ECTS oraz suplementu 
do dyplomu. Upowszechnianie założeń Procesu Bolońskiego i dopa-
sowanie go do warunków polskich miało i ma istotne znaczenie dla 
rozwoju polskich uczelni. Zespół Ekspertów Bolońskich jako grono 
osób o ogromnym doświadczeniu i wiedzy, dzięki dobremu zarządza-
niu, mógł przeprowadzić w 2012 r. około 60 seminariów, konferencji 
i wizyt monitorujących. Wsparciem tych działań były chociażby publi-
kacje na temat systemu wewnętrznej oceny jakości kształcenia czy też 
wspólnych stopni. Chciałabym podkreślić szczególną rolę ekspertów 
– prof. dr. hab. Zbigniewa Marciniaka, prof. dr hab. Ewy Chmieleckiej, 
prof. dr. hab. Andrzeja Kraśniewskiego i dr. Tomasza Saryusza-Wolskie-
go w opracowaniu raportu samooceny Krajowych Ram Kwalifikacji dla 
szkolnictwa wyższego. Jego entuzjastyczne przyjęcie na arenie między-
narodowej umożliwi korzystne rozumienie kwalifikacji uzyskiwanych 
w polskim szkolnictwie wyższym.

Na zakończenie chciałabym podkreślić, że zespół pracowników Fun-
dacji stanowi znakomity przykład łączenia profesjonalizmu, nowocze-
sności oraz otwartego podejścia do realizowanych zadań. Doceniam 
Państwa zaangażowanie, które ma swoje źródło w głębokiej trosce 
o najwyższy poziom edukacji w Polsce. Dziękując za dobrą współpra-
cę, życzę dalszych sukcesów, satysfakcji z podejmowanych działań oraz 
wszelkiej pomyślności.

pRof. BARBARA KUdRYcKA 
MiNistEr NAuki  
i szkolNiCtwA wyższEGo
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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.

Środki pochodzące z funduszy unijnych oraz programów pomocowych 
mają znaczący wpływ na rozwój edukacji w Polsce. We wdrażaniu tych 
środków z sukcesem pomaga Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 
która obchodzi swoje 20-lecie. Fundacja zaangażowana jest nie tylko 
w fundusze norweskie, ale także w szwajcarsko-polski Fundusz Sty-
pendialny Sciex-NMSch.

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, wdrażany dzięki środkom z Nor-
wegii, Islandii i Liechtensteinu, dał licznym polskim studentom, na-
ukowcom i przedstawicielom instytucji edukacyjnych możliwość wy-
jazdów zagranicznych w celach naukowych oraz okazję uczestniczenia 
w projektach realizowanych z partnerem zagranicznym. 

W dwóch edycjach na Fundusz przeznaczono ok. 30 milionów euro. 
Pierwsza edycja FSS (2004-2009) zakończyła się dużym sukcesem. 
W trakcie 5 konkursów dofinansowanie otrzymało blisko 500 projektów, 
a w ciągu 3 lat prawie 2,5 tysiąca studentów, nauczycieli, przedstawicie-
li kadry akademickiej, ekspertów uczestniczyło w pobytach stypendial-
nych oraz studyjnych w Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. W ramach 
programu zrealizowano ponad 510 wyjazdów stypendialnych polskich 
studentów. 

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy wzmocnił również stosunki dwu-
stronne z państwami-darczyńcami. Dzięki niemu możliwe było zdoby-
wanie różnorodnych doświadczeń, podnoszenie kompetencji zawodo-
wych, transfer technologii, wzrost wiedzy na temat różnic kulturowych, 
a także nawiązywanie cennych kontaktów osobistych. 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest również zaangażowana w re-
alizację Funduszu Stypendialnego w ramach Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy, którego budżet wynosi 12 milionów franków 
szwajcarskich. Od 2009 r. Fundusz ten umożliwił pobyty badawcze 
w Szwajcarii 120 polskim naukowcom. Nie jest to jednak ostateczna 
liczba, bo program będzie trwać do 2016 r. Fundusz jest otwarty dla 
wszystkich dyscyplin naukowych, a instytucje szwajcarskie zaintere-
sowane są udziałem polskich doktorantów oraz młodych pracowników 
naukowych we wspólnych projektach.

Podsumowując, wysoko oceniam współpracę z FRSE w zakresie wdra-
żania i promocji programów stypendialnych, wspieranych z funduszy 
norweskich i szwajcarskich. Profesjonalne podejście Fundacji do be-
neficjentów jest również niewątpliwym sukcesem programów. Z okazji 
20-lecia działalności życzę pracownikom Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji dalszych równie udanych inicjatyw wspierających rozwój edu-
kacji Polsce.

ELżBIETA BIEńKowSKA
MiNistEr rozwoju rEGioNAlNEGo 
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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. 

Inwestycje na rzecz edukacji, szkoleń czy badań naukowych są naj-
lepszym sposobem na zapewnienie Europie pomyślnego rozwoju dziś 
i w przyszłości. Każdego roku Unia Europejska za pomocą programów 
edukacyjnych wspierających mobilność, takich jak Erasmus, Leonardo 
da Vinci, Wolontariat Europejski czy Akcje Marie Curie, umożliwia 
500 tysiącom młodych Europejczyków wyjazd do innego kraju w celu 
odbycia części studiów, praktyki zawodowej czy prowadzenia badań na-
ukowych. Doświadczenie zdobyte za granicą podnosi ich kwalifikacje, 
poszerza możliwości rozwoju osobistego i zwiększa szanse na znalezie-
nie zatrudnienia. Ta grupa młodych ludzi wyposażonych w bogaty bagaż 
doświadczeń daje szanse na ożywienie europejskiej gospodarki. 

Dwadzieścia lat temu powołana została Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji. Jej celem jest wspieranie reform edukacyjnych i modernizacji 
polskiego systemu edukacji. 

Dzięki działalności Fundacji polskie, europejskie i międzynarodowe 
instytucje i stowarzyszenia nawiązały liczne kontakty i podjęły tysiące 
wspólnych projektów partnerskich. Te nowe formy współpracy przy-
czyniają się do modernizacji polskiego sytemu edukacji. Współpraca 
międzynarodowa prowadzi do wzrostu innowacyjności i wprowadza do 
codziennej pracy nauczycieli, pracowników akademickich i młodzieżo-
wych nowe rozwiązania organizacyjne i pedagogiczne, a także nowe na-
rzędzia i technologie. 

Liczne formy instytucjonalnej współpracy, liczba zrealizowanych projek-
tów, staży, wreszcie łączna wysokość budżetu programów, którymi zarzą-
dza Fundacja, stanowią niezwykle ważne wskaźniki jej sukcesu. Za tymi 
wskaźnikami kryją się bezpośredni beneficjenci – indywidualne osoby, 
które uczestniczyły w projektach edukacyjnych: uczniowie, studenci, na-
uczyciele, emeryci, przedsiębiorcy, pracownicy, liderzy społeczni i lokalni. 

Jestem niezwykle usatysfakcjonowany, że dzięki programom unijnym 
setki tysięcy moich rodaków podwyższyło swoje kwalifikacje naukowe 
i zawodowe oraz uzyskało motywację do aktywnego uczestnictwa w życiu 
społecznym i obywatelskim. To wszystko było możliwe dzięki zaangażo-
waniu w swoją pracę i profesjonalnej postawie pracowników Fundacji. 

To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę uczestniczyć w świętowaniu jubileuszu 
Fundacji i jej osiągnięć. Dwadzieścia lat FRSE to także dwie dekady pełnej 
sukcesów współpracy pomiędzy Polską i jej europejskimi partnerami. 

JAN TRUSZcZYńSKI
dyrEktor GENErAlNy ds. EdukACji 
i kultury, koMisjA EuroPEjskA
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Śmiało możemy  powiedzieć,  
że dzięki naszym działaniom  

drzwi do Europy i świata są szeroko 
otwarte dla tysięcy studentów, 

pracowników akademickich, nauczycieli, 
szkoleniowców, dyrektorów placówek 
oświatowych, wolontariuszy, uczniów 

a nawet przedszkolaków. 

Ostatnie 20 lat to okres wielu bardzo ważnych zmian społecznych, eko-
nomicznych i politycznych, które wpłynęły na kształt Europy i Polski. 
Przyczyniły się one do wzrostu wymiany międzynarodowej we wszyst-
kich dziedzinach życia, a co za tym idzie spowodowały zwiększenie 
mobilności zawodowej i edukacyjnej mieszkańców wszystkich państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Tempo i skala tych zmian wymuszały, 
szczególnie w krajach, gdzie ponownie rodziła się demokracja, tworze-
nie mechanizmów i instytucji zarówno gospodarczych, jak i edukacyj-
nych, które wsparłyby rozwój nowoczesnego społeczeństwa i przygoto-
wały obywateli do funkcjonowania w nowej europejskiej rzeczywistości. 
23 czerwca 1993 r. ówczesny minister edukacji narodowej Zdobysław 
Flisowki powołał do życia Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, któ-
ra, jako fundacja skarbu państwa, miała za zadanie wspieranie dzia-
łań, które przyczyniają się do poprawy jakości i efektywności systemu 
oświaty, szkolnictwa wyższego i szkoleń oraz ich otwarcia na świat. 

Cel ten FRSE realizuje do dziś, świętując w 2013 r. 20 lat swojego ist-
nienia. Jesteśmy jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświad-
czeniem w zarządzaniu 21 edukacyjnymi programami i inicjatywami. 
Śmiało możemy też powiedzieć, że dzięki naszym działaniom drzwi do 
Europy i świata są szeroko otwarte dla tysięcy studentów, pracowni-
ków akademickich, nauczycieli, szkoleniowców, dyrektorów placówek 
oświatowych, wolontariuszy, uczniów, a nawet przedszkolaków. Nie-
wiele 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.

Obchody 20. rocznicy powstania Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 
zbiegają się z jubileuszem 25-lecia istnienia programów unijnych w Eu-
ropie i 15-leciem ich obecności w Polsce. Jednak sukcesu działalności 
FRSE nie da zmierzyć jedynie w liczbach otrzymanych i zaakceptowa-
nych wniosków na realizację międzynarodowych projektów edukacyj-
nych, wysokości dofinansowania przekazanego beneficjentom na in-
dywidualne wyjazdy w ramach doskonalenia zawodowego czy liczbie 
zorganizowanych seminariów, konferencji i wizyt przygotowawczych. 
Efekty działań podejmowanych przez FRSE to przede wszystkim coraz 
większa świadomość społeczeństwa w zakresie konieczności uczenia 
się bez względu na wiek, poziom wykształcenia i wykonywany zawód. 
To większa otwartość interkulturowa uczestników projektów, podnie-
sienie ich kompetencji językowych, społecznych, zawodowych, a co za 
tym idzie – zwiększenie szans na rynku pracy. Udział w programach 
zarządzanych przez Fundację oznacza dla osób z mniejszymi szansami 
możliwość włączenia społecznego, powrót do aktywności zawodowej, 
certyfikację kwalifikacji zdobytych w ramach edukacji pozaformalnej 
i nieformalnej. Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego nie byłaby 
możliwa bez wymiany myśli badawczej, transferu innowacji i wzajem-
nego uznawania kompetencji studentów i pracowników naukowych zdo-
bywanych w czasie międzynarodowych wymian i staży. 

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim krajowym i zagranicznym 
ekspertom, instytucjom i organizacjom współpracującym z nami przy re-
alizacji projektów edukacyjnych za ich zaufanie, wsparcie oraz dzielenie 
się wiedzą i doświadczeniem. Bez nich niemożliwe byłoby zapewnienie 
wysokiej jakości rezultatów międzynarodowych inicjatyw podejmowanych 
przez FRSE i jej beneficjentów. Mam nadzieję, że przed nami co najmniej 
drugie tyle równie udanych lat działalności, której efektem będą otwarte 
na świat uczelnie i szkoły, kreatywni młodzi ludzie, zaangażowani na-
uczyciele oraz innowacyjni naukowcy i studenci. Bo przecież sukces nas 
wszystkich zależy przede wszystkim od edukacji. 

MIRoSłAw MARcZEwSKI 
dyrEktor GENErAlNy FuNdACji 
rozwoju systEMu EdukACji 

jubileusz 20-lecia

1514

Fundacja rozwoju SyStemu edukacji



Koniec lat 80. i początek 90. 
ubiegłego wieku to okres wielkich 
przemian, wyzwań i nadziei. To, co 
dotychczas pozostawało w sferze 
marzeń wielu pokoleń Polaków, stało 
się rzeczywistością. 

 
Po obradach Okrągłego Stołu zmienił się układ polityczny w Europie, 
upadł mur berliński, rozpadł się Związek Radziecki, rozwiązany zo-
stał Układ Warszawski. Nastąpiło zjednoczenie Niemiec, a prezyden-
tami w swoich krajach zostali dotychczasowi dysydenci i więźniowie 
polityczni: Lech Wałęsa i Václav Havel. W wyniku podpisania Traktatu 
z Maastricht formalnie powstała Unia Europejska. Polacy po raz 1. mo-
gli bez przeszkód otrzymać paszport i podróżować po świecie.

Przed pokoleniem, które w latach 90. wchodziło w dorosłość, stanęło 
wyzwanie stworzenia nowego ładu społecznego, politycznego i gos- 
podarczego. Odzyskanie przez polskiego orła korony było podniosłym 
symbolem zmian, które następowały w błyskawicznym tempie. Mu-
siało powstać wiele nowych instytucji, które w Polsce nie istniały lub 
których działalność została przerwana po II wojnie światowej. Wiele 
z tych wysiłków związanych było z przygotowaniem polskich instytucji 
do współpracy z partnerami europejskimi i obsługi programów pomocy 
zagranicznej (finansowanych z funduszy PHARE, Komisji Wspólnot Eu-
ropejskich oraz pożyczki Banku Światowego) – również w obszarze edu-
kacji. W takich okolicznościach zapadła decyzja o utworzeniu Fundacji 
Rozwoju Systemu Edukacji, której głównym celem miało być wspiera-
nie konstytucyjnych organów państwa w ich pracach nad reformą i roz-
wojem polskiego systemu edukacji.

1993 1994 1995CZAS 
REFORM
LATA 1993–1997
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1993
Ustanowienie Fundacji 
Rozwoju Systemu Edukacji 
decyzją Ministra Edukacji 
Narodowej Zdobysława 
Flisowskiego.

Biuro Tempus I (Trans-European 
Mobility Programme for University 
Studies) rozpoczyna działalność 
w strukturze FRSE.

1994
Rusza Tempus II.

Uruchomiony zostaje  
program TESSA (Training 
and Education in Strategically 
Significant Areas).

Podpisane zostaje 
Memorandum 
Finansowe programu 
TERM (Training for 
Education Reform 
Management).

1995
Parlament Europejski i Rada ustanawiają wspólnotowy program Socrates.
Program ma na celu przede wszystkim podnoszenie jakości i atrakcyjności 
edukacji na wszystkich poziomach nauczania, a także ułatwienie szeroko 
pojętej współpracy i wymiany. FRSE zacznie zarządzać programem 
Socrates w 1998 r.

1996
Rusza program SMART 
(Strategic Measures for 
Achieving Reform Targets). 

 83,3 proc. uprawnionych 
do głosowania Szwedów 
wzięło udział w referendum, 
którego przedmiotem 
było członkostwo 
w Unii Europejskiej. 
Za wstąpieniem do Unii 
opowiedziało się 52,2 proc. 
głosujących, przeciw było 
46,9 proc. 

 Polska przestała być krajem milionerów… 
i bardzo dobrze, bo brakowało już „okienek” 
w kalkulatorach. Przeciętna pensja wynosiła 
około 5 milionów złotych, a bochenek chleba 
kosztował 6,7 tysięcy złotych. Astronomiczne 
kwoty wynikały z szalejącej na początku lat 
90. inflacji – spuściźnie PRL-u. W obiegu 
były wyłącznie banknoty. Wszyscy na co dzień 
operowali milionami, budżet państwa liczono 
w bilionach złotych. Zasłoń palcem zera cztery 
– zyskasz złoty nowej ery – głosił szkoleniowy 
wierszyk. Mimo obaw i złych skojarzeń 
z podobnymi operacjami w przeszłości, 
denominacja przebiegła bardzo sprawnie. 

Na ekrany w
chodzi f lm

 Stevena Spielberga Lista Schindlera.

Pierwsza siedziba 
FRSE – Ministerstwo 
Edukacji Narodowej.

 Za zdjęcia do tej 
produkcji Janusz 
Kamiński otrzymuje 
Oskara. 

 Minister Spraw Zagranicznych 
Andrzej Olechowski złożył na 
ręce przedstawiciela prezydencji 
greckiej wniosek o członkostwo  
Polski w Unii Europejskiej.

* Europejski Rok ma zwrócić uwagę obywateli na unijne problemy i priorytety. Na kilka mie-
sięcy przed końcem każdego roku Komisja Europejska ogłasza przewodni temat nadchodzą-
cego roku, który powinien być wskazówką dla organizacji realizujących projekty w progra-
mach wspólnotowych. Przy rozpatrywaniu wniosków brane są bowiem pod uwagę bieżące 
priorytety polityki Unii Europejskiej, których Europejski Rok jest odzwierciedleniem.
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1:10 000, czyli denom
inacja złotego.

Rusza wielka orkiestra świątecznej Pomocy.
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Rozpad czechosłowacji na 2 odrębne 
państwa: czechy i Słowację.
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Polska ratyfkuje Europejską konwencję Praw człowieka.

1993  Zaczęła grać Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy – niezwykły ruch społeczny stworzony 
przez Jurka Owsiaka. Podczas 1. finału WOŚP 
zebrano równowartość 1 535 440,68 dolarów 

(szalała inflacja, więc 
takie przeliczenie 

było najbardziej 
miarodajne). 
W roku 2013 było 
to aż 50 657 747,68 

złotych! W czasie 
finału w zbiórce 

pieniędzy uczestniczy 
120 tysięcy wolontariuszy, 

którzy rozliczają się z każdego 
zebranego grosza. Fundacja WOŚP 

wydała już blisko 140 milionów dolarów na sprzęt 
medyczny pracujący w szpitalach w całej Polsce. 

 Wejście w życie Traktatu 
o Unii Europejskiej (podpisanego 
w Maastricht w lutym 
1992 r.) oznaczało formalne 
powstanie UE. Traktat 
ustanowił zasady dotyczące 
przyszłej wspólnej waluty, 
a także polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa oraz ściślejszej 
współpracy w dziedzinie wymiaru 
sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych. Powstał wspólny 
rynek zapewniający swobodny 
przepływ towarów, usług, osób 
i kapitału. 

 To nie ja byłam Ewą 
– zaśpiewała Edyta Górniak 
na festiwalu Eurowizji 
w Dublinie i… prawie wygrała. 
Jej 2. miejsce – i to podczas 
debiutu Polski na tym 
festiwalu – było i jak dotąd 
największym sukcesem 
polskich wykonawców na 
Eurowizji. 

Premiera Toy Story, 1. pełnometrażowego flmu 
animowanego zrealizowanego całkowicie przy użyciu 
techniki komputerowej.

1994
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Zapraszamy na spacer 
po historii FRSE na tle 
wybranych wydarzeń 

w Polsce, Europie  
i na świecie.

Pierwsze 
logo FRSE

*

 Ostatnim prezydentem 
Czechosłowacji, 
a po upadku komunizmu także 
1. prezydentem Republiki 
Czeskiej,  był Václav Havel 
– pisarz, dramaturg, obrońca 
praw człowieka, działacz 
opozycji antykomunistycznej. 
Sprawował ten urząd do 2003 r. 

 Po śmierci Vaclava Havla w 2011 r. 
przewodniczący Komisji Europejskiej  
José Manuel Barroso powiedział:

Był prawdziwym Europejczykiem, który przez 
całe życie bronił demokracji i wolności. 
Jego nazwisko zawsze będzie kojarzone ze 
zjednoczeniem Europy i szerzeniem jej wartości 
w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zostaje złożony ofcjalny wniosek 
o przyjęcie Polski do Unii Europejskiej. 



1995 1996 1997

Program Tempus zostaje 
przedłużony na lata 1998-2000 
pod nazwą Tempus II bis.

Rozpoczyna działalność 
krajowe Biuro Eurydice 
w Polsce, na początku 
w strukturach Instytutu 
Badań Edukacyjnych (IBE). 

1997
Zostaje wydana publikacja 
Eurydice – Key data on education 
in the European Union 1997, 
w której po raz 1. pojawia się 
wkład Polski.

Pierwszy nieofcjalny deadline, 
w którym polskie szkoły mogą 
składać wnioski na projekty 
w ramach programu Socrates- 
-comenius (w tym projekty 
w ramach Lingua: akcje A i E).

PRogRAMy I INIcjATywy ZARZądZANE PRZEZ FRSE w LATAch 1993-1997: 

Tempus, TESSA (Training and Education in Strategically Significant Areas), TERM 
(Training for Education Reform Management), SMART (Strategic Measures for Achieving 
Reform Targets), krajowe Biuro Eurydice.
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czwarte rozszerzenie Unii Europejskiej.  
krajami przystępującymi są Austria, Szwecja i Finlandia.

Literacki Nobel  
dla wisławy Szymborskiej.

czechy składają wniosek 
o przyjęcie do Unii Europejskiej.

Zg
ro

m
ad

ze
ni

e 
N

ar
od

ow
e 

(p
oł

ąc
zo

ne
 iz

by
 

Se
jm

u 
i S

en
at

u)
 p

rz
yj

m
uj

e 
k

on
st

yt
uc

ję
 

R
ze

cz
yp

os
po

lit
ej

 P
ol

sk
ie

j.

Sejm RP uchwala nowy kodeks karny,  
znosząc m.in. karę śmierci.

Pow
ódź tysiąclecia na terenie Polski.

w wypadku samochodowym ginie 
księżna diana.

Zaproszono węgry, czechy i Polskę  
do przystąpienia do NATo.

Unia Europejska rozpoczyna negocjacje członkowskie 
z państwami Europy środkowo-wschodniej.
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Udana 
misja  
na Marsa.

Narodziny owcy dolly. Powstanie komitetu  
Integracji Europejskiej.

Szczątki M
arii Skłodow

skiej-c
urie 

i P
ierre’a c

urie zostają uroczyście 
przeniesione do Panteonu w

 Paryżu. 

 Układ z Schengen, umożliwiający 
podróżnym dowolnej narodowości 
przekraczanie granice bez 
kontroli paszportowej, wchodzi 
w życie w 7 krajach: Belgii, Francji, 
Hiszpanii, Luksemburgu, Holandii, 
Niemczech i Portugalii. Polska 
przystąpiła do układu z Schengen 
w grudniu 2007 r. 

 Za poezję, która z ironiczną precyzją 
odsłania prawa biologii i działania historii 
we fragmentach ludzkiej rzeczywistości 
– tak Szwedzka Akademia uzasadniła 
przyznanie literackiej Nagrody Nobla 
Wisławie Szymborskiej. Podczas 
ceremonii wręczenia nagród Szymborska 
powiedziała z właściwą sobie prostotą: 
Mam mówić o poezji. Na ten temat 
wypowiadałam się rzadko, prawie wcale. 
I zawsze towarzyszyło mi przekonanie, że 
nie robię tego najlepiej. Dlatego mój odczyt 
nie będzie zbyt długi. Zmarła w roku 2012 
noblistka opublikowała ok. 350 wierszy. 
Jej ostatni, wydany pośmiertnie, tomik 
nosi tytuł Wystarczy.

 18-letni Adam Małysz nie był faworytem 
konkursu skoków na legendarnej skoczni 
Holmenkollen w Oslo. Wygrał wtedy 
z największymi sławami i rozpoczął trwającą 
15 lat fantastyczną karierę, podczas której 
4-krotnie stawał na podium olimpijskim, 
4 razy był mistrzem świata i triumfatorem 
Pucharu Świata. Jego sukcesy wywołały 
w kraju prawdziwą małyszomanię, skoki 

narciarskie zyskały wielomilionową 
widownię, udało się też wychować 

liczne grono następców mistrza. 
Obecnie Małysz kontynuuje karierę 

sportową jako kierowca rajdowy. 

 W trosce 
o byt i przyszłość naszej 
Ojczyzny, odzyskawszy 
w 1989 r. możliwość 
suwerennego 
i demokratycznego 
stanowienia o Jej losie, 
my, Naród Polski 
(…) ustanawiamy 
Konstytucję 
Rzeczypospolitej Polskiej 
– głosi preambuła do Ustawy 
Zasadniczej uchwalonej 
2 kwietnia na wspólnym 
posiedzeniu Sejmu i Senatu RP. 

 Start do największego w historii UE 
rozszerzenia Wspólnoty: przywódcy UE 
wyrażają zgodę na rozpoczęcie negocjacji 
członkowskich z 10 państwami Europy 
Środkowo-Wschodniej: Bułgarią, Estonią, 
Litwą, Łotwą, Polską, Republiką Czeską, 
Rumunią, Słowacją, Słowenią i Węgrami. 
Negocjacje obejmują także Cypr i Maltę.

 Po 20 latach nieudanych prób (rosyjskiej 
sondy kosmicznej Fobos, amerykańskiego Mars 
Observer i rosyjskiego Mars96), 4 lipca 1997 r. na 
powierzchni Marsa wylądował na spadochronie 
Mars Pathfinder (Marsjański Wędrowiec). 
Wypuszczony na powierzchnię planety 
6-kołowy pojazd Sojourner (wielkości kuchenki 
mikrofalowej) przez 3 miesiące analizował 
marsjańskie skały, przesyłając 
swe wyniki 
na Ziemię.

 Komitet Ministrów Rady Europy oficjalnie 
zaprosił Rosję do tej organizacji. Przystępując 
28 lutego 1996 r. do Rady Europy, Rosja została 
39. członkiem Rady. Ważnym zobowiązaniem 
zaciągniętym przez ten kraj w procesie akcesyjnym 
było dostosowanie prawodawstwa wewnętrznego 

do norm prawnych wynikających z regulacji 
przyjętych w ramach Rady Europy.

 Narodziny  
1. skolonowanego 
ssaka – epokowy 
przełom w inżynierii 
genetycznej. 
Szkoccy naukowcy 
dokonali sklonowania 
owcy z pojedynczej komórki 
6-letniego zwierzęcia. 
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osja zostaje przyjęta do Rady Europy.

Początek sukcesów
 o

rła z w
isły.

Uruchomiony zostaje światowy system ustalania 
położenia gPS (Global Positioning System).

Rozpoczyna działalność światowa 
organizacja handlu  (wTo).  

otwarto 1. odcinek warszawskiego metra. 
Na początku pociągi kursują na trasie kabaty 
– Politechnika (11 stacji). całą 1. linię metra oddano 
do użytku w 2008 r., po 25 latach budowy.

 Powołany został  Komitet 
Integracji Europejskiej 
– naczelny organ  
administracji rządowej  
do spraw programowania 
i koordynowania polityki 
w sprawach związanych 
z integracją Polski  
z Unią Europejską.

 System GPS korzysta 
z co najmniej 3 satelitów 
w celu zlokalizowania 
obiektu na lądzie lub  
morzu.

 Polska jest  jednym z państw 
założycielskich organizacji, której 
zadaniem jest m.in.: liberalizacja 
międzynarodowego handlu, rozstrzyganie 
sporów dotyczących wymiany handlowej, 
przestrzegania praw własności 
intelektualnej. 



EwA KoLANowSKA
zAstęPCzyNi dyrEktorA 
GENErAlNEGo FuNdACji 
rozwoju systEMu EdukACji 
w lAtACh 1993-1997

Fundacja rozwoju systemu Edukacji 
została ustanowiona 23 czerwca 
1993 r. w warszawie przez ministra 
edukacji narodowej zdobysława 
Flisowskiego, działającego w imieniu 
skarbu Państwa. Celem Fundacji 
od początku jej istnienia było 
wspieranie działań na rzecz reformy 
i rozwoju systemu edukacji w Polsce. 

 
W tamtym czasie Fundacja miała realizować swój cel przede wszyst-
kim poprzez obsługę programów pomocy zagranicznej dla edukacji, 
promowanie współpracy polskich placówek edukacyjnych z ośrodkami 
zagranicznymi oraz współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami 
i organizacjami.

Pomysł stworzenia fundacji pojawił się w 1992 r. 
w biurze programu Tempus (Trans-European Mo-
bility Programme for University Studies), które od 
1990 r. realizowało pierwszy w Polsce duży program 
Wspólnoty Europejskiej (WE) w dziedzinie edukacji 
adresowany do szkolnictwa wyższego. W biurze tym 
pracowałam w sumie przez ponad 6 wyjątkowo dla 

PoCzątki 
dziAłAlNoŚCi FrsE

Fundacja  Rozwoju Systemu Edukacji już 20 lat zarzą-
dza w Polsce programami europejskimi w dziedzinie 
edukacji. W ciągu tych lat zmieniał się charakter i cel 
kolejnych programów oraz ich skala oddziaływania 
na system edukacji. Zmieniała się również sama 
Fundacja.

Pierwsze programy, którymi zarządzała Fundacja 
w latach 1993-1998, miały charakter pomocy za-
granicznej i były w całości finansowane z funduszu 
PHARE. Były to programy, które miały wspierać dzia-
łania modernizacyjne i reformatorskie podejmowane 
przez organy państwa, przy zachowaniu ich pełnej 
suwerenności w decyzjach legislacyjnych dotyczą-
cych sfery edukacji. 

Największym programem 
i najbardziej atrakcyjnym jako 
instrument pomocy był w tamtym 
okresie program tempus. 

 
Był on przeznaczony dla szkół wyższych. Ustano-
wiony przez Komisję Europejską (KE) w 1990 r., 
bezpośrednio po rozpoczęciu procesu transforma-
cji, program ten był realizowany głównie poprzez 
projekty współpracy uczelni polskich z partnerskimi 
uczelniami z krajów unijnych (Joint European Projects 
– JEP, zrealizowano ponad 600 takich projektów) 
oraz granty mobilności dla nauczycieli akademickich 
i studentów. Zgodnie z koncepcją KE podejście do re-
alizacji wspólnych projektów europejskich opierało 
się na inicjatywie oddolnej wydziałów uczelnianych 
(bottom-up approach). Efektywne działania Fundacji 
w zarządzaniu tym programem pozwoliły na niemal 
stuprocentowe wykorzystanie środków przeznaczo-
nych przez KE dla Polski na jego realizację.

dR wIToLd SIENKIEwIcZ
dyrEktor GENErAlNy FuNdACji 
rozwoju systEMu EdukACji 
w lAtACh 1993-2006

Kolejnymi programami zarządzanymi przez Fun-
dację były programy TERM i SMART, przeznaczone 
dla kadry przygotowującej reformę systemu oświaty. 
Programy te koncentrowały się na organizacji wizyt 
studyjnych, dzięki którym uczestnicy poznawali funk-
cjonowanie systemów kształcenia i egzaminowania 
w krajach Unii Europejskiej.

W 1998 r. Komisja Europejska umożliwiła Polsce i in-
nym krajom kandydującym do UE udział we wspól-
notowych programach współpracy Socrates i MŁO-
DZIEŻ. Uczestniczenie w tych programach do czasu 
przyjęcia Polski do UE wymagało wnoszenia corocz-
nej opłaty (entry ticket), która była finansowana z fun-
duszu PHARE i z budżetu państwa. Wysokość tej 
opłaty, ustalanej dość konserwatywnie, ograniczała 
stopień zaangażowania polskich uczestników. Po 
przystąpieniu Polski do UE w 2004 r. udział w progra-
mach był już finansowany z budżetu europejskiego 
zgodnie z zasadami stosowanymi wobec wszystkich 
państw członkowskich. Dzięki temu stopień uczest-
nictwa w nich, a szczególnie mobilność studentów 
i nauczycieli oraz liczba realizowanych projektów 
uległy znacznemu zwiększeniu. 

Rezultaty uczestnictwa w programach wspólnoto-
wych są trudne do przecenienia. Studenci, którzy bra-
li udział w programie Erasmus, stanowiącym część 
programu Socrates, i odbyli część studiów za grani-
cą, to już całe nowe pokolenie, które będzie wkrótce 
decydować o przyszłych losach wspólnej Europy. Stu-
diując za granicą, oni nie doświadczają Europy, oni ją 
tworzą  –  jak określił to swego czasu przewodniczący 
KE Jose Manuel Barroso. Spotkania z uczestnikami 
programów mobilności i ich opinie o okresach pobytu 
za granicą na studiach bądź w ramach programów 
wymiany młodzieży są bez wątpienia źródłem wiel-
kiej satysfakcji.  

mnie ciekawych lat, do 1997 r. Biuro zostało uloko-
wane w strukturze Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej, a jego budżet był zbyt skromny w porównaniu 
z tym, co naszym zdaniem powinniśmy robić, aby le-
piej pomagać uczelniom w korzystaniu z Tempusa. 
Z brukselskich funduszy programu nie można było 
finansować biura funkcjonującego w administracji 
publicznej, a więc jedyną możliwość rozwoju działal-
ności stwarzało wyprowadzenie go z ministerstwa. 

Pomysł założenia nowej fundacji 
spodobał się komisji Europejskiej, 
a po pewnym czasie zyskał też 
akceptację ministerstwa. 

 
W biurze Tempus nie było prawników, ale zapał i lek-
tura różnych dokumentów prawnych wystarczyły do 
przygotowania projektu statutu Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji, który później dopracował i za-
twierdził Departament Prawny MEN. Do programu 
Tempus w utworzonej w połowie 1993 r. FRSE dołą-
czyły dwa programy pomocowe WE dla Polski, TERM 
i TESSA. 

Do zadań FRSE w statucie wpisaliśmy m.in. realiza-
cję programów w dziedzinie edukacji, prowadzenie 
prac analitycznych wspierających rozwój edukacji 
oraz współpracę z zagranicznymi ośrodkami, myśląc 
ambitnie o tym, że w przyszłości Fundacja mogłaby 
stać się odpowiednikiem brytyjskiego British Coun-
cil, niemieckiego DAAD czy holenderskiego NUFFIC. 
Pełnoletnia już dziś FRSE jest potentatem pod wzglę-
dem liczby i skali realizowanych programów eduka-
cyjnych, a jej rozwój ilustruje też ekspansję unijnych 
programów edukacyjnych – od Tempusa, który wraz 
z wewnątrzwspólnotowymi programami Erasmus 
i COMETT był adresowany wyłącznie do uczelni, do 
programu „Uczenie się przez całe życie”, obejmują-
cego wszystkie poziomy edukacji. Mam nadzieję, że 
w przyszłości uda się też Fundacji szerzej angażować 
w przedsięwzięcia analityczne, również międzyna-
rodowe, zwłaszcza że w znanych mi przetargach UE 
na pomocowe projekty edukacyjne w krajach poza-
unijnych uczestniczy tak niewiele polskich instytucji 
z podobnym kapitałem doświadczenia.
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991€
mln

to łączna kwota przekazanych
 przez nas dofinansowań na projekty

Wysokość środków finansowych,
którymi zarządzała FRSE:

1993-1998: 181 256 000 €
1999-2003: 58 064 382 €

2004-2008: 286 014 781 €
2009-2013: 353 339 639 €

• 2001 European 

Language Label

• 2003  Eurodesk, 

SALTO EECA 

• 2004 eTwinning, 
Erasmus Mundus, 
Zespół Ekspertów 
Bolońskich

• 2008 
Fundusz Stypendialny 

i Szkoleniowy, 

Krajowe Centrum 

Europass

• 1993 Tempus, TESSA
• 1994 TERM
• 1996 SMART 

• 1998 Socrates 

(Comenius, Erasmus, 

Arion, Lingua, NARIC), 

„Młodzież dla Europy”, 

Eurydice

• 2000 Socrates II 

(Comenius, Erasmus, 

Grundtvig, Minerva, 

Lingua, Arion, NARIC), 

MŁODZIEŻ

• 2007 „Uczenie się 

przez całe życie” 

(Comenius, Erasmus, 

Grundtvig, Leonardo 

da Vinci, Wizyty studyjne)

• 2007 „Młodzież 
w działaniu”, 
Polsko-Litewski 
Fundusz Wymiany 
Młodzieży 

• 2009 Fundusz Stypendialny 
Sciex NMSch

• 2011 Języki Obce w Szkole
• 2012 Projekty 
systemowe PO KL
• 2013 20-lecie FRSE

62 247
złożonych
wniosków

34 202
zatwierdzonych

wniosków

dziAłAlNoŚĆ FrsE
NA PrzEstrzENi lAt
osiągnięcia FrsE w zarządzaniu 
programami europejskimi.

* Informacje opracowane na podstawie rocznych sprawozdań FRSE. Wysokość 
środków finansowych, którymi zarządzała FRSE, ustalona na podstawie umów 
zawieranych z instytucjami nadzorującymi. Kwoty w złotówkach zostały przewa-
lutowane na euro na podstawie kursu ustalonego przez Komisję Europejską na 
dzień 1 września 2013 r.

Na podstawie decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
oraz Komisji Europejskiej aktualnie FRSE koordynuje zadania zwią-
zane z ponad 20 inicjatywami. Są to nie tylko programy europejskie, 
ale również działania wynikające z umów zawartych pomiędzy Polską 
a Islandią, Księstwem Liechtenstein, Królestwem Norwegii, Republiką 
Litewską i Szwajcarią.

jubileusz 20-lecia
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W drugiej połowie lat 90., jako członkini Zarządu 
oraz zastępczyni dyrektora Fundacji Rozwoju Sys-
temu Edukacji, nadzorowałam realizację progra-
mów TERM, SMART oraz „Młodzież dla Europy”. 
Z TERM-em i SMART-em wiązano nadzieje na kon-
tynuację działań mających na celu reformę systemu 
oświaty zapoczątkowaną w ramach poprzednich pro-
gramów PHARE. Świadczą o tym już same nazwy: 
TERM – angielski skrót od Doskonalenia zarządzania 
reformą oświaty oraz SMART – Działania strategiczne 
wspomagające cele reformy. 

Obydwa programy koncentrowały się na dziedzinach 
edukacji uznanych przez ówczesne władze oświatowe 
za priorytetowe. W ramach TERM-u przygotowano: 
państwowe standardy, modele egzaminacyjne oraz in-
strumenty oceny jakości w obszarze kształcenia ogól-
nego, programy nauczania dla przedmiotów zawodo-
wych, standardy kształcenia nauczycieli. Przeszkolono 
ponad 150 pracowników MEN, rozwijano współpracę 
partnerską (work-shadowing) między przedstawiciela-
mi polskich i unijnych instytucji oświatowych. 

Program SMART, będący kontynuacją TERM-u, od-
nosił się do czterech komponentów z zakresu re-
formy oświaty: polityka edukacyjna (finansowanie 
edukacji, efektywność pracy szkół, poradnictwo za-
wodowe), rozwój systemu oceniania (wsparcie fazy 
pilotażowej programu „Nowa Matura”), programy 
nauczania (odpowiadające potrzebom nowego rynku 
pracy) oraz osiąganie wysokiej jakości w kształceniu 
nauczycieli (wspieranie procesu akredytacji kolegiów 
i unowocześnienie procesu kształcenia nauczycieli). 
Dziś to wszystko wydaje się oczywiste, funkcjonują-
ce od zawsze, ale w drugiej połowie lat 90. kładziono 
dopiero podwaliny pod te obowiązujące dziś, w roku 
2013, praktyki, metody, procedury, instytucje.

Przy wdrażaniu i prowadzeniu programów edukacyj-
nych współpracowaliśmy z ekspertami z krajów Unii 
Europejskiej (m.in. Brunel University i Europejski 
Instytut Edukacji i Polityki Społecznej) oraz ekspertami 
krajowymi (m.in. Instytut Badań Edukacyjnych w War-
szawie i Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu). 

PoCzątki 
dziAłAlNoŚCi FrsE
Przez pierwsze lata działalności 
FrsE zarządzała tylko 4 programami 
edukacyjnymi, które były finansowane 
z funduszów PhArE: tempus, tErM, 
sMArt oraz tEssA. 

 
Program Tempus w latach 1993-1999 dofinansował polskie szkolnic-
two wyższe środkami o łącznej wartości 165 milionów euro. Program 
TERM (1994-1997) z budżetem 10 milionów euro skierowany był na roz-
wijanie polityki edukacyjnej. Program SMART (1996-1998) posiadał bu-
dżet 7 milionów euro i stanowił kontynuację TERM-u. Program TESSA 
(1993-1997) posiadał budżet w wysokości 4 milionów euro i wprowadzał 
do szkolnictwa policealnego przedmioty z zakresu zarządzania, ekolo-
gii, ekonomii i prawa europejskiego. 

Powodzenie w realizacji programów byłoby oczywi-
ście niemożliwe bez aktywnego wsparcia i nadzoru 
merytorycznego ze strony kierownictwa Ministerstwa 
Edukacji Narodowej oraz departamentów merytorycz-
nych, a także efektywnej współpracy z Komisją Euro-
pejską i jej Przedstawicielstwem w Warszawie. 

Należy podkreślić także zaangażowanie zespołu ko-
ordynującego te trzy programy, potrafiącego osiągać 
założone cele we współpracy z przedstawicielami 
administracji centralnej i samorządowej, środowisk 
naukowych, organizacji młodzieżowych. I mówię tu 
zarówno o Polsce, jak i o instytucjach unijnych oraz 
krajach z dawnej „piętnastki” i krajach wówczas do 
Unii aspirujących. 

tak wiele nas różniło mentalnie, 
politycznie, kulturowo, a jednak 
tak wiele udało nam się wspólnie 
osiągnąć zgodnie z wyznawaną 
przez nas wszystkich zasadą: 
United we stand, divided we fall 
(W jedności siła, w podziałach 
niepowodzenie).

wIESłAw STUdENcKI
PrACowNik biurA tEMPus  
w lAtACh 1993-2000

Miałem szczęście być nie tylko długoletnim pracow-
nikiem Fundacji, ale także stać się świadkiem jej 
narodzin. Fundacja nie wyłoniła się przecież znikąd 
niczym deus ex machina, lecz miała okres prenatal-
ny. Działał wówczas w strukturze MEN – w latach 
1990-1993 – program Tempus, kierowany pierwotnie 
przez Ninę Hoffman, a następnie przez długie lata 
przez Ewę Kolanowską. To właśnie Ewa Kolanowska 
jest zresztą autorką zarówno nazwy Fundacji Rozwo-
ju Systemu Edukacji, jak i współtwórczynią pierwszej 
wersji statutu. 

Doświadczenie moje dotyczy głównie Tempusa, 
z którym związałem 10 lat życia, od 1990 do 2000 r. 
Nowy program otwierał nieznane przedtem możliwo-
ści przed kadrą uczelnianą i studentami.

W ciągu 10 lat ze stypendiów 
wyjazdowych skorzystało 
ponad 23 tysiące nauczycieli 
akademickich i ponad 
12,5 tysiąca studentów. 

 
Drugim widomym znakiem zmian były szybko uno-
wocześniające się laboratoria dydaktyczne i badaw-
cze. Słynne wówczas JEP-y (Joint European Projects) 
pozwalały na zakup aparatury i sprzętu komputero-
wego o znacznej nieraz wartości. Wydatki na ten cel 
osiągnęły w sumie poziom 47 milionów euro. 

Trudniejszym do zmierzenia, ale najważniejszym 
efektem działania Tempusa były z pewnością nowe 
programy nauczania w kilkudziesięciu polskich 
uczelniach (np. powstające lawinowo studia euro-
pejskie) oraz nowe jednostki wewnątrz-, a niekiedy 
międzyuczelniane.

Tempus – już jako jeden z kilku programów Funda-
cji – stał się także prekursorem zmian wiodących 
do Erasmusa. Wspólne projekty europejskie stymu-
lowały zmianę modelu studiów: zgodnie z decyzją 
Ministerstwa Edukacji Narodowej jednolite studia 
magisterskie przekształcano w dwustopniowy sys-
tem licencjat-magister. Rozpoczęło się także wpro-
wadzanie systemu punktowego, co zresztą napoty-
kało niemałe opory kadry akademickiej (które, jak 
słychać, nie znikły do dziś).

Nie można też zapomnieć o pozaakademickich ko-
rzyściach: tematem 25 projektów były kwestie zwią-
zane z zarządzaniem uczelniami. Ich celem była 
modernizacja służb finansowych, bibliotek i biur 
współpracy międzynarodowej, a także utworzenie 
pierwszych biur karier. 

Dekada lat 90. była więc przełomowa. To wówczas 
wielu naukowców po raz pierwszy pisało wnioski 
projektowe. To wtedy kadra akademicka uczyła się 
pracy w międzynarodowych zespołach, a nierzadko 
– zarządzania dużymi projektami. To wówczas służ-
by administracyjne i finansowe uczelni – w szybkim 
tempie i nie bez oporów – przestawiały się na nowe 
zasady działania. Dzięki tym doświadczeniom ła-
twiejsze stało się korzystanie z kolejnych programów 
europejskich, takich jak Socrates czy kolejne progra-
my ramowe.

dR KATARZYNA pLAdYS
dyrEktorkA ProGrAMów tErM 
i sMArt w lAtACh 1993-1998
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doskoNAlENiE 
NAuCzyCiEli 

taylor Mackenzie powiedział: Nauczyciel to 
przewodnik i lider, sternik łodzi. jednakże 
energia, która tę łódź napędza, musi być 
zasilana. doskonalenie, czyli podwyższanie 
kwalifikacji, zarówno formalnych, jak 
i rzeczywistych, niezbędnych do spełniania 
zadań zawodowych w obecnych czasach 
jest koniecznością. jest kolejnym etapem 
edukacji nauczycielskiej oraz kontynuacją 
kształcenia. dzięki funduszom europejskim 
i programom takim jak Comenius – 
Mobilność szkolnej kadry Edukacyjnej 
nasi nauczyciele od lat mają możliwość 
doskonalenia zawodowego za granicą. 
do tej pory skorzystało z niej ponad 
6 tysięcy nauczycieli.

AlEksAndrA długosz, ZASTĘPCZYNI DYREKTORA 
PROGRAMU „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”  
DS. PROGRAMU COMENIUS, FRSE

1. i 2. Seminarium kontaktowe eTwinning dla nauczycieli przedmiotów 
ścisłych, warszawa 2013 r., program etwinning (fot. k. kuczyk)

3. Projekt Integracja społeczna młodych ludzi i ich rodziców poprzez 
edukację, warszawa 2011 r., program comenius – Partnerskie Projekty 
regio (fot. k. kuczyk) 



UCZNIOWIE

SZKOŁA
› otwarcie na partnerstwa międzynarodowe, 

uczestnictwo w europejskiej przestrzeni edukacyjnej, 
włączanie zagranicznych partnerów

w codzienne życie szkoły

> zaangażowanie w działania projektowe, 
rozpowszechnienie kultury

projektowej oraz kultury ewaluacji i monitoringu

> wzrost prestiżu, rozwijanie współpracy 
ze środowiskiem lokalnym

> integracja społeczności szkolnej oraz polepszenie 
atmosfery panującej w szkole

> wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
zarządzania placówką

> zmiana wyposażenia oraz aranżacji sal lekcyjnych, 
przystosowanie do pracy w zespołach

› polepszenie relacji z uczniami

> zainteresowanie doskonaleniem zawodowym, 
wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w pracy

z uczniem, wykorzystanie na lekcjach 
metody projektu edukacyjnego

> podniesienie umiejętności językowych 
oraz zwiększenie motywacji

do nauki języków obcych

> doskonalenie kompetencji z zakresu 
wykorzystywania nowoczesnych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych

> wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań
w zakresie nauczania

NAUCZYCIELE

EFEKTY UDZIAŁU W PROJEKTACH

› wzrost zainteresowania innymi krajami,
rozwój postaw otwartości i tolerancji

dla innych kultur, zwiększenie identyfikacji z Europą

> podniesienie umiejętności językowych oraz wzrost
zainteresowania nauką języków obcych

> zwiększenie motywacji do nauki i rozwoju osobistego, 
wzrost poczucia własnej wartości

> wzrost zagranicznej mobilności 

> doskonalenie kompetencji z zakresu 
wykorzystywania nowoczesnych technologii

rozwój 
PolskiCh szkół
wpływ europejskich programów edukacyjnych 
na podnoszenie poziomu jakości nauczania 
i efektywności systemu edukacji szkolnej w Polsce.

* Efekty udziału w programie Comenius na podstawie raportów beneficjentów, badań Pentora zrealizowanych na zlecenie MENiS w 2003 r. oraz badań Stowarzyszenia na 
rzecz Studiów Empirycznych z Kassel w Niemczech zrealizowanych na zlecenie Komisji Europejskiej w 2007 r.

Udział polskich szkół w programach edukacyjnych Unii Europejskiej zmienił oblicze krajowej 
oświaty. Nasze placówki zaczęły chętnie nawiązywać międzynarodowe kontakty i korzystać z do-
brych praktyk zagranicznych partnerów. Nauczyciele otworzyli się na pracę metodą projektu,  
zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i podnoszenie kompe-
tencji językowych. Dostrzegli potrzebę stałej aktywizacji uczniów i wspólnego wypracowywania 
użytecznych rezultatów. Uczniowie nabrali pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami z innych 
państw i motywacji do dalszego rozwoju.
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Co wyróżnia program Comenius na tle pozostałych 
komponentów programu „Uczenie się przez całe życie”?
Comenius charakteryzuje się tym, że ma bardzo licz-
ne grono aktywnych beneficjentów. Mamy to ogrom-
ne szczęście, że pracujemy z elitą nauczycieli, którzy 
chcą się doskonalić, a tym samym podnosić jakość 
kształcenia w Polsce. Ponadto Comenius jest bardzo 
prostym i przyjaznym programem w zakresie rozli-
czeń finansowych – dofinansowania przyznawane są 
w systemie kwot ryczałtowych, który ułatwia proces 
planowania i realizacji budżetu.

Co Comenius zmienił w polskich szkołach?
Comenius stanowił duży impuls modernizacyjny dla 
polskich szkół. Przede wszystkim otworzył wiele z nich 
na współpracę międzynarodową, dzięki czemu zarów-
no nauczyciele, jak i dzieci doskonalą swoje umie-
jętności współpracy i komunikowania się w językach 
obcych oraz rozwijają kompetencje międzykulturowe. 
Szkoła staje się miejscem integracji lokalnej i poko-
leniowej, ponieważ do udziału w projektach angażują 
się rodzice, dziadkowie, a także często lokalne władze.

CoMENius
Polska rozpoczęła realizację 
programu Comenius w 1998 r., po 
przyjęciu przez uE Decyzji dotyczącej 
zasad i warunków udziału Polski 
w programach Wspólnoty w zakresie 
szkolenia, młodzieży i edukacji. 
Comenius był jednym z programów 
sektorowych ówczesnego socratesa 
i miał za zadanie poprawić jakość 
kształcenia i wzmocnić wymiar 
europejski w edukacji szkolnej. 

JoANNA SoBoTNIK
ProMotorkA ProGrAMu 
CoMENius, kurAtoriuM oŚwiAty 
w kAtowiCACh

Co wyróżnia szkoły śląskie na tle pozostałych placówek? 
Różnice regionalne w aktywności nauczycieli są uwa-
runkowane czynnikami wykraczającymi poza sferę 
edukacji formalnej. Zaangażowanie, pracowitość, 
otwartość, ciekawość poznawcza, kreatywność, am-
bicja nauczycieli to cechy indywidualne, niezależne 
od miejsca zamieszkania. Jednak nie bez znaczenia 
dla aktywności szkół jest też sposób zarządzania 
oświatą na poziomie regionów czy rola kuratorów 
oraz wpływ opinii rad pedagogicznych.

ANNA ATłAS 
dyrEktorkA ProGrAMu 
„uCzENiE się PrzEz CAłE żyCiE” 
w lAtACh 2009-2013, FrsE 

poLSKA LIdEREM coMENIUSA

Pierwsza sieć koordynatorów i trenerów 
programu Comenius w Europie powstała przy 

polskiej Narodowej Agencji Programu socrates 
już w 1999 r. w tej chwili liczy 

40 ekspertów.

foRUM coMENIUSA

Ponad 9 mln 
 osób odwiedziło Forum Comeniusa,  

które funkcjonuje od 2008 r. z każdym rokiem 
rośnie liczba jego użytkowników – codziennie 
przyłącza się do forum 9 nowych nauczycieli!

AKTYwNY ŚLĄSK 

od początku istnienia programu najchętniej 
włączają się w projekty Comeniusa szkoły 

z województwa śląskiego.

ALEKSANdRA dłUgoSZ
zAstęPCzyNi dyrEktorA 
ProGrAMu „uCzENiE się  
PrzEz CAłE żyCiE” ds. ProGrAMu 
CoMENius, FrsE

Czy polska szkoła może istnieć bez Comeniusa?
Obecnie nie wyobrażam sobie, żeby w polskich szko-
łach nie funkcjonował Comenius. Abstrahując od 
takich pojęć, jak mobilność, możliwość wyjazdów na 
wczesnym etapie rozwoju (uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjum), Comenius jest namacalnym do-
wodem, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Program 
poszerza horyzonty młodych ludzi, uczy ich tolerancji 
i swobody funkcjonowania we współczesnym świecie.

Z Comeniusa skorzystało ponad 100 tysięcy uczniów 
i nauczycieli*. Czy to dużo?
Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w projektach partner-
skich rocznie dofinansowujemy działania ok. 600 pla-
cówek przy dwukrotnie wyższej liczbie wpływających 
do nas wniosków, statystyki mogą nie zachwycać. Ale 
musimy pamiętać, że środki finansowe są ograniczo-
ne i projekty są odrzucane mimo ich wysokiej oceny 
merytorycznej – właśnie przez wzgląd na ograniczo-
ny budżet. Mamy ogromny potencjał, a liczba dobrych 
wniosków stale rośnie. Jeśli tylko nasze fundusze się 
zwiększą, z pewnością liczba beneficjentów Come-
niusa będzie znacznie wyższa.
* Dane źródłowe opracowane na podstawie rocznych spra-
wozdań FRSE z lat 2001-2012.

Projekt Let's taste Europe, program comenius, złotoryja 2012 r. 

Socrates-Comenius otworzył przed polskimi szkołami szansę nawiąza-
nia międzynarodowych kontaktów i zaprezentowania swoich osiągnięć 
na forum europejskim. Dodatkowo umożliwił nauczycielom podno-
szenie kwalifikacji zawodowych, poznawanie nowych metod naucza-
nia i wymianę doświadczeń. Dziś dzięki międzynarodowym projektom 
edukacyjnym i zagranicznym kursom metodycznym, w których tak 
chętnie biorą udział polscy nauczyciele, poprawia się jakość kształce-
nia i podnosi poziom znajomości języków. Wyrównują się także szanse 
edukacyjne, gdyż średnio 25 proc. szkół i przedszkoli uczestniczących 
co roku w programie to placówki znajdujące się na terenie gmin wiej-
skich i miejsko-wiejskich. Dla wielu uczniów Comenius to często jedyna 
okazja, aby wyjechać na wymianę do szkoły w innym kraju europejskim, 
w praktyce zetknąć się z obcym językiem i kulturą.

wYJAZdY coMENIUSA 

Program Comenius w Polsce dofinansował 

ok. 115 tys. 
mobilności 

(wyjazdów zagranicznych mających na celu pracę 
nad projektem lub podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych) uczniów, nauczycieli i przedstawicieli 
władz oświatowych w ramach projektów 

instytucjonalnych i wyjazdów indywidualnych. 
wśród tej grupy znalazło się 1137 uczestników 

Asystentury Comeniusa – przyszłych nauczycieli 
zdobywających pierwsze doświadczenia 
pedagogiczne w szkołach europejskich.
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Edukacja pozaformalna rozwija 
w młodych ludziach umiejętności, które 
pomagają im radzić sobie z życiowymi 
problemami. z badań kompetencji (rAy) 
prowadzonych przez FrsE wynika, że 
uczestnicy projektów programu „Młodzież 
w działaniu” rozwijają umiejętności 
efektywnego komunikowania się z innymi 
ludźmi, pracy w grupie, rozwiązywania 
nieoczekiwanych problemów. Ponadto 
łatwiej jest im podejmować różnorakie 
inicjatywy i nie boją się wyzwań. 
umiejętności zdobyte w ramach edukacji 
pozaformalnej są drogowskazem  
jak poradzić sobie w życiu. 

TomAsz BrATEk, ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO 
FRSE, DYREKTOR PROGRAMU „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU” 

EdukACjA 
PozAForMAlNA

1. Projekt Raise-up the level, 
warszawa 2012 r., program  
„młodzież w działaniu” 
(fot. k. Pacholak)

2. Szkolenie dla liderów 
młodzieżowych w ramach 
Pozaformalnej Akademii Jakości 
Projektów (PAJP), warszawa 
2011 r., program „młodzież 
w działaniu” (fot. t. jelski)

3. Projekt Jestem młody, chcę 
mieć wpływ, tarnów 2012 r., 
program „młodzież w działaniu” 
(fot. k. Pacholak)



ToMASZ BRATEK
dyrEktor ProGrAMu  
„MłodziEż w dziAłANiu”, FrsE

Co, Pana zdaniem, jest największą korzyścią, jaką mło-
dzi ludzie wynoszą z udziału w projektach europejskich?
Poprzez programy edukacyjne Unia Europejska daje 
młodym ludziom szanse rozwijania kompetencji klu-
czowych, nabywania wiedzy oraz umiejętności prak-
tycznych, których nie zdobędą w szkole, w procesie 
formalnej edukacji. Podczas realizacji projektów 
europejskich młodzież zdobywa tzw. miękkie kompe-
tencje, uczy się nieszablonowego myślenia, poznaje 
zasady pracy w grupie, bierze odpowiedzialność fi-
nansową, wzmacnia swoje kompetencje liderskie. 
Na tym właśnie polega edukacja pozaformalna. 

Czy to oznacza, że edukacja pozaformalna uczy tyl-
ko praktycznych umiejętności? A co ze zdobywaniem 
teoretycznej wiedzy?
Wiedza jest produktem finalnym w procesie eduka-
cji pozaformalnej. Młody człowiek też się uczy, ale 
inaczej – poprzez doświadczenie, praktykę. Kon-
takt z inną rzeczywistością, innym krajem, kulturą 
daje ogromną motywację do rozwoju. Młodzi ludzie, 
szczególnie ci z mniejszymi szansami, dopiero wy-
jeżdżając za granicę, dowiadują się, czego nie wie-
dzą, nie potrafią. Zaczynają rozumieć, że znajomość 
języków obcych, wiedza o ich własnym kraju, jego 
historii, umiejętności techniczne czy analityczne są 
nie tylko ważne, ale przede wszystkim rzeczywiście 
przydatne. Bardzo często okazuje się, że młodzież 
dopiero po realizacji projektów edukacyjnych zaczyna 
się uczyć. Chce nawet uczyć się więcej, także w sys-
temie edukacji formalnej.

Edukacja pozaformalna jest chyba jednak wciąż 
w Polsce dość nieznanym obszarem?
Od roku 2000 jako Fundacja prowadzimy wiele dzia-
łań, by temat edukacji pozaformalnej jako formy zdo-
bywania wiedzy i umiejętności zaistniał w polskiej 
przestrzeni edukacyjnej. Zależy nam przede wszyst-
kim na doprowadzeniu do sytuacji, kiedy kwalifikacje 
i doświadczenia zdobyte w procesie edukacji pozafor-
malnej będą uznawane w systemie formalnym. 

MłodziEż w dziAłANiu
Program „Młodzież w działaniu” 
realizowany w latach 2007-2013 jest 
następcą programów: „Młodzież dla 
Europy” (1989-1999), wolontariat 
Europejski (1996-1999) i MłodziEż 
(2000-2006). Głównym celem 
ww. programów było tworzenie 
warunków do działania młodych 
ludzi i w ten sposób promowanie 
ich zaangażowania, uczenie 
odpowiedzialności i aktywności 
obywatelskiej. 

AdAM NIEMKIEwIcZ
PrEzEs stowArzyszENiA 
MorENA w GdAńsku, 
wiElolEtNiEGo bENEFiCjENtA  
EuroPEjskiCh ProGrAMów 
MłodziEżowyCh

Jak doszło do podjęcia współpracy z FRSE?
Stowarzyszenie Morena powstało przy Szczepie ZHR 
Morena, który realizuje projekty młodzieżowe. Byli-
śmy jedną z pierwszych pomorskich organizacji, któ-
ra składała wnioski jeszcze w programie „Młodzież 
dla Europy”. Tak rozpoczęła się nasza współpraca 
z Fundacją. 

A jakie były początki Stowarzyszenia Morena?
Po zdobyciu pierwszych doświadczeń w pozyskiwaniu 
funduszy europejskich zaczęliśmy udzielać na ten te-
mat informacji innym podmiotom. Po krótkim czasie 
otrzymaliśmy od Narodowej Agencji propozycję pro-
wadzenia Regionalnego Ośrodka Szkolącego Progra-
mu MŁODZIEŻ. Następnie zostaliśmy regionalnym 
punktem informacyjnym Eurodesk Polska. Zajmo-
waliśmy się rozpowszechnianiem informacji o ofercie 
programów unijnych, organizując różnorodne konfe-
rencje, warsztaty i spotkania informacyjne. Rozwija-
jąc współpracę z FRSE, w 2003 r. podjęliśmy decyzję 
o przeniesieniu tych działań do Stowarzyszenia. Moż-
na więc powiedzieć, że Stowarzyszenie Morena po-
wstało dzięki Fundacji.

Co dała Państwu współpraca z Fundacją?
Przede wszystkim know-how. Dzięki Fundacji Roz-
woju Systemu Edukacji zdobyliśmy wiedzę, jak po-
zyskiwać fundusze i realizować projekty młodzieżo-
we. Mieliśmy okazję prowadzić pionierskie na skalę 
kraju projekty, które umożliwiły zaangażowanie 
kilkuset organizacji i grup młodzieżowych. Dzięki 
temu obecnie realizujemy najlepszy projekt inno-
wacyjny PO KL na Pomorzu. Dodatkowo poznaliśmy 
środowisko organizacji pozarządowych, nawiązując 
cenne kontakty.

Promocję programu „Młodzież dla Europy” wśród potencjalnych bene-
ficjentów FRSE rozpoczęła jeszcze w 1996 r. Po przystąpieniu do pro-
gramu 1 marca 1998 r. rozpoczęły się pierwsze nabory – wnioski nad-
chodziły głównie z dużych organizacji młodzieżowych i dużych miast. 
Z czasem informacja o programie docierała do najmniejszych lokalnych 
organizacji i stowarzyszeń. Dziś około 30 proc. beneficjentów to mło-
dzi ludzie z mniejszymi szansami, znajdujący się w trudniejszej sytuacji 
społecznej czy materialnej.

poLSKA w EURopEJSKIEJ cZołÓwcE

rocznie z programu „Młodzież w działaniu” 
korzysta w Polsce 

16 tys. 
młodych ludzi.

to drugi najlepszy wynik w Europie.

REgIoNALNE STRUKTURY wSpARcIA
dZIAłAJĄ od 12 LAT!

w każdym województwie w Polsce działa 
ośrodek szkolący programu „Młodzież 

w działaniu”. ośrodki prowadzą ok. 60 szkoleń 
rocznie, w  których uczestniczy ponad 

1,3 tys. osób. 
szkolenia prowadzą zazwyczaj członkowie 

utworzonego 7 lat temu zespołu trenerskiego 
Narodowej Agencji Programu  

„Młodzież w działaniu”.

europejski tydzień młodzieży, 
warszawa 2013 r. 
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Mam motywację
do dalszego rozwoju

osobistego i zawodowego

Czuję się 
Europejczykiem

Nauczyłam się 
pracować w zespole

Porozumiewam się
z osobami o innym

pochodzeniu kulturowym

Jestem bardziej 
odpowiedzialna

Posługuję się
językiem

obcym w praktyce

rozwój 
koMPEtENCji 
MłodyCh ludzi
wpływ europejskich 
programów młodzieżowych 
i edukacji pozaformalnej na 
rozwój kompetencji, postaw 
i zachowań młodych ludzi.

Europejskie programy edukacyjne pozwalają młodym 
ludziom rozwijać kompetencje kluczowe, zdobywać wie-
dzę i nowe umiejętności przydatne zarówno na co dzień, 
jak i przyszłym życiu zawodowym. Udział w projektach 
edukacji pozaformalnej ułatwia kontakt z rówieśnikami 
z innych państw, uczy otwartości i tolerancji, łamie ste-
reotypy. Pozwala młodym ludziom aktywnie uczestniczyć 
w życiu społecznym. Z dofinansowania na realizację cieka-
wych inicjatyw może skorzystać w szczególności młodzież 
z mniejszymi szansami, czyli taka, która ze względów spo-
łecznych, geograficznych czy zdrowotnych, ma utrudniony 
dostęp do informacji, edukacji i kultury. Popularność edu-
kacyjnych programów UE potwierdza, że polska młodzież 
jest aktywna i chętnie angażuje się w działania na rzecz 
zarówno lokalnej, jak i europejskiej społeczności. 

* Wyniki badań RAY (ang. Research-based analysis of the Youth in 
Action Programme) - wspólnego projektu badawczego przeprowa-
dzonego w listopadzie 2011 r. przez 15 Narodowych Agencji Pro-
gramu „Młodzież w działaniu”. Projekt koordynuje Instytut Badań 
nad Edukacją Uniwersytetu w Innsbrucku.  
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Mobilność edukacyjna to nie tylko 
poprawa kompetencji związanych 
z kształceniem formalnym, choć taka jest 
jej podstawa rola. to ogromne ułatwienie 
w szlifowaniu takich umiejętności jak: 
praca w międzynarodowej grupie, radzenie 
sobie w niestandardowych sytuacjach, 
samodzielność. to możliwość hartowania 
charakteru, kształtowania osobowości. 
to przyjaźnie sprawiające, że świat jest 
bardziej zrozumiały, bliski, po prostu 
wspólny. 

BEATA skiBińskA, ZASTĘPCZYNI DYREKTORA 
PROGRAMU „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”  
DS. PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH DLA SZKOLNICTWA 
WYŻSZEGO, FRSE

1. IX Zlot Studentów Erasmusa, 
wrocław 2012 r., program 
erasmus (fot. j. kleszcz)

2. Projekt Asystentura Comeniusa, 
rybnik 2011 r., program 
comenius (fot. j. nogal)

3. Projekt Las Erasmusa, 
celestynów 2012 r., program 
erasmus (fot. k. kuczyk)

MobilNoŚĆ



BEATA SKIBIńSKA
zAstęPCzyNi dyrEktorA 
ProGrAMu „uCzENiE się PrzEz 
CAłE żyCiE” ds. ProGrAMów 
EdukACyjNyCh dlA szkolNiCtwA 
wyższEGo, FrsE

Czy Erasmus rzeczywiście wspiera internacjona- 
lizację? 
Zdecydowanie tak. Dzięki rosnącej skali wymiany 
studentów władze odpowiedzialne za szkolnictwo 
wyższe w państwach członkowskich zdecydowały się 
w 1999 r. na rozpoczęcie wyjątkowego europejskiego 
projektu – Procesu Bolońskiego. Tylko dzięki między-
narodowej współpracy można doprowadzić do lep-
szego zharmonizowania systemów i struktur szkol-
nictwa wyższego, aby mobilność stała się łatwiejsza, 
oraz wypracować takie systemy zapewniania jakości, 
aby kwalifikacje (dyplomy) europejskie były prze-
pustką na rynek pracy w każdym państwie członkow-
skim. I chociaż te założenia wydają się dość odległe 
od wymiany studentów, z którą najszybciej kojarzymy 
Erasmusa, są one z nią logicznie powiązane.

ErAsMus
Program Erasmus, najstarszy, 
flagowy program unii Europejskiej 
w dziedzinie edukacji, został 
uruchomiony 15 czerwca 1987 r. jego 
główny cel pozostaje niezmienny 
i jest nadal aktualny – wspieranie 
współpracy między uczelniami 
z różnych krajów i ułatwianie 
mobilności w celu zdobywania 
dalszego wykształcenia lub 
podejmowania pracy. Polska 
przystąpiła do programu w roku 
akademickim 1998/99.

 
Erasmus pomaga polskim uczelniom umiędzynarodowić się i zmoder-
nizować. Obecność w murach uczelni zagranicznych studentów i wy-
kładowców oraz możliwość kształcenia studentów według programów 
opracowanych wspólnie z zagranicznymi placówkami to cenne źródła 
podniesienia jakości kształcenia. Erasmus pomógł zdobyć międzyna-
rodowe doświadczenie tysiącom studentów i pracowników uczelni. Nie 
bez przyczyny mówi się dziś o pokoleniu otwartych na świat Europej-
czyków. Pokolenie Erasmusa to już ponad 3 miliony osób, które mają 
za sobą erasmusowe doświadczenie. Wspólnie ucząc się, pracując 
i spędzając czas wolny, tworzą bezcenną dla Europy wartość – wzajem-
ne zrozumienie i chęć pokojowego współistnienia. Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji od samego początku koordynuje w Polsce program 
Erasmus. Dzięki usytuowaniu w jednej instytucji biura zajmującego 
się nie tylko tym programem, lecz także innymi inicjatywami na rzecz 
szkolnictwa wyższego (Erasmus Mundus, Tempus, Zespół Ekspertów 
Bolońskich), Fundacja – organizując spotkania informacyjne, seminaria 
i konferencje – może lepiej wspierać polskie środowisko akademickie 
w jak najpełniejszym korzystaniu z możliwości europejskich progra-
mów edukacyjnych. 

pRZYBYło pIENIĘdZY

budżet programu Erasmus w 2012 r.  
wyniósł prawie 

50 mln euro. 

to 12-krotnie więcej niż dysponowała Polska, 
rozpoczynając realizację programu w 1998 r. 

dziś kwotą 3,7 miliona euro 
(porównywalną do budżetu dla całej Polski 

w pierwszym roku działania programu) dysponuje 
rocznie uniwersytet warszawski wysyłający  

za granicę w ramach programu największą liczbę 
studentów i pracowników akademickich.

dR hAB. MAREK fRANKowIcZ
EksPErt boloński, PrACowNik 
NAukowy wydziAłu ChEMii NA 
uNiwErsytECiE jAGiEllońskiM

Co uważa Pan za największy sukces Polski w zakre-
sie wykorzystania środków unijnych na modernizację 
szkolnictwa wyższego?
Przede wszystkim racjonalne wykorzystanie środków 
i możliwości programu Tempus w latach 90. Dzięki 
projektom Tempus polskie środowisko akademickie 
mogło dokonać skoku jakościowego w modernizacji 
programów kształcenia, budowy systemów zapew-
niania jakości, wprowadzaniu ECTS i doskonaleniu 
zawodowym kadry. Opracowano też i wdrożono sys-
tem USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). 
Było to dobre przygotowanie do realizacji Procesu 
Bolońskiego.

Jak ocenia Pan zmiany, które w ostatnich latach za-
szły na polskich uczelniach w porównaniu z uczelnia-
mi zagranicznymi?
Zmiany, które zachodziły na polskich uczelniach, wy-
nikały głównie ze starań środowiska akademickiego 
i miały swoje początki znacznie wcześniej niż wspo-
mniany Proces Boloński. Od roku 2005 dosyć szybko 
postępują u nas zmiany systemowe. Niektóre nasze 
rozwiązania, przykładowo opracowanie i wdrażanie 
Krajowych Ram Kwalifikacji, można oceniać jako 
wzorcowe w skali europejskiej i mogą stać się na-
szym towarem eksportowym.

RoŚNIE LAS ERASMUSA

społeczna akcja sadzenia lasu Erasmusa, 
organizowana przez stowarzyszenie Erasmus 
student Network Poland oraz lasy Państwowe 
we współpracy z FrsE, doczekała się 5. edycji. 

w polskich lasach rośnie już 

60 tys. drzew 
zasadzonych przez studentów przyjeżdżających 

do Polski na wymianę w ramach 
programu Erasmus.

Erasmus Generation

wystawaB0_pion_final.indd   9 29/10/2012   10:44

wystawa Pokolenie Erasmusa z okazji 25-lecia programu erasmus, 
warszawa 2012 r. 

Jakie korzyści czerpią polskie uczelnie, goszcząc 
studentów i pracowników akademickich z zagranicy?
Konfrontacja z innym podejściem do kształcenia, 
innymi metodami dydaktycznymi jest zawsze cen-
na. Wyciąganie wniosków z rozmów z zagranicznymi 
kolegami po fachu oraz studentami jest zawsze źró-
dłem inspiracji. Nie zapominajmy także, że powraca-
jący z zagranicznych uczelni studenci, wykładowcy 
i pracownicy administracji wnoszą do polskich szkół 
wyższych bezcenną wartość dodaną. Od władz uczel-
ni zależy, czy i jak zostanie ona wykorzystana.

Czy Erasmus ma, Pani zdaniem, przyszłość? Może 
już spowszedniał?
Idee programu Erasmus zawsze pozostaną aktu-
alne. Erasmus pewnie spowszechniał, ale wciąż 
tylko niewielki procent ogółu studiujących z niego 
korzysta. A kompetencje i umiejętności zdobywa-
ne dzięki międzynarodowej mobilności są cenione 
przez pracodawców.

jubileusz 20-lecia

3938

Fundacja rozwoju systemu edukacji



19981999
Koniec lat 90. oraz początek nowego 
tysiąclecia był w znacznym stopniu 
zdominowany przez przygotowania 
Polski do wejścia do Unii Europejskiej. 

 
W 1998 r. został złożony wniosek o członkostwo w UE, a rok później nasz 
kraj stał się członkiem NATO. Trzeba było na nowo określić priorytety 
państwa i to we wszystkich dziedzinach: gospodarce, obronności, poli-
tyce społecznej. Przygotowania do akcesji w oczywisty sposób wpływały 
też na strategię rozwoju i reformy polskiego systemu edukacji.

Edukacyjne drzwi do Europy otworzyły unijne programy Socrates i Leonar-
do da Vinci, które dały polskiemu szkolnictwu silny impuls modernizacyjny. 
Interdyscyplinarność, aktywizacja uczniów, wprowadzanie do programów 
nauczania wymiaru europejskiego oraz podnoszenie kompetencji języko-
wych stały się nowymi cechami polskiej edukacji i zapoczątkowały odcho-
dzenie od tradycyjnego, encyklopedycznego sposobu nauczania. 

Polska od samego początku, jeszcze przed wstąpieniem do UE, uczest-
niczyła w reformie europejskiego szkolnictwa wyższego. Nasz kraj był 
jednym z 29 sygnatariuszy Deklaracji Bolońskiej (1999 r.), która położy-
ła podwaliny pod stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyż-
szego. Najważniejsze postulaty Deklaracji Bolońskiej – wprowadzenie 
systemu porównywalnych stopni, dwustopniowych studiów, systemu 
ECTS, wspieranie mobilności studentów i pracowników, współdziałanie 
na rzecz zapewniania jakości kształcenia – były początkiem prawdziwie 
rewolucyjnych zmian polskich uczelni. 

Zmiany te były o tyle ważne, że w wyniku reformy oświatowej, jednej 
z 4 wprowadzonych przez rząd Jerzego Buzka, nastąpiło upowszech-
nienie i podniesienie poziomu średniego wykształcenia, co zaowocowa-
ło zwiększoną liczbą kandydatów na studia wyższe. 

Przełomową datą dla światowej polityki bezpieczeństwa był 11 wrze- 
śnia 2001 r. Ataki terrorystyczne na USA pozbawiły poczucia bezpieczeń-
stwa nie tylko Amerykanów, ale również Europejczyków i przyczyniły się 
do silniejszej integracji i współpracy państw europejskich w walce z prze-
stępczością i terroryzmem. Wewnętrzne granice strefy Schengen, do któ-
rej w marcu 2001 r. przystąpiły kolejne kraje, pozostały otwarte. 

W roku 2002 w ramach programu Erasmus na studia za granicę wyje-
chał milionowy student. 

KIERUNEK  
EUROPA
LATA 1998–2002

1998
FRSE zaczyna zarządzać 
programami: Socrates 
(comenius, Erasmus, Arion, 
Lingua, NARIc, odL) oraz 
„Młodzież dla Europy”.

1999
Powstaje sieć koordynatorów 
i trenerów programu comenius 
– pracowników kuratoriów oświaty 
i placówek doskonalenia nauczycieli 
(inicjatywa ta stanowiła ewenement 
w skali Europy).

FRSE współorganizuje 
międzynarodową konferencję 
dotyczącą reform szkolnictwa 
wyższego w Europie.

2000
FRSE zaczyna pełnić rolę 
Narodowej Agencji programów: 
Socrates II (comenius, Erasmus, 
grundtvig, Minerva, Lingua, Arion, 
NARIc), MłodZIEż.

Rozpoczyna się  
1. nabór 
w programie 
grundtvig.

FRSE wprowadza  
1. polskie dossier  
do Eurybase.

Polskie uczelnie rozpoczynają 
wprowadzanie systemu EcTS 
(Europejski System Transferu 
i Akumulacji Punktów) – system 
punktowy, który ułatwia uznawanie 
okresów studiów odbytych poza 
uczelnią macierzystą.

w strukturze FRSE 
zaczyna działać 
krajowe Biuro 
Eurydice.

Rusza program 
Tempus |||  
(lata 2000-2006).

FRSE przenosi się 
do nowej siedziby 
(warszawa, ul. 
Mokotowska 43), 
w której mieści się 
do dziś.
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 W imieniu Stolicy 
Apostolskiej akt ratyfikował 
papież Jan Paweł II, w imieniu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
– prezydent Aleksander 
Kwaśniewski. 
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wchodzi w życie konkordat 
między Polską a Stolicą 
Apostolską. 
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dwóch doktorantów Uniwersytetu 
Stanforda Amerykanin  
Larry Page i Rosjanin Siergiej Brin 
zakłada google Inc. 

 Nazwa Google pochodzi od słowa googol 
– terminu matematycznego, który oznacza 
liczbę mającą postać jedynki ze stu zerami. 
Użycie tego terminu odzwierciedla rozpoczętą 
przez Page’a i Brina misję polegającą na 
uporządkowaniu pozornie nieskończonych 
zasobów informacji w Internecie. Wygląda na to, 
że (prawie) się udało.

EU
R

o
P

Ej
Sk

I R
o

k
 d

ZI
A

łA
N

IA
 

N
A

 R
ZE

c
Z 

Zw
A

Lc
ZA

N
IA

 
P

R
ZE

M
o

c
y 

w
o

B
Ec

 k
o

B
IE

T

1999

Polska zostaje członkiem NATo. wchodzi w życie Traktat 
Amsterdamski.

Polskie koszykarki 
zdobywają złoty medal  
Mistrzostw Europy.

 Waluty 11 krajów (w 2001 r. 
do tego grona dołączyła Grecja) 
zastępuje euro. W roku 1999 euro 
było tylko pieniądzem księgowym 
stosowanym we wzajemnych 
rozliczeniach. Banknoty i monety 
pojawiły się w roku 2002. N

ow
y podział adm

inistracyjny Polski.

 6-klasowa szkoła podstawowa, 3-letnie gimnazjum 
i 3- lub 4-letnia szkoła ponadgimnazjalna – tak 
wygląda nowy schemat  polskiego systemu oświaty. 
Prawdziwie rewolucyjną zmianą było również 
wprowadzenie egzaminów zewnętrznych na końcu 
każdego etapu edukacji. Egzamin maturalny w nowej 
formule umożliwił młodym Polakom przyjęcie na 
studia w kraju i za granicą bez egzaminów wstępnych. 

Sejm przyjmuje ustawę powołującą 
urząd Rzecznika Praw dziecka.

Reforma systemu oświaty.

 Przez wiele lat był najczęściej 
spotykanym samochodem na polskich 
drogach. Stały bywalec wielkiego ekranu lat 
PRL-u zjechał z taśm w liczbie 4 671 586 
sztuk. Obecnie jedynym krajem, w którym 
możemy mówić o powszechnym użyciu 
tego modelu samochodu, jest Kuba. Tam 
spotkamy maluchy w nierzadko fantazyjnie 
zmodyfikowanej formie, a wszystkie pod 
wdzięczną nazwą El Polaquito – Polaczek.

Senat USA aprobuje decyzję o rozszerzeniu  
NATo o Polskę, czechy i węgry.

Zgromadzenie ogólne oNZ uchwala datę 
12 sierpnia Międzynarodowym dniem Młodzieży.

Strategia lizbońska – plan rozwoju przyjęty dla Unii Europejskiej 
przez Radę Europejską na posiedzeniu w Lizbonie.
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wiecie przekracza 6 miliardów. 

 Pełnomocnikiem  zostaje 
Jan Kułakowski. Do zadań 
głównego negocjatora należało 
przygotowywanie strategiczne 
i koordynowanie procesu 
negocjacyjnego o członkostwo 
Polski w UE oraz przygotowanie 
i negocjowanie Traktatu 
Akcesyjnego. Jeszcze tego roku 
zostały tymczasowo  zamknięte 
negocjacje w obszarach: nauka 
i badania; edukacja, kształcenie 
i młodzież oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa.

 Powstanie 
Europejskiego Banku 
Centralnego było 
krokiem w kierunku 
wprowadzenia 
wspólnej waluty 
w Europie. Dzisiaj 
EBC jest bankiem 
centralnym, którego 
zadaniem jest ochrona 
siły nabywczej 
euro, a tym samym 
utrzymanie stabilności 
cen w strefie euro. 

 W Independence (stan Missouri 
– USA) Minister Spraw Zagranicznych, 
prof. Bronisław Geremek przekazał 
na ręce Sekretarz Stanu USA akt 
przystąpienia Polski do Traktatu 
Północnoatlantyckiego. Polska stała 
się formalnie członkiem NATO.

Zostaje wprowadzona (w transakcjach  
bezgotówkowych) wspólna waluta w Unii Europejskiej  
– euro. To początek burzliwej historii europejskiego pieniądza.

20
00

koniec produkcji Fiata 126p.

 Utworzono 
16 województw o nazwach 
nawiązujących do nazw 
regionów, a w obrębie 
województw przywrócono 
powiaty.

 In varietate Concordia – tak 
brzmi w wersji łacińskiej motto 
Unii Europejskiej. W tłumaczeniu 
na język polski brzmi: Zjednoczona 
w różnorodności lub Jedność 
w różnorodności. Hasło powstało w wyniku 
konkursu ogłoszonego we Francji. Niesie ze 
sobą przesłanie, że poprzez Unię Europejską 
Europejczycy są zjednoczeni w wysiłkach na 
rzecz pokoju i dobrobytu oraz, że mnogość 
kultur, tradycji i języków w Europie jest 
jej ważnym atutem.

Parlam
ent Europejski ogłasza motto Unii Europejskiej.

 Rok później 29 państw, w tym Polska, 
podpisuje Deklarację Bolońską określającą 
podstawowe cele Procesu Bolońskiego, który 
dąży do utworzenia w 2010 r. Europejskiego 
Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Proces 
Boloński jest unikalnym przedsięwzięciem, 
które z biegiem lat rozszerzało się o nowe 
państwa uczestniczące (obecnie jest ich 47) 
oraz o nowe idee i narzędzia. 

Podpisanie deklaracji Sorbońskiej przez 
Francję, Niemcy, wielką Brytanię i włochy.   
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Biuro Eurydice wydaje po 
raz 1. publikację The system 
of education in Poland.

2001
FRSE rozpoczyna realizację 
konkursu European 
Language Label.

Zespół programu MłodZIEż 
powołuje regionalne struktury 
wsparcia. 
 
obchody Tygodnia comeniusa. 

Pierwsze obchody Europejskiego dnia języków 
w Polsce. Edj obchodzony jest co roku 26 września. 
To składające się z setek wydarzeń ogólnoeuropejskie 
święto różnorodności językowej i element kampanii 
zachęcającej do uczenia się języków obcych.

2002
Rusza program 
„Moja szkoła w UE”.

Pierwsza konferencja 
studentów Erasmusa.

Pierwsze certyfkaty 
European Language Label. 

wyjazd milionowego studenta Erasmusa.  
Podczas uroczystości związanej z symbolicznym 
przekroczeniem liczby miliona studentów korzystających 
z programu Erasmus ogłoszono Socrates-Erasmus 
Student Charter – kartę praw i obowiązków studenta 
korzystającego z tego programu.
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Rok 2000 = ostatni rok XX wieku i 2. tysiąclecia.

Pow
szechny spis ludności i m

ieszkań 
przeprow

adzony na terenie całego kraju. 

N
a posiedzeniu R

ady Europejskiej z udziałem
 szefów

 państw
 

i rządów
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nii Europejskiej  (w
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 Polski) dokonano ostatecznego 
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e w
szystkich obszarach negocjacyjnych.

 Banknoty i monety euro wchodzą do 
powszechnego obiegu w 12 krajach. Banknoty 
są jednakowe dla wszystkich krajów, 
monety mają wspólny awers informujący 
o ich wartości, lecz różny narodowy rewers. 
Wszystkie znajdują się w swobodnym obiegu. 
Za rzecz normalną uważa się płacenie 
fińskimi (lub jakimikolwiek innymi) monetami 
euro za bilet do metra w Madrycie.

 W Polsce mieszka 
38 230,1 tysiące osób – taki 
wynik przyniósł Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 
2002 r. Od poprzedniego spisu 
powszechnego w 1988 r. krajowi 
przybyło 351 tysiące mieszkańców 
(niespełna 1 proc.). Ubyło 
mężczyzn – na 100 panów przypada 
już 106,5 pań. 

 11 września 2001 r. świat 
obserwuje z przerażeniem, jak 
uprowadzone przez terrorystów 
z Al-Kaidy samoloty uderzają 
w wieże World Trade Center 
w Nowym Jorku i budynek 
Pentagonu w Waszyngtonie. Ginie 
blisko 3 tysiące osób. W reakcji 
na ten zamach UE podejmuje 
działania zwiększających 
bezpieczeństwo w Europie, angażuje 
się też w walkę z terroryzmem 
i wspieranie demokracji na świecie. 
Z punktu widzenia bezpieczeństwa 
zaczęliśmy myśleć od nowa. (...) Dziś 
w większości miejsc czujemy się 
bezpiecznie, zostało to osiągnięte 
ogromnym nakładem sił i środków 
–  powiedział 10 lat później 
przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego Jerzy Buzek. 

 Księga była 1. kompleksowym 
opracowaniem na temat młodzieży 
w Unii Europejskiej. Powstała po 
kilkunastomiesięcznych konsultacjach 
z młodymi ludźmi, pracownikami 
młodzieżowymi, naukowcami, 
pracownikami sektora administracji 
i politykami. Przyjęcie Białej Księgi 
można uznać za symboliczny początek 
europejskiej polityki młodzieżowej. 
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 Prezydent USA 
Bill Clinton i premier Wielkiej 
Brytanii Tony Blair ogłosili, 
że udało się wstępnie opisać 
ludzki genom: Bez wątpienia, 
jest to najważniejsza, najbardziej 
cudowna mapa, którą rodzajowi 
ludzkiemu udało się stworzyć. (...) 
Uczymy się dziś języka, poprzez 
który Bóg stworzył świat.

 Jak zwykle u schyłku epoki – czarne 
wizje końca stulecia. Przed Sylwestrem 
2000 powszechnie straszono 
milenijną pluskwą – ogólnoświatową 
katastrofą, którą miał spowodować 
przyjęty kilkadziesiąt lat wcześniej 
sposób zapisu daty w programach 
komputerowych. Milenijne problemy 
miały miejsce, ale do żadnej wielkiej 
katastrofy nie doszło.

 Jane Fonda złożyła przed polskim reżyserem 
głęboki ukłon, podając mu statuetkę, a publiczność 
zgotowała Wajdzie owację na stojąco. 
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Na rondzie charlesa 
de gaulle’a w warszawie 
ustawiono sztuczną palmę.
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PRogRAMy I dZIAłANIA ZARZądZANE 
PRZEZ FRSE w LATAch 1998-2002:
 
Program Socrates i Socrates II 
(comenius, Erasmus, Minerva, Arion, 
Lingua, NARIc, odL), „Młodzież dla 
Europy”, MłodZIEż, European Language 
Label. kontynuacja obsługi programu 
Tempus i krajowego Biura Eurydice.

 Jimmy Wales i i Larry Sanger, 
wykorzystując potencjał Internetu, 
zakładają sieciową encyklopedię 
– Wikipedię, która jest chyba 
jednym z największych fenomenów 
świata Web 2.0.

Instytut Matematyczny claya w USA przedstawia 7 matematycznych problemów 
milenijnych, ustanawiając za rozwiązanie każdego z nich nagrodę miliona dolarów.
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 Najnowsze wersje 
iPoda umożliwiają 
także oglądanie filmów, 
przechowywanie zdjęć 
i innych danych.
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opublikowano Białą księgę:
Nowe impulsy dla młodzieży europejskiej. 
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Euro w powszechnym obiegu w krajach, które 
przystąpiły do Unii gospodarczej i walutowej. 

Logo ELL 
w latach 
1998-2008

 W miejscu zburzonych 
wież WTC powstaje 
zaprojektowany przez 
Daniela Libeskinda 
kompleks 4 budynków, 
w tym One World Trade 
Center. 

 W nocy lepiej je widać, ale 
czasami trudno się domyślić, 
z jakiego województwa 
pochodzi samochód np. z literą 
„F” na początku (lubuskie). 
Wprowadzenie nowych 
tablic ma związek z reformą 
administracyjną i podziałem 
kraju na 16 województw. 

wprowadzono nowe tablice rejestracyjne polskich 
samochodów są białe, odblaskowe z czarnymi literami.

Andrzej wajda otrzymuje oscara za całokształt twórczości.
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0,50,5
Ponad 160 tysięcy

studentów
Ponad 30 tysięcy 

pracowników uczelni
Ponad 200 tysięcy 

młodych ludzi
i pracowników młodzieżowych

Ponad 30 tysięcy 
stażystów

Ponad 125 tysięcy 
uczniów i nauczycieli

SFINANSOWALIŚMY WYJAZDY PONAD 500 TYSIĘCY POLAKÓW

W CIĄGU 20 LAT DZIAŁALNOŚCI

mln

Mobilności indywidualne beneficjentów  
w latach 1993-2012 w różnych programach 
zarządzanych przez FrsE.

wyjAzdy PolAków 
zA GrANiCę

* Dane źródłowe opracowane na postawie rocznych sprawozdań FRSE. Dane programów: Erasmus, Comenius, MŁO-
DZIEŻ, „Młodzież w działaniu” za lata 1998-2012; Leonardo da Vinci, Grundtvig, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Mło-
dzieży za lata 2007-2012; Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy za lata 2008-2012; projekty systemowe PO KL za rok 2012.

Mobilność jest cechą charakterystyczną europejskich progra-
mów edukacyjnych. Wyjazd na część studiów, wolontariat, wy-
mianę czy staż za granicę pozwala poznać odmienne kultury 
i nowe języki. Uczy tolerancji, otwartości i łatwiejszego przy-
stosowania się do zmiennych warunków. Udział w projektach 
mobilności pomaga zdobyć nowe kompetencje, zwiększając 
atrakcyjność jej uczestników na rynku pracy. A swoboda 
przemieszczania się ułatwia wykorzystanie tych umiejętności 
w dowolnym miejscu Europy. Dzięki zagranicznym wyjazdom 
edukacyjnym polskie szkoły, przedsiębiorstwa czy organizacje 
młodzieżowe nawiązały liczne międzynarodowe kontakty. Mo-
bilność wzmocniła także internacjonalizację naszego szkol-
nictwa wyższego w wymiarze akademickim i kulturowym.  

jubileusz 20-lecia
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ALINA RESpoNdEK
zAstęPCzyNi dyrEktorA 
ProGrAMu „uCzENiE się PrzEz 
CAłE żyCiE” ds. ProGrAMu 
GruNdtviG, FrsE

Program Grundtvig kojarzy się przeważnie z senio-
rami. Kto jeszcze ma szanse na udział w programie?
Oczywiście seniorzy są najwdzięczniejszym odbiorcą 
oferty programu, ale projekty zgłaszane do Grund-
tviga dotyczą niezawodowego uczenia się wszystkich 
dorosłych, w tym np. osób niepełnosprawnych, ska-
zanych, podopiecznych ośrodków pomocy społecznej 
czy mieszkańców terenów wiejskich.

Czy potrafi Pani wskazać jakiegoś szczególnego 
beneficjenta?
Każdy z nich jest wyjątkowy. Program Grundtvig two-
rzą niesamowici ludzie, trudno wyróżnić tylko jedne-
go. Trudno wskazać tego szczególnego. Na pewno 
warto podkreślić, że dzięki niektórym z nich orga-
nizacje, w których na co dzień pracują, także zmie-
niają swoje oblicze. Chociażby Wojewódzka Biblio-
teka Publiczna w Krakowie, w której na stałe są już 
prowadzone zajęcia edukacyjne dla seniorów dzięki 
wielkiemu zaangażowaniu kadry oraz umiejętnemu 
korzystaniu ze środków programu Grundtvig.

Czym różnią się projekty Grundtviga z pierwszych lat 
od realizowanych teraz? 
Obecnie zdecydowaną większość projektów w obsza-
rze niezawodowego uczenia się dorosłych realizują 
organizacje obywatelskie, w tym małe stowarzysze-
nia prowadzące lokalnie edukację dorosłych na rzecz 
osób wymagających specjalnego wsparcia. W pierw-
szych latach aktywność organizacji pozarządowych, 
ale też placówek kultury czy urzędów była znikoma. 
Wiem z rozmów z beneficjentami, że powodem były 
skromne możliwości organizacyjne, brak umiejętno-
ści zarządzania projektami, często również bariera 
językowa. Obecnie te organizacje bez trudu zdobywają 
środki finansowe na realizację doskonałych projektów.  

Jak podsumowałaby Pani 13 lat Grundtviga?
Przez ten czas program Grundtvig pomógł różnym 
typom organizacji rozwijać ofertę pozaformalnego 
i nieformalnego uczenia się dorosłych. Pomógł rów-
nież wielu osobom podnieść kompetencje. Jestem 
pewna, że program przyczynił się do rozwoju tego 
sektora edukacji w Polsce. Mogę śmiało powiedzieć, 
że Grundtvig jest postrzegany jako program, który 
pozwala poprawiać jakość życia osób dorosłych.

EdukACjA dorosłyCh

Program Grundtvig został 
ustanowiony w 2000 r. Promuje ideę 
uczenia się przez całe życie poprzez 
zapewnienie osobom dorosłym 
szerszego dostępu do różnych form 
uczenia się i podniesienie jakości 
niezawodowej edukacji dorosłych 
dzięki projektom europejskim. 

 
Grundtvig wspiera przede wszystkim uczenie się tych grup dorosłych, 
które wymagają szczególnego wsparcia, mają specjalne potrzeby 
edukacyjne i są zagrożone wykluczeniem społecznym, jak np.: osoby 
niepełnosprawne, seniorzy, mieszkańcy terenów wiejskich, ale także 
więźniowie czy osoby z rodzin dysfunkcyjnych. Wszystkie te grupy łączy 
potrzeba rozwijania kompetencji kluczowych. 

Program Grundtvig dynamicznie się rozwijał – w pierwszych latach 
funkcjonowania składał się z zaledwie 3 akcji zdecentralizowanych. 
W roku 2009 wprowadzono 4 nowe akcje, znacznie poszerzając moż-
liwości współpracy europejskiej w obszarze niezawodowej edukacji 
dorosłych. Wraz z rozwojem programu wzrastały też jego budżet i licz-
ba składanych wniosków. Pod względem zainteresowania programem 
Grundtvig i liczbą zaakceptowanych wniosków Polska od lat plasuje się 
w czołówce krajów UE.

Program Arion został zastąpiony w 2007 r. przez 
Wizyty Studyjne, w ramach których FRSE finansu-
je wyjazdy zagraniczne specjalistów pracujących na 
co dzień w różnych obszarach edukacji ogólnej lub 
kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Za koordynację Wizyt Studyjnych na poziomie eu-
ropejskim odpowiada CEDEFOP w Salonikach, 
natomiast narodowe agencje współpracują przy 
tworzeniu katalogu, rekrutacji uczestników i upo-
wszechnianiu rezultatów.

Łącznie w latach 1996-2012 programy Arion i Wizyty 
Studyjne umożliwiły przyjrzenie się z bliska różnym 
aspektom edukacji w innych krajach prawie 2 tysiąc-
om osób odpowiedzialnych za zarządzanie i specja-
listów zajmujących się oświatą. W roku 2011 polskie 
instytucje zorganizowały 17 wizyt studyjnych, z cze-
go 2 przeprowadzone w czasie polskiej prezydencji 
w Radzie UE. 

poLSKI pRoJEKT w NAJLEpSZEJ 20-TcE!

Projekt READCOM zrealizowany przez  
bibliotekę Publiczną im. w.j. Grabskiego 
w dzielnicy ursus m.st. warszawy został 

zakwalifikowany w 2007 r. do grona 

20 najlepszych 
projektów 

europejskich w ramach programu Grundtvig.

pRZYwÓdZTwo w EdUKAcJI

FrsE wspiera kadrę zarządzającą oświatą 
nie tylko poprzez finansowanie wizyt 
studyjnych, ale także inne inicjatywy 
skierowane do liderów w edukacji. Przy 
wsparciu Fundacji została zorganizowana 
14-15 czerwca 2010 r. w łodzi konferencja 
naukowa Liderzy w edukacji, podczas której 
dyskutowano nad znaczeniem przywództwa 
w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. 
FrsE we współpracy 
z uniwersytetem 
łódzkim wydała także 
publikację naukową 
pt. Przywództwo 
edukacyjne w teorii 
i praktyce, która 
zapełniła lukę 
w pozycjach 
wydawniczych 
poruszających tę 
problematykę.

doRoŚLI wYJEżdżAJĄ

15 tys. dorosłych 
słuchaczy i przedstawicieli kadry edukacyjnej 
dorosłych skorzystało w latach 2001 - 2013 

z mobilności zagranicznych w ramach 
programu Grundtvig.

ANNA dĘBSKA
koordyNAtorkA ProGrAMu 
wizyty studyjNE, FrsE

Polska kadra zarządzająca oświatą już od 1996 r. ma 
możliwość uczestnictwa w wizytach studyjnych orga-
nizowanych w krajach Unii Europejskiej. Ich celem 
jest wymiana doświadczeń, poznanie dobrych prak-
tyk stosowanych w innych systemach edukacyjnych 
oraz nawiązanie kontaktów i planowanie wspólnych 
przedsięwzięć oświatowych.

W ramach programu Arion (1996-2006) kadra kie-
rownicza, doradcy i metodycy oraz przedstawiciele 
administracji oświatowej mogli brać udział w tygo-
dniowych zagranicznych wizytach studyjnych, a od 
2000 r. także gościć w Polsce przedstawicieli euro-
pejskiej kadry zarządzającej oświatą.

lidErzy EdukACji
jubileusz 20-lecia
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AktywNoŚĆ  
w kAżdyM wiEku

1. Projekt SeniorWeb,  
katowice 2013 r., program 
grundtvig (fot. t. markowski)

2. Projekt Aurora Polaris, olsztyn 
2009 r., program grundtvig  
(fot. k. kuczyk)

3. Projekt Grundtvig Science, 
warszawa 2012 r., program 
grundtvig (fot. k. Pacholak)

w programie Grundtvig wszystkie osoby dorosłe mogą doskonalić 
swoje kompetencje. szczególną jednak aktywnością wykazują się 
seniorzy, którzy poznają języki obce, świat komputerów i internetu, 
uczą się jak zdrowo żyć i rozwijać swoje pasje, a także jak być 
aktywnym społecznie i uczyć się poprzez wolontariat. 

AlinA rEsPondEk, ZASTĘPCZYNI DYREKTORA PROGRAMU „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE 
ŻYCIE” DS. PROGRAMU GRUNDTVIG, FRSE
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JOWS

W ciągu 12 lat
 269 nowatorskich 

projektów językowych 
otrzymało certyfikat 

European Language 
Label

JOWS

Projekty 
finansowane 

ze środków programów 
europejskich 

realizowane były 
w ponad 30 językach

Ponad 2,5 tysiąca osób 
uczestniczy rokrocznie 

w specjalistycznej konferencji, 
warsztatach i seminariach 

językowych współorganizowanych 
przez FRSE podczas 

Europejskiego Dnia Języków
 w Warszawie

Tylko we 
wrześniu 2013 r. 

ponad 5,5 tysiąca nauczycieli 
oraz miłośników nauki języków obcych 

przeczytało czasopismo
 „Języki Obce w Szkole”, 

dostępne na stronie www.jows.pl  
w wersji PDF, ePUB i MOBI

EDJ

rozwijANiE 
uMiEjętNoŚCi 
językowyCh 
PolAków
Programy zarządzane przez 
Fundację rozwoju systemu 
Edukacji prowadzą do 
podniesienia kompetencji 
beneficjentów w zakresie 
posługiwania się językami 
obcymi. 

Znajomość języków obcych to kluczowa kompeten-
cja, która zwiększa szanse edukacyjne młodych ludzi 
oraz mobilność zawodową osób dorosłych. Między-
narodowa współpraca szkół, wymiana akademicka, 
wolontariat młodzieżowy czy transfer innowacji nie 
byłyby możliwe, gdyby uczestnicy tych przedsięwzięć 
nie znali języków obcych. Z drugiej strony studia na 
zagranicznej uczelni, praktyki zawodowe w przedsię-
biorstwie za granicą czy wizyty studyjne w innym kra-
ju to najlepszy sposób na podniesienie kompetencji 
językowych uczestników tych wyjazdów. Dlatego też 
mobilność i nauka języków obcych to dwa podstawo-
we komponenty wszystkich europejskich programów 
zarządzanych przez FRSE, które otwierają swoim be-
neficjentom drzwi do świata nowych możliwości edu-
kacyjnych i zawodowych. 

jubileusz 20-lecia
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języki obCE

1. europejski dzień języków, 
warszawa 2009 r., program 
european language label  
(fot. k. kuczyk)

2. konferencja promująca 
pierwsze wydanie „języków 
obcych w Szkole” pod redakcją 
FrSe, warszawa 2012 r.  
(fot. k. kuczyk)

3. Publikacje wydane z okazji 
10-lecia european language 
label w Polsce (fot. k. kuczyk)

Największą wartość projektów European language label 
stanowi nowatorskie podejście do nauki języków oraz fakt, 
że wielojęzyczność przestała być jedynie postulatem komisji 
Europejskiej. Przełamano prymat języka angielskiego jako 
lingua franca, a celem nauki języków stało się wyposażenie 
uczniów w kompetencje językowe, które pomogą im w przyszłości 
studiować i pracować na całym świecie. do wyboru mamy ponad  
6 tysięcy języków. wystarczy tylko rozpocząć naukę jednego z nich, 
a świat stanie przed nami otworem. 

AnnA grABowskA, KOORDYNATORKA PROGRAMU EUROPEAN LANGUAGE LABEL, 
REDAKTOR NACZELNA CZASOPISMA „JĘZYKI OBCE W SZKOLE”, FRSE



ANNA gRABowSKA
koordyNAtorkA koNkursu 
EuroPEAN lANGuAGE 
lAbEl, rEdAktor NACzElNA 
kwArtAlNikA „języki obCE 
w szkolE”, FrsE

Od 2001 r. prowadzony jest w Polsce konkurs Euro- 
pean Language Label. Co daje laureatom tego kon-
kursu otrzymanie certyfikatu ELL? 
Co roku wpływa do FRSE około 100 wniosków. Jed-
na piąta z nich nagradzana jest Europejskim znakiem 
innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się 
języków obcych. Z punktu widzenia nauczyciela jest 
to uznanie jego wysokich kwalifikacji zawodowych 
i umiejętności motywowania uczniów do nauki języ-
ków. W przypadku placówek oświatowych otrzymanie 
certyfikatu ELL poświadcza bardzo dobrą jakość pro-
wadzonego w nich kształcenia językowego. Jest też 
doskonałym elementem promocyjnym produktów 
i usług językowych takiej instytucji. 

Jak ocenia Pani obchody Europejskiego Dnia Języ-
ków w Polsce w kontekście wydarzeń organizowa-
nych w innych krajach europejskich?
Polska wyróżnia się na tle pozostałych państw cho-
ciażby tym, że od kilku lat w wielu miastach naszego 
kraju świętujemy nie tyle dzień, co tydzień języków 

języki obCE
tak jak różnorodność językowa jest 
nieodłączną częścią europejskiej 
tożsamości, tak edukacja językowa od 
wielu lat stanowi priorytet europejskiej 
agendy politycznej. w 1998 r. komisja 
Europejska ustanowiła konkurs 
European language label (Ell), 
w którym nowatorskie projekty 
językowe otrzymują Europejski znak 
innowacyjności w dziedzinie nauczania 
i uczenia się języków obcych.

Polska do konkursu ELL przystąpiła w 2001 r., a jego obsługą od sa-
mego początku zajmowała się FRSE. Przez kolejnych 12 edycji wpły-
nęło ponad 800 wniosków, spośród których jury konkursu wyłoniło 
269 laureatów. 

FRSE organizuje także obchody Europejskiego Dnia Języków (EDJ). 
Święto wielojęzyczności, ustanowione przez Radę Europy w 2001 r., ob-
chodzone jest 26 września we wszystkich krajach europejskich i słu-
ży promowaniu różnojęzyczności i wielokulturowości w Europie oraz 
zachęcaniu do nauki języków obcych. Od 2010 r. w ramach obchodów 
EDJ Fundacja organizuje międzynarodowe konferencje naukowe, które 
rokrocznie gromadzą największe autorytety z dziedziny kształcenia ję-
zykowego w Polsce i za granicą. 

Działalność FRSE w zakresie rozwijania edukacji językowej poszerzyła 
się w 2012 r. o wydawanie kwartalnika „Języki Obce w Szkole”. Cza-
sopismo istniejące na polskim rynku wydawniczym od 1957 r. zostało 
wzbogacone przez FRSE o informacje na temat kształcenia językowego 
w ramach europejskich programów edukacyjnych oraz zyskało nowo-
czesną szatę graficzną. 

obcych. Program obchodów EDJ jest bardzo bogaty: 
odbywa się międzynarodowa konferencja na temat 
zagadnień związanych z nauką języków obcych, or-
ganizowane są warsztaty metodyczne dla nauczycieli 
oraz lekcje pokazowe dla uczniów, a na zakończenie 
np. w Warszawie organizatorzy przygotowują grę 
miejską i pokaz filmów obcojęzycznych.

W 2012 r. została Pani redaktor naczelną czasopisma 
„Języki Obce w Szkole”. Czy wprowadzili Państwo ja-
kieś zmiany?
Pierwszą zmianą było przejście z wersji papiero-
wej na wersję elektroniczną pisma, które od mo-
mentu ukazania się pierwszego numeru w marcu 
2012 r. dostępne jest bezpłatnie na stronie inter-
netowej www.jows.pl, a od kilku miesięcy również 
w formatach dostosowanych do mobilnych czyt-
ników tekstu. Dzięki finansowaniu kwartalnika 
z budżetu programu „Uczenie się przez całe ży-
cie” nauczyciele języków obcych mają dostęp do 
informacji o możliwościach rozwoju zawodowego 
w ramach zagranicznych kursów metodycznych, 
realizacji międzynarodowych projektów językowych 
oraz zmianach w europejskiej polityce promowania 
wielojęzyczności. Elektroniczna forma czasopisma 
umożliwia wzbogacanie artykułów o atrakcyjne po-
moce dydaktyczne dla nauczycieli wszystkich języ-
ków obcych nauczanych w polskich szkołach.

pRof. dR hAB.  
hANNA KoMoRowSKA
iNstytut ANGlistyki 
uNiwErsytEtu wArszAwskiEGo, 
PrzEwodNiCząCA koMitEtu 
sElEkCyjNEGo koNkursu 
EuroPEAN lANGuAGE lAbEl

Z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji mam kontakt 
właściwie od początku jej istnienia. Uczestniczyłam 
w programie TESSA, oceniałam projekty Leonardo 
da Vinci, z satysfakcją patrzyłam na liczne korzyści 
merytoryczne, jakie stały się udziałem nauczycieli 
korzystających z programu SMART, widziałam roz-
wój uczniów w programach eTwinning i Comenius, 
miałam wreszcie okazję stwierdzić, jak wiele mery-
torycznie i kulturowo zyskiwali moi studenci w trak-
cie pobytów w zagranicznych uczelniach w programie 
Erasmus, a także jak wiele korzyści odniosły nasze 
uczelnie z pobytów u nas studentów z zagranicy.

Jednak najbliższe moje kontakty z Fundacją ugrunto-
wały się w trakcie trwania programu European Lan-
guage Label, w którym mam ogromną przyjemność 
pełnić od początku jego istnienia, czyli od roku 2001, 
rolę przewodniczącej jury konkursowego ELL.

Od 12 lat obserwuję efektywność i kompetencję pra-
cowników Fundacji w prowadzeniu tego programu, 
mam też okazję oglądać fantastyczne efekty, jakie 
ten program przynosi. 

Ell uruchamia inicjatywy nie tylko 
dużych instytucji w ośrodkach 
wielkomiejskich, ale też motywuje 
maleńkie szkoły w odległych 
miasteczkach i wsiach  
do przygotowywania wspaniałych, 
kreatywnych projektów, które 
skutecznie promują naukę języków.

 
Ponadto zbliżają ludzi, pozwalają poznać ich kulturę 
i styl życia. Edukacja uczniów, rozwijane przez nich 
kompetencje kluczowe, umiejętności samodzielnej 
pracy, ale też współdziałania to efekty, których wagi 
nie sposób przecenić.

Dzieje się to dzięki wspaniałej promocji tego programu 
przez Fundację, a uzyskane efekty pozwalają szkołom 
w Polsce i za granicą korzystać z rozwiązań wypraco-
wanych przez innych i dzielić się własnymi osiągnię-
ciami. Sprzyja temu intensywna działalność wydawni-
cza Fundacji, która poprzez publikacje ukazujące się 
drukiem oraz ich wersje elektroniczne szeroko udo-
stępnia wartościowe pomysły i sposoby ich wdrażania.

To niezwykle pożytecznie spędzone 20 lat, życzę Fun-
dacji kontynuacji tak pożytecznych działań i – oczywi-
ście – wielu jeszcze tak pięknych rocznic.

LINgUA

w latach 1998-2004 FrsE realizowała program 
lingua, którego celem było promowanie 
nauczania i uczenia się języków obcych 
poprzez działania służące podniesieniu 

jakości edukacji językowej oraz zapewnienie 
nauczycielom i uczniom dostępu do różnych 

form kształcenia językowego przez całe życie. 
już w pierwszych 2 latach wdrażania tego 

programu w Polsce ponad 

500 nauczycieli 
językowców wyjechało na kursy doskonalenia 

zawodowego w dziedzinie metodyki 
nauczania języków obcych. 

Polska delegacja wraz z komisarz ds. edukacji i kultury androullą Vasiliou 
w limassol w 2012 r. 

jubileusz 20-lecia

5352

Fundacja rozwoju systemu edukacji



woloNtAriAt

Program „Młodzież w działaniu” przyczynił się do rozpowszechnienia wśród młodych 
Polaków mody na wolontariat. jedną z akcji programu jest wolontariat Europejski, który 
jest najbardziej dostępnym dla młodych ludzi rodzajem wolontariatu międzynarodowego. 
Pozwala na zdobycie doświadczenia i sprawdzenie siebie, a jednocześnie sprawia, że 
potrzebujący otrzymują pomoc. dzięki niemu setki polskich wolontariuszy pracowały na 
rzecz społeczności lokalnych w różnych krajach europejskich i pozaeuropejskich. 

AgniEszkA BiElskA, KOORDYNATORKA AKCJI 2. – WOLONTARIAT EUROPEJSKI, PROGRAM „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU”, FRSE 

1. Projekt Ambasadorzy programu 
„Młodzież w działaniu” 2012-2013, 
program „młodzież w działaniu” 
(fot. k. kuczyk)

2. warsztaty dla wolontariuszy 
eVS, warszawa 2010 r., program 
„młodzież w działaniu”  
(fot. k. kuczyk)

3. Projekt Dzień Wolontariatu 
Młodzieżowego, warszawa 2011 r., 
program „młodzież w działaniu” 
(fot. k. kuczyk)



20042003
O północy 1 maja 2004 r. na Placu 
Piłsudskiego w Warszawie wciągnięto 
na maszt flagę Unii Europejskiej. 

 
Spełniły się marzenia wielu pokoleń Polaków – nasz kraj został peł-
noprawnym członkiem Wspólnoty. Temu epokowemu wydarzeniu towa-
rzyszyły zarówno wielkie nadzieje na przyspieszenie postępu cywiliza-
cyjnego Polski, jak i obawy części społeczeństwa, że to 1. krok do utraty 
narodowej tożsamości. 

Wejście Polski do Unii Europejskiej dało nam możliwość udziału w unijnych 
programach. Do Polski szerokim strumieniem popłynęły fundusze struk-
turalne, które dały impuls gospodarce, zaktywizowały lokalne społecz-
ności i biznes, a zwykłym obywatelom umożliwiły poprawę jakości życia. 
Europejskie programy rozwoju zasobów ludzkich i rozwoju regionalnego 
umożliwiły wprowadzenie kolejnych reform w systemie polskiej oświaty. 

Otrzymane dofinansowanie mogło być wykorzystywane w instytucjach 
oświatowych na zakup sprzętu, szkolenie pracowników i prowadzenie 
badań. Duży nacisk został położony na naukę języków obcych: wszech-
obecny w szkołach język rosyjski został zastąpiony przez języki za-
chodnie. Wzrosła międzynarodowa mobilność nauczycieli, coraz więcej 
szkół nawiązywało współpracę ze szkołami z krajów UE. 

Polskie, dyplomy zaczęły być uznawane przez inne kraje europejskie, 
co umożliwiło naszym studentom ubieganie się nie tylko o stypendia 
na studia za granicą, ale także stało się silnym bodźcem stymulującym 
migrację zarobkową młodych Polaków. W miarę otwierania dla polskich 
pracowników kolejnych rynków pracy, w poszukiwaniu zatrudnienia za-
częli wyjeżdżać za granicę zarówno absolwenci szkół technicznych i za-
wodowych, jak i uczelni. Były to pierwsze roczniki młodych ludzi, którzy 
przekonali się, że wyższe wykształcenie przestało być gwarancją zna-
lezienia pracy. Nowe wyzwania rynku sprawiły, że do systemu edukacji 
zaczęli wracać ludzie dorośli, którzy uznali za konieczne uzupełnienie 
braków w wykształceniu lub zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. 
Uruchomienie w 2007 r. nowego europejskiego programu „Uczenie się 
przez całe życie” było najlepszą odpowiedzią na nowe potrzeby obywateli.

OBYWATELE 
EUROPY
LATA  2003–2006

2003
Rusza program 
Eurodesk 
w Polsce.

decyzją komisji Europejskiej i Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i Sportu zostało utworzone 
8. i ostatnie centrum w Sieci SALTo – centrum 
współpracy z krajami Europy wschodniej 
i kaukazu (SALTo EEcA). Polska Narodowa 
Agencja Programu MłodZIEż została wybrana 
do goszczenia SALTo EEcA.

w programie 
Erasmus 
wprowadzone 
zostają karty 
Uczelni Erasmusa.

Program MłodZIEż 
organizuje Dzień integracji 
oraz 1. Europejski Tydzień 
Młodzieży.*

odbywa się 
I Zlot Studentów 
Erasmusa.

2004
FRSE zaczyna prowadzić Biuro 
krajowe eTwinning,  Biuro 
krajowe Erasmus Mundus 
i krajowy Punkt kontaktowy 
Programu Tempus.

Zapada decyzja 
Parlamentu 
Europejskiego 
i Rady UE o przyjęciu 
inicjatywy Europass.

konferencja 
inaugurująca 
program eTwinning 
w Polsce.

Powstają pierwsze 
regionalne punkty 
Eurodesk Polska.

FRSE organizuje 
konferencję Doświadczać 
uczenia, rozpoczynając 
poważną debatę 
publiczną na temat 
edukacji pozaformalnej 
w Polsce.

FRSE powołuje 
pierwszych 
promotorów 
bolońskich.

Pierwszy 
Tydzień 
grundtviga.

Go East! – SALTo 
EEcA przeprowadziło 
1. działanie, 
w którym wzięli  
udział pracownicy 
i liderzy młodzieżowi 
ze wschodniej 
i Zachodniej Europy.
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Na kampusie głównym Uniwersytetu 
warszawskiego postawiono Pomnik Studenta.
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Parlament Europejski zatwierdza nominację josé Manuela Barroso  
na nowego przewodniczącego komisji Europejskiej. 
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EURoPEjSkI Rok oSóB 
NIEPEłNoSPRAwNych

2003

 77,45 proc. głosujących 
wypowiedziało się za 
przystąpieniem Polski 
do Unii Europejskiej 
w referendum (7-8 czerwca), 
22,55 proc. było przeciwko 
akcesji. Do urn poszło 
17 584 085 obywateli 
- 58,85 proc. uprawnionych 
do głosowania.

 Muzeum jest wyrazem 
hołdu warszawiaków wobec 
tych, którzy walczyli i ginęli 
za wolną Polskę i jej stolicę. 
Przez 8 lat działalności 
Muzeum odwiedziło ponad 
3,5 miliona osób.

 TheFacebook (tak 
brzmiała jego pierwotna 
nazwa) był początkowo 
przeznaczony dla uczniów 
szkół średnich i studentów 
w USA, ale szybko zaczęli 
korzystać z niego ludzie 
w różnym wieku z całego 
świata. Kilka lat później 
Facebook ma już miliard 
użytkowników, a jego 
twórca Mark Zuckerberg 
zostaje najmłodszym 
w historii miliarderem.
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10 nowych państw i 100 milionów nowych obywateli zyskuje Unia Europejska 
w wyniku największego pod względem zasięgu i różnorodności rozszerzenia 
wspólnoty. Nowymi członkami UE zostają: cypr, Republika czeska, Estonia, 
Litwa, łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, węgry.  

 Dziś spełnia się to, o co walczyły i o czym 
marzyły pokolenia Polaków – powiedział prezydent 
Aleksander Kwaśniewski podczas uroczystości 
wciągnięcia na maszt flagi Unii Europejskiej na 
Placu Piłsudskiego o północy 1 maja 2004 r.

* Europejski Tydzień Młodzieży (ETM) początkowo miał służyć promocji programu MŁO-
DZIEŻ i być świętem młodych ludzi. Z czasem dał im możliwość publicznego wyrażania swo-
ich poglądów. W ramach ETM młodzież dyskutuje z politykami i ekspertami o nauce, pracy, 
aktywnym obywatelstwie i przyszłości Europy. 

 Noc Muzeów to 
wielka kulturalna 
impreza o zasięgu 
europejskim 
organizowana pod 
patronatem Rady 
Europy. Z roku 
na rok przybywa 
organizatorów oraz 
zwiedzających. 
W 2013 r. wzięło 
w niej udział prawie 
150 miast z całej 
Polski.

Szwedzi odrzucają 
w referendum przyjęcie euro 
i pozostają przy koronie. 
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Po raz 1. obchodzony jest w
 Polsce d

zień 
Flagi R

zeczypospolitej Polskiej.

 Pierwszym polskim 
komisarzem ds. polityki 
regionalnej zostaje 
Danuta Hübner.

w 100. rocznicę 1. lotu samolotem granica między ziemską 
atmosferą a przestrzenią kosmiczną została przekroczona  
po raz 1. przez prywatny samolot kosmiczny SpaceShipon.

20
,8

7 
pr

oc
. u

pr
aw

ni
on

yc
h do głosu Polaków bierze udział

w
 1

. w
yb

or
ac

h 
do

 P
ar

lamentu  Europejskiego. 



2005 2006

PRogRAMy I INIcjATywy ZARZądZANE PRZEZ FRSE w LATAch 2000-2006:

Program Socrates II (comenius, Erasmus, grundtvig, Minerva, Lingua, Arion, 
NARIc), Program MłodZIEż, European Language Label, Eurodesk, SALTo 
Eastern Europe and caucasus Resource centre,  Biuro krajowe eTwinning, 
Biuro krajowe Erasmus Mundus. kontynuuje również obsługę krajowego 
Punkt kontaktowego Programu Tempus i krajowego Biura Eurydice.

FRSE w ramach promocji 
polskiego szkolnictwa 
wyższego prowadzi stoisko 
Polish higher Education 
podczas targów EAIE 
w krakowie.

w krakowie zostaje 
zorganizowany 
zjazd jurorów 
i organizatorów 
konkursu European 
Language Label ze 
wszystkich krajów 
członkowskich.

FRSE ma 
nowe logo.

FRSE organizuje  
2. edycję 
Europejskiego 
Tygodnia Młodzieży.

2006
Zapada decyzja 
Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
o ustanowieniu 
programu „Uczenie 
się przez całe życie”.

Rusza 1. ogólnopolski 
konkurs programu 
eTwinning.

odbywa się 1. turniej 
o puchar MłodZIEży.

Ruszają EURoLEkcjE  
organizowane przez 
Eurodesk Polska. w ramach 
tego projektu do 2012 r. 
przeprowadzono ponad 
tysiąc lekcji, w których 
uczestniczyło blisko 
15 tysięcy uczniów.

FRSE organizuje 
konkurs ICT w edukacji 
na najciekawsze 
projekty programu 
Socrates, wykorzystujące 
nowoczesne technologie.

FRSE po raz 
1. współorganizuje 
Forum Ekonomiczne 
Młodych Liderów 
w Nowym Sączu.

Przy Narodowej 
Agencji Programu 
MłodZIEż utworzony 
zostaje zespół 
trenerski.

Polski nauczyciel 
zostaje wytypowany 
na ambasadora 
programu Leonardo 
da Vinci.
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Zakończono budowę Zapory Trzech Przełomów – tamy 
zbudowanej na rzece jangcy w centralnych chinach.

 Po blisko 50 latach zrezygnowano 
z rozgrywania największego w Europie 
Wschodniej wyścigu kolarskiego  
(1. odbył się w roku 1948). Na najwyższym 
podium Wyścigu 
Pokoju stanęło 
5 Polaków: Stanisław 
Królak (1956), Ryszard 
Szurkowski (1970, 
1971, 1973, 1975), 
Stanisław Szozda 
(1974), Lech Piasecki 
(1985) i Piotr Wadecki 
(2000).
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Parlament Europejski zatwierdza przystąpienie Bułgarii 
i Rumunii do Unii Europejskiej. Przystąpienie przewidywane 
jest na 2007 r. Unia Europejska rozpoczyna negocjacje 
akcesyjne z Turcją i chorwacją.

XV Międzynarodowy konkurs Pianistyczny im. Fryderyka chopina 
w warszawie. Zwycięzcą zostaje polski pianista Rafał Blechacz. 
Poprzednim polskim zwycięzcą konkursu był krystian Zimerman w 1975 r.

.eu

2005
FRSE rozpoczyna wydawanie 
biuletynu „Twój Eurodesk”. 
doświadczenie zebrane 
w przygotowaniu biuletynu 
umożliwi rozpoczęcie w 2010 r. 
wydawanie kwartalnika „Europa 
dla Aktywnych”. N
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 Świat żegna Karola Wojtyłę – poetę, 
aktora, dramaturga, pedagoga, 
poliglotę, filozofa historii, fenomenologa, 
mistyka, przedstawiciela personalizmu 
chrześcijańskiego, kapłana – papieża 
Jana Pawła II.

konferencja 
otwierająca 
Europass 
w Polsce.

 Organizatorem 
konkursu jest  
Narodowy Instytut 
Fryderyka Chopina.

 Za krzewienie 
wolności przekonań 
lider białoruskiej 
opozycji Aleksander 
Milinkiewicz otrzymuje 
z rąk przewodniczącego 
Parlamentu 
Europejskiego Josepa 
Borrella nagrodę 
im. Sacharowa. 

 Wielka Tama jest najdroższym 
pojedynczym projektem budowlanym 
na świecie. Koszt przedsięwzięcia 
ocenia się na 37 miliardów dolarów. 
Inwestycja stała się obiektem krytyki 
licznych środowisk: historyków, 
ekologów, geologów oraz ekonomistów.

 Pierwsza audycja BBC w języku 
polskim została nadana tydzień 
po rozpoczęciu II wojny światowej. 
Audycję otworzyło przemówienie 
ambasadora RP w Londynie, Edwarda 
Raczyńskiego, który podkreślił, że 
Polska walczy z najeźdźcą w imię zasad 
wolności i sprawiedliwości, którym nie 
sprzeniewierzyła się w swej historii. 
To z BBC świat dowiedział się 
o wybuchu Powstania Warszawskiego. 
Nagrywane w Londynie komunikaty 
radiostacji powstańczej „Błyskawica” 
o sytuacji w Warszawie powtarzane 
były przez BBC. Ostatnia audycja 
radiowa Redakcji Polskiej BBC została 
nadana 23 grudnia 2005 r.

Każde pokolenie powinno zdawać sobie 
sprawę, iż wolność nie polega na tym,  
żeby robić, co nam się żywnie podoba,  

ale na prawie do robienia tego, co należy.

JAN PAWEŁ II
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 Domeny .eu  
łączą społeczność 
ponad 
500 milionów 
Europejczyków 
z 28 krajów.
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OD WYDAWCY

Przystàpienie Polski do Unii Europejskiej

otworzy∏o przed polskà m∏odzie˝à nowe

mo˝liwoÊci. Znikajà bariery utrudniajàce

kontakty mi´dzynarodowe, wzros∏y bud˝ety

programów europejskich, m∏odzi ludzie z Pol-

ski majà wi´ksze szanse wyjazdu za granic´

do pracy, na wolontariat lub na studia. Orga-

nizacje m∏odzie˝owe mogà uczestniczyç

w wielu mi´dzynarodowych przedsi´wzi´-

ciach i ubiegaç si´ o fundusze europejskie na

swojà dzia∏alnoÊç. Jak si´ w tym wszystkim

po∏apaç? Kogo poprosiç o pomoc? Gdzie zna-

leêç potrzebne informacje? Dobrym êród∏em

informacji jest Program Eurodesk, wydawca

newslettera Twój Eurodesk, którego pierw-

szy numer w∏aÊnie trzymasz w r´kach. 

Nasz informator przeznaczony jest dla orga-

nizacji m∏odzie˝owych i instytucji dzia∏ajà-

cych na rzecz m∏odzie˝y. B´dzie ukazywa∏

si´ co dwa miesiàce wraz z biuletynem Pro-

gramu M¸ODZIE˚. Obecnie trafia do ponad

800 organizacji i instytucji – wszystkie znaj-

dujà si´ na stronie www.eurodesk.pl w ogól-

nodost´pnej bazie danych. JeÊli twoja orga-

nizacja nie otrzyma∏a pierwszego numeru

gazetki, a chcesz, ˝eby znalaz∏a si´ na liÊcie

odbiorców, skontaktuj si´ z Eurodesk Polska

(eurodesk@eurodesk.pl, 0-801 134 001).

W ka˝dej chwili mo˝na równie˝ zrezygno-

waç z subskrypcji. 

B´dziemy wdzi´czni za wszelkie komentarze

na temat newslettera – pozytywne i nega-

tywne. Weêmiemy je pod uwag´ przy redago-

waniu kolejnych numerów Twojego Eurode-

sku. Nast´pny uka˝e si´ w po∏owie czerwca. 

Wawrzyniec Pater

Koordynator Programu Eurodesk 

w Polsce

O EURODESKU

Eurodesk to europejska sieç informacyjna

dla m∏odzie˝y i osób pracujàcych z m∏o-

dzie˝à – pedagogów, pracowników insty-

tucji i organizacji m∏odzie˝owych. Dzia∏a

w strukturach Programu M¸ODZIE˚. 

Finansowana jest przez Komisj´ Europej-

skà i Ministerstwo Edukacji Narodowej

i Sportu. 

Eurodesk dzia∏a na trzech poziomach – eu-

ropejskim, krajowym i regionalnym. Jego

konsultanci w Europie majà ze sobà sta∏y

kontakt online. Dzi´ki temu w krótkim

czasie uzyskujà informacje o ka˝dym z kra-

jów europejskich. Z kolei w bazie danych

Eurodesku gromadzone sà programy pol-

skie i europejskie oraz polskie organizacje.

Korzystajàc z zebranych informacji i kon-

taktów, konsultanci Eurodesku udzielajà in-

formacji bezpoÊrednio w swoich siedzi-

bach, przez telefon lub przez Internet. 

Odpowiadamy na pytania dotyczàce innych

krajów europejskich, informujemy o naj-

wa˝niejszych wydarzeniach m∏odzie˝o-

wych i mo˝liwoÊciach zdobywania fundu-

szy w Polsce i w Europie, przekazujemy in-

formacje o grupach poszukujàcych partne-

rów lub szukajàcych kontaktów z rówieÊni-

kami z Europy. Pomagamy w zdobywaniu

informacji zwiàzanych z edukacjà, Europà,

szkoleniami i dzia∏alnoÊcià m∏odzie˝owà.

Odpowiadamy za zawartoÊç Europejskie-

go Portalu M∏odzie˝owego www.europa.

eu.int/youth. Wydajemy publikacje. Dla

m∏odzie˝y – o pracy w Europie, studiach

i wolontariacie, i dla organizacji – newslet-

ter Twój Eurodesk. Staramy si´ wykorzy-

staç wiedz´ i doÊwiadczenie organizacji

prowadzàcych dzia∏alnoÊç informacyjnà

i m∏odzie˝owà, tworzàc sieç polskich

punktów informacyjnych Eurodesku. Ich

adresy znajdujà si´ na www.eurodesk.pl.

Unia pod telefonem

Na poczàtku kwietnia ruszy∏a kampania pro-

mocyjna Europe Direct, bezp∏atnego serwisu

informacyjnego Unii Europejskiej. Konsultanci

Europe Direct udzielajà informacji o prawach

obywateli Unii Europejskiej, polityce UE oraz

zasadach funkcjonowania instytucji europej-

skich. We wszystkich krajach UE dzia∏a bez-

p∏atna infolinia Europe Direct. Pytania mo˝na

zadawaç w j´zyku polskim – telefonicznie (nu-

mer bezp∏atnej infolinii jest w ca∏ej Unii taki

sam: 00 800 6 7 8 9 10 11) i przez stron´ 

europedirect-cc.cec.eu.int/websubmit/?lang=pl.

Konsultanci Europe Direct pomagajà równie˝

w nawigacji po serwerze Europa 

europa.eu.int/europedirect/web_assistance

_pl.htm.
Strona g∏ówna Europe Direct znajduje si´

pod adresem: europa.eu.int/europedirect/.

AKTUALNOÂCI

ZDARZY¸O SI¢ W EUROPIE

Dzieƒ Wiosny

Konstytucja Europejska by∏a wiodàcym tema-

tem tegorocznego Dnia Wiosny – edukacyj-

nej inicjatywy Komisji Europejskiej. Uczestni-

czy∏o w niej ponad 6000 szkó∏ z ca∏ej Europy,

w tym ponad 1600 z Polski. Odby∏y si´ konkur-

sy, festyny, spotkania i debaty. Raporty z wy-

darzeƒ organizowanych w ramach Dnia Wio-

sny na stronie: 

futurum2005.eun.org/ww/pl/pub/futurum2005/

information/reports.htm

O Dniu Wiosny czytaj te˝ na stronie MENIS: 

www.menis.gov.pl/oswiata/ed_infor/dzien

_wiosny_2005.php

Dania: szko∏y folkowe zapraszajà

Na stypendium w wysokoÊci 600 koron tygo-

dniowo mogà liczyç osoby, które zdecydujà

si´ na nauk´ w duƒskiej szkole folkowej. Naj-

bli˝szy termin sk∏adania aplikacji up∏ywa 30

maja. Nowy semestr zaczyna si´ w lipcu.

Uczniowie muszà mieç co najmniej 17,5 roku

(w wyjàtkowych wypadkach 16,5). Najkrót-

sze kursy trwajà trzy miesiàce. Op∏ata za za-

kwaterowanie i wy˝ywienie wynosi od 750

do 1200 koron na tydzieƒ. Zainteresowani

powinni kontaktowaç si´ bezpoÊrednio ze

szko∏ami folkowymi, które w ich imieniu

sk∏adajà wniosek o stypendium. 

Duƒskie szko∏y folkowe majà bogatà trady-

cj´. W wielu z nich nie ma egzaminów, stop-

ni i obowiàzkowych zaj´ç. Uczniowie wybie-

rajà przedmioty zgodnie ze swoimi zaintere-

sowaniami. Mo˝e to byç sport, muzyka, foto-

grafia, dziennikarstwo, filozofia, teatr etc. 

Lista szkó∏: 

www.hojskolerne.dk/da/main/main.php?

menu=156.

Wi´cej informacji: 

cirius.dynamicweb.dk/Default. asp?ID=858.

Europaszport 

– przepustka do pracy w Europie? 

Komisja Europejska wprowadza Europasz-

port, dokument, który ma usprawniç przeka-

zywanie informacji o kwalifikacjach i do-

Êwiadczeniach pracowników w Unii Europej-

skiej. Europaszport b´dzie si´ sk∏ada∏ z 5 cz´-

Êci. Dwie najwa˝niejsze to: Euro CV – ˝ycio-

rys o takim samym uk∏adzie we wszystkich

paƒstwach UE oraz Europaszport J´zyko-

wy z informacjà o znajomoÊci j´zyków ob-

cych. Pozosta∏e trzy dokumenty b´dà wyda-

wane tym, którzy uczyli si´ za granicà, ukoƒ-

czyli szko∏´ wy˝szà lub Êrednià-zawodowà.

Krajowe Centrum Europaszportu dzia∏a przy

Biurze Koordynacji Kszta∏cenia Kadr 

www.bkkk-cofund.org.pl 

Wi´cej informacji: 

europass.cedefop.eu.int

Absurd w scenariuszach

Konkurs na scenariusz filmu o „absurdzie”

og∏osili m∏odzi entuzjaÊci sztuki filmowej

z Gonfreville we Francji, którzy od 6 lat orga-

nizujà festiwal „du grain a démoudre”.

Uczestnicy muszà mieç od 15 do 25 lat, znaç

francuski lub angielski, ale prace mogà byç

napisane równie˝ w j´zyku niemieckim. Po-

winny liczyç od 3 do 5 stron. Nale˝y je prze-

s∏aç do 15 czerwca. 

Autorzy szeÊciu najlepszych scenariuszy b´dà

goÊçmi specjalnymi festiwalu (paêdziernik 

2005 r.). Zobaczà m.in. jak ich scenariusz jest

odgrywany przez profesjonalnych aktorów.

Wi´cej informacji, w tym formularz zg∏osze-

niowy, na stronie: www.dugrainademoudre.net.
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 W serwisie można 
znaleźć wszystko: 
wideoklipy, filmy rodzinne 
ale także materiały 
edukacyjne oraz polityczne.  
Od tej chwili każdy może 
zaistnieć w sieci ze swoim 
klipem.
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wAwRZYNIEc pATER
koordyNAtor krAjowEGo biurA 
EurodEsk PolskA, FrsE

Eurodesk to program informacyjny dla młodzieży 
i osób pracujących z młodzieżą, który funkcjonuje 
w 33 krajach. Jak na ich tle ocenia Pan skuteczność 
Eurodesk Polska?
Jesteśmy w czołówce – mieścimy się w pierwszej piątce 
najefektywniej działających biur krajowych, w towarzy-
stwie Hiszpanii, Włoch czy Turcji. To, jak Eurodesk funk-
cjonuje w poszczególnych krajach, w dużej mierze zale-
ży od osób, które nim zarządzają, od tego, jaką przyjmą 
strategię, jak dopasują ofertę do realiów, panujących 
w danym kraju. Nam udało się to zrobić. Warto też za-
uważyć, że wiele naszych działań stanowi dość unikato-
wą ofertę na tle Europy.

Zadaniem Krajowego Biura jest wspieranie sieci re-
gionalnych punktów Eurodesk Polska. Jak stworzyć 
taką sieć od podstaw?
Rozpoczęliśmy w 2003 r. Przez te 10 lat udało się stwo-
rzyć dużą, prężną sieć. Przekonaliśmy do siebie ludzi, 
którzy mimo braku gratyfikacji finansowych realizują 
działalność informacyjną związaną z Eurodeskiem. 
Analizujemy potrzeby i oczekiwania polskiej młodzie-
ży, aby kierować do nich informację, która rzeczywiście 
okaże się przydatna. Z naszych badań wynika, że je-
steśmy najbardziej rozpoznawalną siecią informacyjną 
w zakresie polityki młodzieżowej w Polsce*.

Średnio 30 tysięcy unikalnych użytkowników strony in-
ternetowej Eurodesku miesięcznie to powód do dumy?
Nasza strona internetowa jest obiektywnym czyn-
nikiem świadczącym o tym, że Eurodesk w Polsce 
działa prężnie, a na informację, którą oferujemy, jest 
duże zapotrzebowanie. Obecnie pracujemy nad nową 
wersją strony, co z pewnością zwiększy liczbę odsłon.

Co jest Pana – jako koordynatora kwartalnika FRSE 
„Europa dla Aktywnych” – priorytetem?
Zadaniem naszego kwartalnika jest przybliżanie dzia-
łań FRSE przyszłym i potencjalnym beneficjentom, tak 
by ułatwiać im korzystanie z programów Fundacji. Mó-
wimy o programach w przystępny sposób, prezentuje-
my dobre praktyki, inspirujemy do działania.
*Konsultacje prowadzone za pomocą ankiety Informacja 
Młodzieżowa. Potrzeby, obszary, narzędzia przez Krajowe 
Biuro Eurodesk Polska, w których wzięło udział 1,3 tysią-
ca respondentów: pracowników organizacji młodzieżowych, 
studentów i uczniów.

EurodEsk
Eurodesk to projekt informacyjny 
powołany do życia już w 1990 r. 
w wielkiej brytanii. w ciągu kilku 
kolejnych lat powstała w Europie sieć 
organizacji i instytucji pracujących 
z młodzieżą i zajmujących się 
informacją europejską. 

 
W Eurodesku działa ponad tysiąc organizacji z 33 państw, w tym po-
nad 80 w sieci Eurodesk Polska. Polska przystąpiła do sieci w 2003 r., 
a siedziba Krajowego Biura Eurodesk Polska od początku mieściła się 
w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Eurodesk Polska dociera z informacją do młodzieży nie tylko za po-
średnictwem lokalnych punktów kontaktowych. Krajowe Biuro prowadzi 
stronę internetową (mającą najwięcej odwiedzin spośród wszystkich in-
nych stron FRSE), na której opisuje ponad 500 programów grantowych, 
1,5 tysiąca organizacji i 200 projektów, zamieszcza ponad 300 aktualności 
rocznie. Wydaje publikacje promujące mobilność edukacyjną wśród mło-
dzieży. Eurodesk wysyła rocznie prawie 50 newsletterów do grupy ponad 
8 tysięcy subskrybentów. Eurodesk promuje Europejski Portal Młodzie-
żowy i prowadzi jego polską część. Portal gromadzi wiedzę o wszystkim, 
co może zainteresować młodego Europejczyka. To baza wiedzy m.in. 
o programach, wydarzeniach czy konkursach w Polsce i całej Europie. 

ANdRIJ pAvLovYch
koordyNAtor CENtruM  
sAlto EECA, FrsE

Czym SALTO wyróżnia się na tle pozostałych progra-
mów prowadzonych przez FRSE?
SALTO EECA wspiera rozwój partnerstwa w ramach 
programu „Młodzież w działaniu” z regionem Eu-
ropy Wschodniej i Kaukazu, czyli z Armenią, Azer-
bejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdową, Federa-
cją Rosyjską i Ukrainą. Nie finansujemy projektów. 
Zajmujemy się promocją i informacją, stwarzamy 
potencjalnym beneficjentom okazje do budowania 
partnerstw, wspieramy rozwój sektora organizacji 
młodzieżowych. 

Działacie już 10 lat, co stanowiło największe wy- 
zwanie? 
Wyzwań było sporo. Największe z nich to stworzenie 
struktur partnerskich w krajach Europy Wschodniej 
i Kaukazu. Kolejne wyzwanie stanowiło opracowanie 
naszej strategii działania, biorąc pod uwagę różno-
rodność obyczajową i polityczną tych krajów. Dużo 
wysiłku musieliśmy także włożyć w walkę z powie-
lanymi w Unii Europejskiej stereotypami na temat 
krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji. 

Jak zmieniała się świadomość młodych ludzi z krajów 
Partnerstwa Wschodniego i Rosji w odniesieniu do 
współpracy z państwami Unii Europejskiej?
W większości przypadków Unia Europejska kojarzy-
ła się i kojarzy pozytywnie. Aczkolwiek nadal jest dla 
regionu bardzo daleka. Co prawda żelazna kurtyna 
opadła wiele lat temu, ale nadal istnieje kurtyna wi-
zowa. Dla mieszkańców Wschodu zdobycie wizy do 
UE jest wciąż dość dużym wyzwaniem. Mimo to we 
wszystkich krajach widzimy zwiększające się zainte-
resowanie może już nie tyle samą Unią Europejską, 
co konkretnymi działaniami wspierającymi rozwój 
polityki młodzieżowej.

Dużo się zmieniło od roku 2003?
Na pewno młodzieżowe programy UE są teraz dużo 
bardziej rozpoznawalne. Liczba beneficjentów, któ-
rzy skorzystali z projektów dofinansowanych przez 
UE w krajach Wschodniej Europy i Kaukazu, wzro-
sła znacząco. Jesteśmy postrzegani przez rządowe 
i pozarządowe organizacje z krajów Partnerstwa 
Wschodniego i Rosji jako ważny element rozwoju 
sektora młodzieżowego w ich krajach.   

sAlto EECA – Centrum współpracy 
z krajami Europy wschodniej 
i kaukazu działa w ramach Fundacji 
rozwoju systemu Edukacji od 2003 r. 
i jest jednym z 8 funkcjonujących 
w Europie Centrów sAlto, które 
wspierają międzynarodową 
współpracę młodzieży w obszarze 
edukacji pozaformalnej.

 
SALTO EECA prowadzi działalność informacyjną, szkoleniową i promo-
cyjną – wszystko po to, by poszerzyć sieć współpracy między młodymi 
ludźmi w Europie i poza jej granicami.

Decyzja Komisji Europejskiej o utworzeniu Centrum SALTO odpo-
wiedzialnego za rozwijanie współpracy z krajami Europy Wschodniej 
i Kaukazu przy Narodowej Agencji Programu MŁODZIEŻ była wynikiem 
otwartego konkursu pomiędzy narodowymi agencjami z różnych kra-
jów programu. Polski wniosek został najlepiej oceniony, co stanowiło 
uznanie nie tylko dla profesjonalizmu pracowników FRSE, ale także dla 
aktywności polskich organizacji pozarządowych, które od lat współpra-
cują z krajami leżącymi na wschód od Polski. Także dziś nasz kraj jest 
liderem rozwoju współpracy młodzieżowej z krajami Europy Wschod-
niej i Kaukazu, do czego przyczyniło się sprawnie działające Centrum 
SALTO EECA.

sAlto EECA

EURoLEKcJE I wARSZTATY 

Eurodesk koordynuje prowadzenie 
lokalnych warsztatów dla 
młodzieży oraz eurolekcji 
o studiach, pracy, wolontariacie 
i aktywnym obywatelstwie 
w unii Europejskiej. do tej pory 
w zajęciach udział wzięło 

40 tys.  
młodych ludzi.

coRAZ wIĘcEJ woLoNTARIUSZY

Czterokrotnie wzrosła liczba 
wolontariuszy biorących udział 
w projektach wolontariatu 
Europejskiego (Evs) z krajami 
Europy wschodniej i kaukazu 
(w latach 2007-2012).

jubileusz 20-lecia

5958

Fundacja rozwoju systemu edukacji



1. zdjęcie z wystawy Volunteering 
through the eyes of EVS volunteers 
East West dimensions, 2011 r., 
Salto eeca (fot. l. Fljyan)

2. Projekt Let’s Evaluate, 
konstancin-jeziorna 2010 r., 
Salto eeca (fot. k. kuczyk)

3. konferencja Wschodni Wymiar 
Mobilności, warszawa 2011 r., 
Salto eeca (fot. k. kuczyk)

PArtNErstwo 
wsChodNiE

sAlto EECA – Centrum współpracy z krajami Europy wschodniej 
i kaukazu pomaga pokonywać granice pomiędzy wschodem 
i zachodem Europy, wspierając międzynarodową współpracę 
młodych ludzi w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Polska 
jest liderem wśród krajów uE, jeśli chodzi o liczbę zrealizowanych 
projektów młodzieżowych z krajami Partnerstwa wschodniego 
oraz z rosją. swoim przykładem zachęcamy innych do aktywnego 
angażowania się we wdrażanie polityki wschodniej uE. 

Andrij PAvlovych, KOORDYNATOR CENTRUM SALTO EECA, FRSE



MIRoSłAw MARcZEwSKI
dyrEktor GENErAlNy FuNdACji 
rozwoju systEMu EdukACji

Jak oceniano działalność FRSE przed wejściem do 
Unii Europejskiej?
Kiedy na przełomie 1996 i 1997 r. realizowaliśmy 
tzw. prace przygotowawcze do wdrożenia progra-
mu „Młodzież dla Europy”, spotkałem się z opinią, 
że, informując młodych ludzi o przyszłych możliwo-
ściach wyjazdów za granicę i współpracy z partne-
rami z krajów zachodnich, sprzedajemy marzenia. 
Mało kto wierzył wówczas, że rzeczywiście mamy 
szansę na akcesję do Unii Europejskiej w perspek-
tywie kilku najbliższych lat. Ku zdziwieniu wielu 
sceptyków w 1998 r. Fundacja otrzymała możliwość 
prowadzenia (na zasadzie kraju partnerskiego z UE) 
2 programów: „Młodzież dla Europy” oraz Socrates. 
To otworzyło nowe możliwości dla rozwoju Polaków 
poza systemem formalnej edukacji. 

Czy wejście Polski do Unii Europejskiej wpłynęło na 
zmianę edukacji formalnej, pozaformalnej, kształ-
cenia zawodowego czy też zarządzania organizacją 
pozarządową?
Proces przygotowawczy do członkostwa w UE, który 
wymuszał na nas spełnienie określonych wymogów 
formalnych, miał ogromne znaczenie dla zmian, jakie 
zaszły i nadal zachodzą w polskiej edukacji. Zaczę-
liśmy czerpać najlepsze wzorce od przedstawicieli 
zachodnich państw europejskich. Możliwości wy-
jazdów zagranicznych dla studentów, pracowników 
naukowych, nauczycieli, uczniów czy pracowników 
młodzieżowych wpłynęły na ich postawy, poszerzy-
ły horyzonty, zachęciły do rozwoju zawodowego. To 
wszystko powoduje, że polskie szkoły, uczelnie czy 
organizacje pozarządowe funkcjonują inaczej niż na 
początku lat 90. Dokonany postęp to nie tylko zasłu-
ga rozwoju technologicznego, ale przede wszystkim 
zmian, jakie zaszły w mentalności Polaków i ich 
otwarcia na to, co nowe i inne.

Co dla Fundacji oznaczało członkostwo Polski w Unii 
Europejskiej?
Uzyskaliśmy lepszy status jako kraj, co pozwoliło 
przedstawicielom Polski w strukturach UE na współ-
decydowanie wraz z innymi państwami o kształcie, 

1 maja 2004 r. Polska stała się 
członkiem unii Europejskiej. było to 
doniosłe wydarzenie, które wieńczyło 
15 lat przygotowań i starań polskiego 
rządu, aby z powodzeniem zamknąć 
negocjacje akcesyjne.

 
W tych długotrwałych przygotowaniach rządowych i administracyjnych 
brała udział także Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. FRSE wspierała 
przygotowania do reformy systemu edukacji poprzez realizację progra-
mów TESSA, TERM i SMART finansowanych z funduszu przedakcesyj-
nego PHARE. Informowanie i upowszechnianie rezultatów pierwszych 
projektów edukacyjnych zrealizowanych dzięki funduszom europejskim 
miało niewątpliwie duże znaczenie dla prowadzonych w tamtym czasie 
kampanii informacyjnych adresowanych do społeczeństwa polskiego. 

Akcesja Polski do UE spowodowała szereg zmian społeczno-gospodar-
czych, które objęły także edukację. Dla Fundacji Rozwoju Systemu Edu-
kacji ta zmiana oznaczała przede wszystkim dwukrotnie wyższy budżet 
na realizację programów wspólnotowych w obszarze edukacji, przyzna-
ny Polsce po uzyskaniu statusu państwa członkowskiego.

PolskA w uNii 
EuroPEjskiEj

celach i priorytetach programów edukacyjnych, 
a przede wszystkim spowodowało, że od tej pory 
środki na ich realizację spływały do nas z budżetu 
Unii Europejskiej, co znacznie zwiększyło wysokość 
naszych funduszy.

Do tej pory FRSE sfinansowała ponad pół miliona 
mobilności zagranicznych Polaków w ramach róż-
nych programów. Czy jest to jest dobry wynik?
To jest bardzo dobry wynik, zwłaszcza że te pół mi-
liona Polaków to osoby, które otrzymały grant na 
realizację konkretnego projektu, indywidualnej mo-
bilności. Każda z tych osób jest beneficjentem, a jed-
nocześnie multiplikatorem efektów projektu – opo-
wiada o nim w swoim środowisku lokalnym, zachęca 
do wyjazdu innych, ze zdobytych przez nią umiejętno-
ści podczas projektu korzysta jej pracodawca. Nale-
ży pamiętać, że zarówno projekty indywidualne, jak 
i instytucjonalne w swoim wymiarze edukacyjnym 
docierają do znacznie większej liczby osób niż jeste-
śmy to w stanie oszacować na podstawie raportów 
naszych beneficjentów. Poza tym nie trzeba koniecz-
nie wyjechać za granicę, aby skorzystać z zalet pro-
gramów edukacyjnych UE.

 

TAdEUSZ SłAwEcKI
sEkrEtArz stANu 
w MiNistErstwiE  
EdukACji NArodowEj

W 2013 r. mija 20. rocznica powołania Fundacji Roz-
woju Systemu Edukacji, którą od początku istnienia 
owocnie wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
FRSE przyszło działać w okresie wielu radykalnych 
zmian w polskiej edukacji, zmian, które należało wes-
przeć dla dobra całego systemu. Na przestrzeni 20 lat 
w istotny sposób zmieniła się rzeczywistość eduka-
cyjna i szkolna w Polsce. W roku 1999 wprowadzono 
zmiany strukturalne i programowe: w nowej struktu-
rze organizacji systemu oświaty wyodrębnione zostały 
szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimna-
zjalne. W roku 2004 Polska stała się jednym z państw 
członkowskich Unii Europejskiej, a zatem powstały 
nowe szanse, możliwości i wyzwania edukacyjne. Wraz 
z wejściem Polski do Unii Europejskiej nasza młodzież 
mogła uczestniczyć w wielu projektach edukacyjnych 
realizowanych przy wsparciu środków unijnych, mogła 
zdobywać nowe doświadczenia edukacyjne, otworzy-
ła się na inne kultury. Te nowe możliwości należało 
w sposób mądry i skuteczny wykorzystać. 

Jednym z głównych zadań Fundacji stało się skutecz-
ne zarządzanie operacyjne (administracyjne i finan-
sowe) programami w obszarach edukacji formalnej, 

pozaformalnej i nieformalnej. Ważna przy tym stała 
się współpraca międzynarodowa pomiędzy instytu-
cjami edukacyjnymi i szkoleniowymi. Wszystkie te 
działania miały służyć przede wszystkim rozwojowi 
i modernizacji systemu polskiej edukacji, wdraża-
niu innowacyjnych rozwiązań, narzędzi, metod pracy, 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie 
dydaktyczno-wychowawczym, wspieraniu mobilno-
ści studentów, uczniów, nauczycieli i grup młodzieży 
poprzez wymianę studentów i młodzieży, jak rów-
nież poprzez uczestnictwo w praktykach i stażach 
zawodowych. 

o jakości zarządzania 
międzynarodowymi i krajowymi 
programami świadczy przyznanie 
Fundacji w 2011 r. certyfikatu 
jakości według normy 
ISO 9001:2008, który został 
utrzymany po dokonanym 
w 2013 r. audycie.

 
FRSE zawsze starała się wspierać krajową politykę 
edukacyjną oraz zmiany zachodzące w polskim sys-
temie oświaty. Kierunki tych zmian są spójne z ogól-
noeuropejskimi celami stawianymi edukacji.

Jubileusz 20-lecia Fundacji Rozwoju Systemu Edu-
kacji jest znakomitą okazją do zaprezentowania do-
tychczasowego dorobku, który jest imponujący, ale 
także do złożenia podziękowań i gratulacji. Wyrażam 
zatem słowa uznania dla Rady i Zarządu Fundacji 
oraz wszystkich pracowników za dotychczasowe 
dokonania i osiągnięcia, mając nadzieję na dalsze 
aktywne wsparcie działań na rzecz rozwoju polskie-
go systemu oświaty przy wykorzystaniu programów 
wspólnotowych. W czasie swojego urzędowania 
w Ministerstwie Edukacji, Nauki i Sportu, a później 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a także pracy 
parlamentarnej współpracowałem z FRSE, pozna-
łem wielu życzliwych i kompetentnych pracowników 
służących pomocą i radą młodzieży, nauczycielom, 
stowarzyszeniom i instytucjom. Chcę im za to podzię-
kować i życzyć dalszych lat owocnej pracy dla dobra 
polskiej edukacji.

ŚwIĘTo ZJEdNocZoNEJ EURopY

Parada schumana to doroczne wydarzenie 
organizowane na ulicach warszawy przez Polską 
Fundację im. roberta schumana. FrsE co roku 
bierze udział w paradzie, wykorzystując tę okazję 
do promocji zarządzanych przez nią programów.
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AktywNE obywAtElstwo 

1. i 2. FrSe na Paradzie Schumana, warszawa 2012 r. (fot. k. kuczyk)

3. konferencja jEsTeM aktywny! w ramach europejskiego tygodnia 
młodzieży, warszawa 2013 r., program „młodzież w działaniu”  
(fot. k. kuczyk)

Nie ma aktywności bez informacji 
– wiarygodnej, rzetelnej i zrozumiałej. 
takiej informacji już od 10 lat udziela 
Eurodesk Polska. o unijnych programach, 
studiach, wolontariacie. działalność 
informacyjna Eurodesku to nie tylko 
odpowiedzi na pytania, warsztaty, 
publikacje czy strona internetowa. to 
także bliska współpraca z organizacjami 
młodzieżowymi z całej Polski. wszystko 
po to, by zwiększyć aktywność 
obywatelską młodzieży w Polsce 
i w Europie. 

wAwrzyniEc PATEr, KOORDYNATOR KRAJOWEGO 
BIURA EURODESK POLSKA, FRSE



dR ToMASZ SZYMcZAK
dyrEktor ProGrAMu 
etwiNNiNG, FrsE

Jak zachęciłby Pan polskiego nauczyciela do zainte-
resowania się programem eTwinning?
eTwinning to program, który daje wiele korzyści za-
równo nauczycielowi i jego uczniom, jak i całej szko-
le. Elastyczna formuła projektów pozwala w łatwy 
sposób zintegrować projekt z realizowanym progra-
mem nauczania, dzięki czemu wiedza przekazywana 
jest w atrakcyjny dla młodych ludzi sposób. Ponad-
to w ramach programu organizujemy międzynaro-
dowe warsztaty doskonalenia zawodowego, kursy 
e-learningowe oraz seminaria kontaktowe, podczas 
których polscy nauczyciele mogą spotkać kolegów 
z innych krajów i nawiązać współpracę pomiędzy 
szkołami, a jednocześnie doskonalić swoje kompe-
tencje zawodowe.

W każdym projekcie eTwinning do komunikacji ze 
szkołą partnerską wykorzystywane są technologie 
informacyjno-komunikacyjne. Czy bez tych nowocze-
snych technologii polska szkoła nie mogłaby istnieć?
Współczesne społeczeństwo często określane jest 
mianem informacyjnego, ze względu na szeroki roz-
wój i zastosowanie różnorodnych technologii, w tym 
także technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
Nic zatem dziwnego, że wykorzystywanie nowo-
czesnych narzędzi i metod dydaktycznych staje się 
normą w szkołach. Pamiętajmy, że to właśnie mło-
dzi ludzie są największymi entuzjastami stosowania 
techniki w codziennym życiu. Umożliwiając im wyko-
rzystywanie wszelkiego rodzaju nowinek technolo-
gicznych na lekcjach, dajemy kolejny dowód na to, że 
szkoła jest przyjazna, ciekawa, rozwijająca.

Czy eTwinning jest popularny w polskich szkołach?
Wprowadzanie programu eTwinning do polskich 
szkół rozpoczęło się pod koniec 2004 r. Powszechna 
dostępność dla wszystkich zainteresowanych na-
uczycieli i uczniów, brak formalności i minimalne wy-
mogi techniczne spowodowały, że do programu włą-
czyło się już 9,5 tysiąca szkół oraz prawie 20 tysięcy 
nauczycieli. Oznacza to, że co trzecia polska szkoła 
realizuje projekty współpracy z placówkami europej-
skimi. W porównaniu z innymi krajami europejskimi 
jest to znakomity wynik.

ProMowANiE tEChNoloGii 
iNForMACyjNo-koMuNikACyjNyCh

w czasie 2 dekad istnienia 
Fundacji rozwoju systemu 
Edukacji zaszły gigantyczne zmiany 
w funkcjonowaniu polskich szkół, 
które w dużej mierze stanowią efekt 
coraz szerszego wykorzystywania 
w życiu społecznym nowoczesnych 
technologii informacyjno- 
-komunikacyjnych (tik).

Wprowadzanie do szkół i upowszechnianie innowacyjnych metod i na-
rzędzi edukacyjnych nie tylko podnosi jakość kształcenia, ale przede 
wszystkim umożliwia szerszy dostęp do edukacji, także dla osób 
z mniejszymi szansami. Ułatwia też współpracę międzynarodową, 
wpływając jednocześnie na rozwój mobilności edukacyjnej.

FRSE od chwili powołania popularyzuje wśród swoich beneficjentów 
wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W latach 
2000-2006 zarządzała programem Minerva, stanowiącym komponent 
programu Socrates, w ramach którego finansowano międzynarodowe 
projekty współpracy przyczyniające się do rozwoju innowacyjnych prak-
tyk w zakresie wykorzystywania TIK w edukacji.

W 2004 r. Komisja Europejska ustanowiła nowy program mający na 
celu efektywną integrację technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w systemie edukacji i szkoleń w Europie. eTwinning to współpraca 
przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych w Europie przy wykorzystaniu Internetu oraz nowoczesnych metod 
i narzędzi edukacyjnych.  

ANNA KRZYżANowSKA
NAuCzyCiElkA wyChowANiA 
PrzEdszkolNEGo 
w PrzEdszkolu Nr 48 
z oddziAłAMi iNtEGrACyjNyMi 
w zAbrzu

Co dają Waszym wychowankom projekty eTwinning? 
Bez względu na tematykę projektu dzieci rozwijają 
umiejętności i relacje społeczne. Skupiamy się na 
kształtowaniu u nich umiejętności współdziałania: 
pracy w zespole, doprowadzania jej do końca, do-
konywania wyborów. Efekty działania dzieci, szcze-
gólnie te widoczne na stronach internetowych, takie 
jak prezentacje aktywności, wspólnie wypracowane 
materiały projektowe, gry, quizy czy nawet zwyczaj-
ne zdjęcia i rysunki, są dla nich szalenie motywujące. 
Odpowiednio dobrane metody pracy i rodzaje ak-
tywności oparte głównie na bezpośrednim działaniu 
sprawiają, że nawet trudne zagadnienia mogą być 
doskonale rozumiane przez najmłodszych. 

W jaki sposób dzieci realizują zadania projektowe? 
Przedszkolaki samodzielnie rysują ilustracje w pro-
gramie Paint, nagrywają pliki dźwiękowe, wpisują ko-
mentarze i krótkie teksty, biorą udział w wirtualnych 
spotkaniach podczas wideokonferencji. Staramy się 
zapewnić im też konkretny, namacalny aspekt pro-
jektu, stąd wzajemne przesyłanie paczek związanych 
z bieżącą tematyką projektu, z maskotkami, rysun-
kami od partnerów, tradycyjnymi smakołykami, gra-
mi planszowymi wykonanymi przez rówieśników... 
Wyczekiwanie przesyłek, ich otwieranie i oglądanie 
nowych materiałów na stronach internetowych to 
przeżycia głęboko emocjonalne dla dzieci. A zauwa-
żyłyśmy, że im głębsze przeżycia emocjonalne i wie-
lozmysłowe towarzyszą pracy nad projektem, tym 
zagadnienia w nim poruszane stają się najmłodszym 
bliższe i lepiej rozumiane. 

Wasze przedszkole jest placówką integracyjną. Jak 
dzieci niepełnosprawne włączane są w aktywności 
projektowe? 
Bardzo ważne jest dla nich właśnie to wielopozio-
mowe działanie angażujące zmysły i emocje. Dzieci 
mają swoje ograniczenia, ale też spore możliwości, 
które staramy się odkryć i twórczo wykorzystać. 
Organizujemy pracę nad projektem tak, aby zaktywi-
zować każde dziecko na miarę jego możliwości. Co 
ważne, przez widoczne efekty współpracy i ukazanie 
dzieciom ich wkładu w te rezultaty możemy podnieść 
ich poczucie własnej wartości i zmotywować do dal-
szego działania.

TIK w SocRATESIE

Minerva umożliwiła ponad 

50 polskim 
beneficjentom 

realizację międzynarodowych projektów 
współpracy w zakresie wykorzystywania 

nowoczesnych technologii w procesie 
kształcenia. to pierwszy europejski program, 

który kładł tak duży nacisk na wprowadzanie do 
szkół i instytucji edukacyjnych nowych metod 

nauczania i materiałów w formie elektronicznej.

poLSKA LIdEREM

od początku funkcjonowania programu 
etwinning Polska zajmuje 

1. miejsce 
w Europie pod względem liczby prowadzonych 

projektów. Polskie Narodowe biuro kontaktowe 
etwinning, działające w strukturze FrsE,  

jest pierwszym, które założyło i wciąż prowadzi 
na platformie Moodle e-learningowe kursy  
na temat realizacji projektów w programie.

Projekt Art inspired by mathematics, program etwinning, Sosnowiec, 2010 r. 
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 - używanie komputera, urządzeń mobilnych, multimediów i Internetu 

 - wykorzystywanie aplikacji biurowych, multimedialnych, oprogramowania 

    przydatnego w szkołach oraz zarządzanie systemami komputerowymi 

 - tworzenie stron internetowych oraz rozwijanie umiejętności programowania

 - korzystanie z mediów społecznościowych

 - wyszukiwanie i przetwarzanie informacji potrzebnych do pracy i nauki

UMIEJĘTNOŚCI TIK
Wykorzystywane i doskonalone podczas realizacji projektów

Ponad 
 21 tysięcy nauczycieli  

z blisko 10 tysięcy polskich 

szkół wykorzystuje

nowoczesne technologie,

realizując projekty w programie 

eTwinning

wpływ nowoczesnych 
technologii informacyjno- 
-komunikacyjnych na 
zmiany zachodzące 
w polskiej szkole.

tEChNoloGiE 
iNForMACyjNo- 
-koMuNikACyjNE

* W opracowaniu wykorzystano raport Eurydice Kluczowe 
dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach w Europie. 
Wydanie 2011. Dane dotyczące programu eTwinning obej-
mują lata 2005-2013.

Zastosowanie technologii informacyjno-komunika-
cyjnych (TIK) w edukacji ma głęboki wpływ na zmia-
ny zachodzące w dydaktyce, metodach i progra-
mach nauczania, w procesie ewaluacji kształcenia 
i zarządzania szkołą. Uczestnictwo w zarządzanych 
przez FRSE programach daje możliwość rozwo-
ju kompetencji informatycznych, polegających na 
dobrej znajomości i umiejętności korzystania z no-
wych technologii zarówno w pracy, czasie wolnym, 
jak i jako narzędzia komunikacji. Kompetencje te 
opierają się na podstawowych umiejętnościach 
wykorzystania komputerów i ich oprogramowania, 
Internetu, radia, telewizji, telefonii do  komuniko-
wania się, wyszukiwania, tworzenia i rozpowszech-
niania oraz zarządzania informacjami. 
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6968

Fundacja rozwoju systemu edukacji



1. Seminarium kontaktowe 
eTwinning dla nauczycieli 
przedmiotów ścisłych, program 
etwinning, warszawa 2012 r.  
(fot. k. kuczyk)

2. Projekt Biblioteki i Nowe Media, 
warszawa 2012 r., program 
wizyty Studyjne (fot. k. Pacholak)

3. Projekt SeniorWeb, katowice 
2013 r., program grundtvig  
(fot. t. markowski)

tEChNoloGiE 
iNForMACyjNo- 
-koMuNikACyjNE

dzięki technologiom informacyjno- 
-komunikacyjnym (tik) w programie 
etwinning uczniowie uczą się w sposób 
nowoczesny w międzynarodowym 
środowisku online. Nie wychodząc 
ze szkolnej klasy, nawiązują cenne 
kontakty z rówieśnikami z całej Europy 
i wspólnie z nimi pracują przy projektach 
edukacyjnych. zdobywają jednocześnie 
kompetencje komunikacyjne i językowe. 
Nauczyciele stosują nowe metody 
nauczania we wszystkich przedmiotach 
szkolnych. zdobyte doświadczenia 
z projektów etwinning zwiększają wiedzę 
i umiejętności w posługiwaniu się 
narzędziami tik w nauczaniu i uczeniu się. 

AgniEszkA giErzyńskA-kiErwińskA, 
KOORDYNATORKA PROGRAMU eTWINNING, FRSE



2007 2008 Problemy z kredytami hipotecznymi 
w USA uruchamiają kryzysową lawinę na 
całym świecie. Europa – a szczególnie 
kilka europejskich banków – szybko 
odczuwa te problemy na własnej 
skórze, co uświadamia ekonomistom 
i zwykłym ludziom, że współczesna 
globalna gospodarka to system 
naczyń połączonych. Kryzys wpływa na 
zacieśnienie współpracy gospodarczej 
między państwami UE.

Podpisanie 25 marca1957 r. Traktatów 
Rzymskich zapoczątkowało proces 
gospodarczego i społecznego 
jednoczenia się państw Starego 
Kontynentu.

 
Europa świętowała 50-lecie integracji naprawdę zjednoczona – po przy-
jęciu 10 nowych państw w 2004 r. i 2. następnych w 2007 r. Jednak już 
w kolejnym roku Unia musiała stawić czoło nadciągającemu ze Stanów 
Zjednoczonych kryzysowi gospodarczemu. Trwające kilka lat próby 
wyjścia z recesji doprowadziły z jednej strony do ostrych kontrowersji 
w samej UE, z drugiej zaś do uświadomienia wszystkim jej obywatelom 
potrzeby jeszcze silniejszej integracji i wzajemnej pomocy. 

Zapewnienie spójności społecznej to również cel uruchomionego 
w 2007 r. programu „Uczenie się przez całe życie”, który wspiera rozwój 
różnych form uczenia się obywateli w każdym wieku – od przedszko-
la do seniora. Większą integrację społeczeństwa UE zapewnia również 
program „Młodzież w działaniu", dzięki któremu ludzie w wieku 13–30 
lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać 
nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki. 

Nowa perspektywa finansowa UE (2007–2013) – 1., w której opracowa-
niu brali udział polscy europosłowie – zapewniła nam znaczny wzrost 
funduszy europejskich. W wielu programach Polska stała się liderem. 
W ramach wymiany międzynarodowej do Polski zaczęło przyjeżdżać co-
raz więcej studentów, nauczycieli i pracowników naukowych. 

W czerwcu 2009 r. odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. 
W Polsce frekwencja wyborcza wyniosła jedynie 24,5 proc., ale nawet 
ci, którzy nie głosowali, z satysfakcją przyjęli wybór Jerzego Buzka na 
przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Było to potwierdzenie 
naszej pozycji w Unii osiągniętej ogromnym wysiłkiem w ciągu zaledwie 
5 lat. Poczuliśmy się pełnoprawnymi obywatelami Europy. 

1 grudnia 2009 r. wszedł w życie Traktat Lizboński, ratyfikowany przez 
wszystkie państwa członkowskie UE. Traktat wzmocnił rolę Parlamen-
tu Europejskiego i parlamentów krajowych oraz zwiększył możliwość 
uczestnictwa obywateli w procesie decyzyjnym. Ponadto uregulował kwe-
stie kontaktów UE z partnerami zewnętrznymi, powołując nowy urząd wy-
sokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. 

50 LAT 
INTEGRACJI
LATA 2007–2010

Podpisanie umowy pomiędzy 
Rządem Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz Rządem Republiki Litewskiej 
o powołaniu Polsko-Litewskiego 
Funduszu wymiany Młodzieży. 
FRSE przyjmuje funkcję agencji 
zarządzającej Funduszem.

2007
FRSE zostaje Narodową 
Agencją Programów „Uczenie 
się przez całe życie” oraz 
„Młodzież w działaniu”.
 
Rusza IV edycja programu  
Tempus na lata 2007-2013.

Program Leonardo 
da Vinci zostaje 
przeniesiony 
z Fundacji Fundusz 
współpracy do FRSE.

FRSE nawiązuje 
współpracę 
z Europejskim 
centrum Rozwoju 
Szkolenia 
Zawodowego 
(cEdEFoP).

FRSE uruchamia 
unikatowy w Europie 
projekt Młodzieżowej 
Akademii Liderów 
Lokalnych oraz 
Pozaformalną 
Akademię jakości 
Projektu.

Zarejestrowany 
został 1000. polski 
projekt w programie 
eTwinning.

FRSE po raz 
trzeci organizuje 
Europejski Tydzień 
Młodzieży, tym 
razem pod hasłem: 
Włącz się!

obchody 
20-lecia 
programu 
Erasmus 
w Europie.

2008
FRSE obejmuje 
rolę operatora 
Funduszu 
Stypendialnego 
i Szkoleniowego 
w 1. edycji na lata 
2009-2011. 

obchody 
10-lecia 
Erasmusa 
w Polsce.

Eurodesk Polska 
zostaje uznane 
najaktywniejszą 
krajową siecią 
w Europie.

FRSE organizuje 
1. Leonardo cup, 
czyli spotkanie 
benefcjentów 
programu  
Leonardo da Vinci.

Pierwsze seminarium 
kontaktowe 
Develop2gether 
organizowane w ramach 
Polsko-Litewskiego 
Funduszu wymiany 
Młodzieży.
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Przystąpienie Bułgarii i Rumunii kończy 5. rozszerzenie UE rozpoczęte w maju 
2004 r. wraz z nim liczba państw członkowskich wzrasta do 27, a liczba ludności 
UE to 492,8 milionów. od tego dnia Unia Europejska ma 23 języki urzędowe.

Elektron w roli aktora: po raz 1. udaje się go sflmować w ruchu. 
 dokonują tego naukowcy z Uniwersytetu w Lund (Szwecja).
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Południowokoreański polityk  
Ban ki-moon obejmuje stanowisko 
sekretarza generalnego oNZ. 

we wsi Izdebki oddano do użytku 1. obiekt sportowy 
wybudowany w ramach rządowego programu orlik 2012.

Eu
ro

pa
 o

bc
ho

dz
i 5

0-
le

ci
e 

pr
oc

es
u 

in
te

gr
ac

ji 
eu

ro
pe

js
ki

ej
.

Pałac kultury i Nauki w warszawie 
zostaje wpisany do rejestru zabytków.

Pod hasłem 
Europa w Malborku  
krajowe Biuro 
Eurodesk Polska 
organizuje spotkanie 
regionalnych 
multiplikatorów 
z całej Europy.

SALTo EEcA 
organizuje 1. imprezę 
międzyregionalną 
Let’s meet with our 
Neighbouts and the 
World promującą nowe 
możliwości współpracy 
w ramach programu 
„Młodzież w działaniu”.

Europejskie 
Biuro Eurydice 
zostaje 
włączone do 
EAcEA (P9).

 Zburzyć, sprzedać, 
przemalować, ubrać 
w pokrowiec, opleść bluszczem  
– pomysłów na to, co zrobić 
z Pałacem Kultury i Nauki 
w Warszawie było wiele. 
Pytanie o „Pekin” powracało 
jak bumerang. Po ponad 
50-latach istnienia najbardziej 
charakterystyczny 
budynek PRL 
doczekał się ochrony 
prawnej. Górujący 
nad stolicą PKiN  
tętni życiem. 
Mieszczą się 
w nim m.in. teatry, 
kino, muzeum, 
a w podziemiach 
mieszkają pałacowe 
koty.  

 W międzynarodowym konkursie na logo rocznicowe 
UE zwycięzcą zostaje Szymon Skrzypczak, student 
ASP w Poznaniu, który pokonał 1,7 tysięcy studentów 
i młodych absolwentów uczelni plastycznych 
z 25 państw UE oraz z Bułgarii i Rumunii.

Steve jobs, legenda przemysłu elektronicznego, prezentuje 
kolejny rewolucyjny produkt frmy Apple –  iPhone. 
Rozpoczyna się era smartfonów.

 Nasza wschodnia 
granica staje 
się granicą Unii. 
Rozszerzenie strefy 
obejmuje również 
Estonię, Czechy, Litwę, 
Węgry, Łotwę, Maltę, 
Słowację i Słowenię.

 Pogłębienie wiedzy, 
zrozumienia i tolerancji 
między kulturami, religiami 
i narodami w zjednoczonej 
Europie to główne cele 
Europejskiego Roku 
Dialogu Międzykulturowego. 
Na organizację obchodów 
Roku, w tym kampanię 
informacyjną, badania, 
seminaria i imprezy, Komisja 
Europejska przeznaczyła 
10 milionów euro. 

 W ciągu 5 lat przed 
EURO 2012 powstaje prawie 
2,6 tysięcy kompleksów 
nowoczesnej infrastruktury 
sportowej dla młodzieży.

SALTO EECA RC

43 Mokotowska st. 00-551 Warsaw,

POLAND 

Phone:  (+48) 224-631-461,

(+48) 224-631-462,

(+48) 224-631-463

Fax: (+48) 226-216-267

www.salto-youth.net/eeca  

e-mail: eeca@salto-youth.net
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Kszta∏cenie i szkolenie zawodowe

Praktyki i sta˝e zagraniczne

Wymiana doÊwiadczeƒ

Mi´dzynarodowe partnerstwa

Transfer innowacji

Program
Leonardo da Vinci

Publikacja sfinansow
ana ze Êrodków

 Kom
isji Europejskiej w

 ram
ach program

u „U
czenie si´ przez ca∏e ˝ycie” – Leonardo da Vinci. Publikacja odzw

ierciedla jedynie stanow
isko autora. Kom

isja Europejska nie ponosi odpow
iedzialnoÊci za um

ieszczonà w
 niej zaw

artoÊç m
erytorycznà oraz za sposób w

ykorzystania zaw
artych w

 niej inform
acji. 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Ul. Mokotowska 43 

00-551 Warszawa

kontakt@frse.org.pl

www.frse.org.pl 

Europa stwarza mo˝liwoÊci…

To, co do niedawna by∏o tylko marzeniem, dziÊ jest mo˝liwe! Jako oby-

watele zjednoczonej Europy mo˝emy uczyç si´ i pracowaç za granicà,

wspó∏pracowaç z podmiotami z innych krajów Unii Europejskiej,

wymieniaç si´ doÊwiadczeniami i wspólnie rozwiàzywaç problemy. 

Mo˝emy w dodatku uzyskaç dofinansowanie takich dzia∏aƒ!

r prawie 6000 osób wyje˝d˝a rocznie za granic´ w ramach projektów Leonardo da Vinci, 

w tym ok. 4000 to uczestnicy sta˝y i wymian;

r rocznie ok. 200 polskich podmiotów otrzymuje dofinansowanie z programu LdV na 

realizacj´ ok. 240 projektów przy wspó∏pracy ponad 500 instytucji partnerskich z zagranicy;

r ok. 17 milionów euro stanowi ∏àczne roczne dofinansowanie projektów programu LdV.

Promowanie mobilnoÊci jest jednym z podstawowych priorytetów Unii

Europejskiej. Program Leonardo da Vinci wspiera osoby na wszystkich

etapach ˝ycia w zdobywaniu wykszta∏cenia, kwalifikacji i doÊwiadczenia

zawodowego poza granicami w∏asnego kraju, promujàc uczenie si´ od

siebie nawzajem, wymian´ wiedzy i doÊwiadczeƒ oraz wzajemne

zrozumienie.

Zapoznaj si´ z mo˝liwoÊciami finansowania dzia∏aƒ mi´dzynarodowych,

jakie daje program Leonardo da Vinci.

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci jest jednym z czterech g∏ównych programów sektorowych programu Unii Euro-

pejskiej „Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie”. Propaguje dzia∏ania zmierzajàce do poprawy jakoÊci, atrakcyjnoÊci 

i skutecznoÊci kszta∏cenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowania systemu edukacyjnego do wymogów

rynku pracy.

Zmierza do poprawy konkurencyjnoÊci europejskiego rynku pracy przez pomoc obywatelom Unii Europejskiej 

w zdobywaniu nowych umiej´tnoÊci, wiedzy i kwalifikacji. Promuje te˝ innowacje i udoskonalenia systemów

kszta∏cenia i szkolenia zawodowego oraz wszelkie wysi∏ki zmierzajàce do ich uatrakcyjnienia w oczach poten-

cjalnych u˝ytkowników. Wspiera wymian´ wiedzy, innowacji oraz doÊwiadczeƒ pomi´dzy poszczególnymi

uczestnikami sektora kszta∏cenia i szkolenia zawodowego.

Leonardo da Vinci (1452–1519) – w∏oski renesansowy malarz, rzeêbiarz, architekt, filozof, muzyk, poeta,

matematyk, badacz, konstruktor i wynalazca. Wiele z jego innowacyjnych projektów wyprzedza∏o swój

czas. Jego spuÊcizna od wieków stanowi inspiracj´ dla twórców i przedstawicieli rozmaitych profesji.

Dlatego w∏aÊnie Leonardo da Vinci zosta∏ wybrany na patrona europejskiego programu wspierajàcego

dzia∏ania w dziedzinie kszta∏cenia i szkolenia zawodowego.

Kto mo˝e realizowaç projekty?

Projekty mo˝e realizowaç ka˝dy podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç na terenie RP. 

Zach´camy do udzia∏u:

O dofinansowanie nie mogà si´ ubiegaç osoby indywidualne. 

Mogà one skorzystaç z dofinansowania jedynie za poÊrednictwem instytucji bioràcej 

udzia∏ w programie.

r przedsi´biorstwa 

(zw∏aszcza ma∏e i Êrednie);

r stowarzyszenia bran˝owe 

i zwiàzki pracodawców;

r izby rzemieÊlnicze, 

izby przemys∏owo-handlowe;

r zwiàzki zawodowe;

r szko∏y zawodowe i techniczne 

wszystkich szczebli; 

r instytucje i firmy szkoleniowe;

r centra kszta∏cenia praktycznego 

i ustawicznego;

r placówki doskonalenia nauczycieli;

r szko∏y wy˝sze;

r instytuty badawcze i naukowe;

r podmioty Êwiadczàce us∏ugi doradztwa 

i poradnictwa zawodowego;

r w∏adze oÊwiatowe;

r jednostki administracji publicznej;

r organizacje pozarzàdowe;

Co mo˝na uzyskaç, realizujàc projekty 

w programie Leonardo da Vinci?

KorzyÊci dla uczestników projektów:

r nabycie kwalifikacji i doÊwiadczenia zawodowego za granicà;

r poznanie kultury pracy i praktyk stosowanych w europejskich firmach;

r nauka j´zyków obcych, szczególnie s∏ownictwa specjalistycznego;

r zwi´kszenie elastycznoÊci i mobilnoÊci;

r poszerzenie tolerancji i otwartoÊci na inne kultury;

r podwy˝szenie motywacji do dalszego kszta∏cenia;

r zwi´kszenie pewnoÊci siebie; 

r wzrost szans na rynku pracy.

KorzyÊci dla instytucji realizujàcych projekty:

r wymiana doÊwiadczeƒ, wiedzy i dobrych praktyk;

r poznanie praktycznych rozwiàzaƒ stosowanych w europejskich firmach i instytucjach;

r podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników wed∏ug zagranicznych standardów;

r nawiàzanie kontaktów, które dajà szans´ rozwoju i realizacji dalszych projektów; 

r mo˝liwoÊç wspó∏pracy nad wspólnym problemem z partnerami z innych krajów;

r opracowanie lub przenoszenie innowacyjnych rozwiàzaƒ w dzia∏aniach zwiàzanych 

z kszta∏ceniem i szkoleniem zawodowym.

Projekt mo˝e otrzymaç dofinansowanie 

równe nawet 100% jego kosztów!

www.leonardo.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacjà Skarbu Paƒstwa

utworzonà w 1993 roku przez Ministra Edukacji Narodowej. 

Wspiera dzia∏ania zwiàzane z reformà i rozwojem systemu edukacji

w Polsce. Jej zadaniem jest m.in. wdra˝anie ró˝nego rodzaju progra-

mów edukacyjnych, finansowanych przede wszystkim ze Êrodków

unijnych. FRSE pe∏ni m.in. rol´ Narodowej Agencji Programu „Uczenie si´

przez ca∏e ˝ycie” oraz programu „M∏odzie˝ w dzia∏aniu”, zarzàdza

te˝ na poziomie krajowym wieloma innymi mi´dzynarodowymi 

programami i akcjami z obszaru edukacji. 

Kraje uprawnione do udzia∏u w programie „Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie”

Skorzystaj z szansy!

Program „Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie”

Program „Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie” (Lifelong Learning Programme – LLP) wspiera europejskà wspó∏prac´ 

i wymian´ w dziedzinie edukacji, zarówno ogólnej, na wszystkich jej poziomach, jak i zawodowej, a tak˝e 

w dziedzinie kszta∏cenia nieformalnego i pozaformalnego. Sk∏ada si´ z czterech g∏ównych komponentów:

r program Comenius dzia∏ajàcy w obszarze szkó∏ podstawowych, gimnazjów i szkó∏ Êrednich;

r program  Erasmus obejmujàcy swoim wsparciem szkolnictwo wy˝sze;

r program  Leonardo da Vinci wspierajàcy dzia∏ania majàce na celu popraw´ jakoÊci, atrakcyjnoÊci 

i skutecznoÊci kszta∏cenia zawodowego, zwi´kszenie mobilnoÊci zawodowej, popraw´ sytuacji na rynku pracy;

r program  Grundtvig dotyczàcy szeroko rozumianej ogólnej, niezawodowej edukacji osób doros∏ych.

W sk∏ad programu wchodzi te˝ Program Mi´dzysektorowy, a tak˝e program Jean Monnet. Wi´cej informacji

znajduje si´ na stronie: http://www.llp.org.pl.

Program „Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie” wspiera wy∏àcznie dzia∏ania mi´dzynarodowe. Projekty mogà byç 

realizowane we wspó∏pracy z partnerami pochodzàcymi z krajów cz∏onkowskich Unii Europejskiej (do tej grupy

dochodzà jeszcze kraje stowarzyszone w EFTA-EEA, a wi´c: Islandia, Norwegia i Liechtenstein, a tak˝e kraje

kandydujàce: Turcja, Chorwacja, a od 2011 roku tak˝e Szwajcaria).

globalny kryzys u drzwi.

cypr i Malta są kolejnymi krajami, w których euro zastępuje narodową 
walutę. Strefa euro powiększa się do 15 państw, wspólną walutą 
posługuje się na co dzień już ponad 300 milionów obywateli UE.

 Obama rozpoczyna swoją prezydenturę 
w trudnym czasie. Bezprecedensowy krach 
finansowy uderza w Stany Zjednoczone, grożąc 
kryzysem na miarę lat 30. XX wieku. Amerykanie 
porwani charyzmą nowego lidera wierzą, że 
uratuje gospodarkę i zapewni pojednanie 
wielokolorowej Ameryki. 
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PRogRAMy I INIcjATywy ZARZądZANE PRZEZ FRSE w LATAch 2007-2010:

Program „Uczenie się przez całe życie” (comenius, Erasmus, grundtvig, Leonardo 
da Vinci), program „Młodzież w działaniu”, wizyty Studyjne, European Language 
Label, Eurodesk Polska, SALTo Eastern Europe and caucasus Resource centre, 
Narodowe Biuro kontaktowe Programu eTwinning, Biuro krajowe Erasmus Mundus, 
Polsko-Litewski Fundusz  wymiany Młodzieży, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, 
Punkt kontaktowy Funduszu Stypendialnego Sciex-NMSch, krajowe centrum 
Europass, krajowy Punkt kontaktowy Programu Tempus i krajowe Biuro Eurydice.

w programie comenius 
wprowadzona zostaje 
nowa akcja – comenius 
Regio.

Program grundtvig 
zyskuje 4 nowe akcje.

FRSE podpisuje umowę 
z konferencją Rektorów 
Uniwersytetów Szwajcarskich 
(cRUS) na prowadzenie Punktu 
kontaktowego Funduszu 
Stypendialnego Sciex na 
lata 2009-2012 w ramach 
szwajcarsko-polskiego 
programu współpracy.

obchody 10-lecia 
Procesu Bolońskiego. 

FRSE organizuje 
prezentację POLAND 
– Higher Education 
podczas targów EAIE 
w Madrycie.

FRSE zakłada 
fanpage na 
Facebooku, kanał 
na youTube i profl 
w wirtualnej 
bibliotece na Issuu.

2010
Ukazuje się 
1. numer 
kwartalnika 
FRSE „Europa 
dla Aktywnych”.

obchody 10-lecia 
programu grundtvig.  

obchody 5-lecia 
programu eTwinning.

Pierwsza 
konferencja
informacyjna 
Sciex-NMSch.

FRSE przystępuje 
do projektu 
międzyagencyjnego 
cITy-M.

konferencja 
promującą obchody 
Europejskiego 
Roku dialogu 
Międzykulturowego.

Pierwsza ogólnopolska 
konferencja dla 
doktorantów i naukowców 
dotycząca mobilności 
w ramach Europejskiego 
obszaru Szkolnictwa 
wyższego FSS.

czwarta edycja 
Europejskiego 
Tygodnia 
Młodzieży.

2009
FRSE obejmuje funkcję 
krajowego koordynatora 
działań związanych 
z Europejskim 
Rokiem kreatywności 
i Innowacji. 

krajowe 
centrum 
Europass 
zostaje 
przeniesione 
do FRSE.
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Zniesienie obowiązkowej służby 
wojskowej w Polsce. 
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Europejska Agencja kosmiczna wystrzela z kosmodromu 
w gujanie Francuskiej kosmiczne obserwatorium 
herschela i satelitę Planck.

Rewolucja SMS-owa w UE: Parlament Europejski przyjmuje przepisy 
obniżające stawki za SMS-a w roamingu do nie więcej niż 11 eurocentów. 
Europejczycy wysyłają rocznie około 2,5 miliarda SMS-ów z zagranicy,  
przed zmianami kosztowały one nawet 10 razy więcej niż krajowe. 
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 555 głosów (na 644 ważnych) uzyskuje 
były polski premier w wyborach na 
przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. 
W ten sposób zostaje 1. szefem tej instytucji 
pochodzącym z państw byłego bloku 
wschodniego. Funkcję przewodniczącego pełni 
do stycznia 2012 r. 

 Islandzki wulkan Eyjafjoell, który obudził 
się po 187 latach uśpienia, doprowadza 
do paraliżu ruchu lotniczego w Europie. 
Miliony pasażerów zostają uwięzione 
na lotniskach. 150 miliardów 
euro dziennie kosztuje linie 
lotnicze zawieszenie lotów 
w związku z chmurą pyłu 
wulkanicznego unoszącego 
się w powietrzu. 

Letnie Igrzyska olimpijskie w Pekinie.

w efekcie powodzi w Tatrzańskim Parku 
Narodowym granica polsko-słowacka przesuwa 
się o kilkadziesiąt metrów, powiększając 
terytorium Polski o 2,5 ha.

 Decyzja o organizacji igrzysk 
w Chinach wzbudza liczne 
kontrowersje na świecie. Chińczycy 
zaskakują świat bardzo sprawną 
organizacją oraz tym, że 1. raz 
w historii igrzysk zostają zwycięzcami 
klasyfikacji medalowej, zdobywając 
100 medali, w tym aż 51 złotych.
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. Pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 112 zostaje ofcjalnie 

nazwany copernicium – na cześć astronoma Mikołaja kopernika.

wystawa  
polsko-litewskich 
projektów 
młodzieżowych 
Develop2gether.

ogólnopolska
konferencja naukowa
Liderzy w edukacji  
zorganizowana przez 
FRSE przy współpracy 
z Uniwersytetem 
łódzkim.

Na stypendium wyjeżdża 2-milionowy 
student Erasmusa.
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Plenerowe widowisko Wielki Wybuch w reżyserii Saskii Boddeke i Petera 
greenawaya inauguruje działalność centrum Nauki kopernik w warszawie.  
cNk do 2013 r. odwiedzi ponad 3 miliony gości. 
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 Ministrowie odpowiedzialni 
za szkolnictwo wyższe 
w krajach uczestniczących 
w procesie bolońskim 
inaugurują europejski 
obszar szkolnictwa wyższego 
(EHEA). Jego celem 
jest m.in. wzmocnienie 
konkurencyjności 
i atrakcyjności uczelni 
w Europie, a także promocja 
mobilności studentów 
i pracowników naukowych. 

 W zmieniającym się świecie UE 
potrzebna jest inteligentna i zrównoważona 
gospodarka sprzyjająca włączeniu 
społecznemu. Równoległa praca nad 
tymi 3 priorytetami powinna pomóc UE 
i państwom członkowskim w uzyskaniu 
wzrostu zatrudnienia oraz zwiększeniu 
produktywności i spójności społecznej. 
Unia wyznaczyła sobie konkretny 
plan obejmujący 5 celów – w zakresie 
zatrudnienia, innowacji, edukacji, 
włączenia społecznego oraz energii i zmian 
klimatu – które należy osiągnąć do 2020 r. 
– powiedział Przewodniczący Komisji 
Europejskiej José Manuel Barroso. 

 jerzy B
uzek przew

odniczącym
 

Parlam
entu Europejskiego.

Prezydent RP Lech kaczyński, jego małżonka Maria kaczyńska oraz członkowie 
polskiej delegacji i załoga samolotu (w sumie 96 osób) giną w katastrofe lotniczej 
w drodze na zaplanowane w Smoleńsku uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

 Przez cały rok w Europie 
odbywają się konferencje 
i wystawy, realizowane są 
projekty i konkursy mające na 
celu zwrócić uwagę na potrzebę 
znalezienia twórczych rozwiązań 
współczesnych problemów. 
Podczas gali zamykającej 
obchody Europejskiego Roku 
Kreatywności i Innowacji w Polsce 
koordynatorzy 10 nagrodzonych 
projektów otrzymują tytuł Lidera 
Europejskiego Roku Kreatywności 
i Innowacji.

 Brytyjska polityk Catherine 
Ashton obejmuje funkcję wysokiego 
przedstawiciela Unii Europejskiej 
do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa.  Jest to nowy 
urząd utworzony na mocy Traktatu 
Lizbońskiego. Jako szefowa unijnej 
dyplomacji i wiceprzewodnicząca 
Komisji Europejskiej, Catherine 
Ashton dba o spójność zewnętrznych 
działań Unii Europejskiej.

 W Polsce  w roku 
akademickim 2009/2010 

wyjeżdża na stypendium 
Erasmusa ponad 14 tysięcy 

studentów. To 10 razy więcej niż 
w 1. roku działalności programu 
w Polsce (1998/1999), kiedy 
z Erasmusa skorzystało nieco ponad 
1,4 tysiąca osób. 



1. Projekt Niewerbalne metody komunikacji, zakościele 2011 r., program 
grundtvig (fot. j. nogal)

2. Projekt Senior Clubbing in Poland and Croatia, warszawa 2012 r., 
program grundtvig (fot. d. matloch)

3. Projekt Imigranci w demokracji, warszawa 2011 r., program „młodzież 
w działaniu” (fot. k. kuczyk)

w dobie kryzysu finansowego, kiedy tak 
trudno jest znaleźć pracę, warto skorzystać 
z możliwości wyjazdów zagranicznych na 
wolontariat czy wziąć udział w warsztatach 
międzynarodowych w ramach programu 
„Młodzież w działaniu”. Ci młodzi ludzie, 
którzy zdecydowali się wyjechać, są po 
powrocie właśnie takimi osobami, jakich 
potrzebuje rynek pracy. doświadczenie 
przebywania w innej kulturze sprawiło, 
że są bardziej elastyczni, nastawieni na 
współpracę, otwarci na nowe wyzwania, 
niebojący się zmian oraz gotowi na dalsze 
poznawanie innych kultur europejskich. 

zoFiA ŚlęzAkowskA, ZASTĘPCZYNI DYREKTORA 
PROGRAMU „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU”, FRSE

diAloG Międzykulturowy



pREMIERZY NA 5-LEcIE fUNdUSZU 

Podczas Polsko-litewskiego kongresu 
Młodzieży, zorganizowanego przez FrsE 

6 listopada 2012 r., odczytano listy premierów 
obu państw – donalda tuska i Andriusa 

kubiliusa, którzy zadeklarowali dalsze wsparcie 
dla Polsko-litewskiego Funduszu wymiany 

Młodzieży. Polski premier zaznaczył, że Fundusz 
jest w dużej mierze realizacją naszych marzeń 

o zjednoczonej Europie bez barier, granic 
i uprzedzeń. Pięć lat istnienia Funduszu wskazuje 

wyraźnie, jak istotną rolę spełnia on w dziele 
wzajemnego poznania się Polaków i Litwinów, 

bez którego niemożliwa jest budowa partnerskich 
relacji – zaznaczył w liście  
do młodzieży donald tusk.

pRZYJAźń JEST MAgIĄ, 
wIĘc NIE BĄdźMY MUgoLAMI

harry Potter został wybrany na patrona 
jednego z najbardziej magicznych projektów 

sfinansowanych ze środków Polsko-litewskiego 
Funduszu wymiany Młodzieży. spotkanie 

26-osobowej grupy 13-latków z Polski i litwy 
odbyło się na zamku w Gniewie, a przygody 
harry’ego Pottera posłużyły podjęciu 

polsko-litewskich dyskusji 
o przyjaźni, tolerancji 

i różnorodności 
międzykulturowej.

EwELINA MIłoń
koordyNAtorkA Polsko-
-litEwskiEGo FuNduszu 
wyMiANy MłodziEży, FrsE

Polsko-Litewskim Funduszem Wymiany Młodzieży 
zajmuje się Pani prawie od początku jego istnienia. 
Czy pamięta Pani jakieś szczególne projekty?
Jest kilka przedsięwzięć, które szczególnie utkwiły 
mi w pamięci. Jedno z nich to bardzo radosny projekt 
Teatr na ulicy. Relacja z tej inicjatywy była prezento-
wana podczas jednej z wystaw organizowanych przez 
FRSE. Widzowie mogli zobaczyć, jak kolorowe i wesołe 
są polsko-litewskie projekty i jak wiele dobrego mogą 
zdziałać dla polsko-litewskiego dialogu. Ciekawym pro-
jektem było także przedsięwzięcie Face2face, w trakcie 
którego przeprowadzono wiele wywiadów i rozmów na 
temat tolerancji, dyskryminacji i wspólnej przyszłości. 

Polsko-litEwski 
FuNdusz wyMiANy 
MłodziEży

Polsko-litewski Fundusz wymiany 
Młodzieży został powołany 
1 czerwca 2007 r. na mocy 
porozumienia pomiędzy rządem 
rzeczypospolitej Polskiej oraz 
rządem republiki litewskiej 
pod honorowym patronatem 
premierów Polski i litwy, którzy 
dostrzegli szczególną rolę młodego 
pokolenia w budowaniu relacji 
międzynarodowych.

Fundusz wspiera finansowo (konkurs wniosków) i merytorycznie (sys-
tem szkoleń, konsultacje) pomysły młodych ludzi – dofinansowuje m.in.  
wymiany, seminaria i szkolenia. Dzięki wspólnym projektom młodzi 
Polacy i Litwini odkrywają własne korzenie i przełamują stereotypy na-
rodowe. Fundusz służy budowaniu przyjaznej współpracy i umacnianiu 
więzi pomiędzy obydwoma narodami.

Od samego początku najbardziej aktywnymi instytucjami wnioskują-
cymi do Funduszu są szkoły i organizacje pozarządowe. Na przestrze-
ni 5 lat funkcjonowania Fundusz dofinansował ponad 200 projektów, 
w których uczestniczyło prawie 6 tysięcy młodych ludzi.

Czy Fundusz wpływa na kształtowanie wzajemnych 
stosunków między Polakami i Litwinami?
W projektach ważne jest to, że młodzi uczestnicy realizu-
ją je bez obciążenia, swoistego bagażu emocjonalnego. 
Dzięki temu mogą poznawać nowe osoby w kontekście 
wspólnych zainteresowań, a nie – jak bywało w przypad-
ku ich rodziców czy też dziadków – przez pryzmat histo-
rycznych zaszłości. Fundusz daje im szansę na kształ-
towanie stosunków polsko-litewskich na nowo, często 
pierwszy raz. Wspieramy te działania, ponieważ wiele 
osób wierzy, że warto dbać o polsko-litewskie relacje, 
które chcemy, aby opierały się na akceptacji drugiego 
człowieka, niezależnie od tego, skąd on pochodzi.

1 czerwca 2012 r. minęło 5 lat funkcjonowania Fun-
duszu. Jak podsumuje Pani ten czas?
Najlepsze podsumowanie stanowią opinie osób, 
z którymi w tym okresie mieliśmy okazję współpra-
cować. Z byłymi beneficjentami spotkaliśmy się w li-
stopadzie 2012 r. Z ich wypowiedzi wynika, że nasza 
i ich praca nie idzie na marne: znikają uprzedzenia, 
a pozostają przyjaźnie.

cLAUdIA ToRRES-BARTYZEL
dyrEktorkA dEPArtAMENtu 
FuNduszy strukturAlNyCh, 
MiNistErstwo EdukACji 
NArodowEj

Współpracę z Polsko-Litewskim Funduszem Mło-
dzieży rozpoczęłam w 2009 r. jako jego przewod-
nicząca. Początkowo zastanawiałam się, jak o re-
lacjach naszych krajów mogą rozmawiać młodzi 
ludzie, w sytuacji, w której dorośli często mają 
z tym problem oraz jak swobodne działania edu-
kacji pozaformalnej można osadzić w sztywnych 
ramach wniosków. Po 4 latach współpracy z FRSE 
na rzecz polsko-litewskiego dialogu wiem, że jest 
to zasługa rzeszy ludzi, którzy wspólnie budują 
przyszłość naszych narodów. To dzięki młodym 
ludziom mającym czas i chęci na tworzenie cie-
kawych projektów, nauczycielom i pracownikom 
młodzieżowym, dialog polsko-litewski ma szansę 
zyskać nową, lepszą jakość. Dzięki projektom mło-
dzież ma możliwość rozmawiać na tematy trudne, 
poprzez pryzmat swoich pasji, niwelować uprze-
dzenia i stereotypy – poznawać swoich sąsiadów. 

dużą rolę odgrywają w tym 
dialogu pracownicy Fundacji, 
którzy z wielkim zapałem starają 
się pomagać, radzić, a także 
namawiać do podejmowania 
nowych projektowych wyzwań. 

 
Poprzez pełne zaangażowanie i podmiotowe podej-
ście do beneficjenta pokazują, że nawet sztywne 
ramy wniosków o dofinansowanie można odczaro-
wać i połączyć z cennym zdobywaniem nowych, po-
trzebnych w dorosłym życiu umiejętności. Moje życie 
osobiste zostało także znacznie wzbogacone przez te 
lata współpracy z partnerami litewskimi, młodymi 
ludźmi z obu krajów, pracownikami FRSE – nawią-
załam cenne przyjaźnie i zachwyciłam się pięknem 
i energią kraju oraz kultury naszych sąsiadów, który 
prywatnie odwiedzam i odkrywam wciąż na nowo.  

jubileusz 20-lecia

7776

Fundacja rozwoju systemu edukacji



1. Projekt Biblioprewencja,  
Łodź 2011 r., program comenius  
– Partnerskie Projekty regio  
(fot. k. kuczyk)

2. Projekt Eurocall, Sobótka 2013 r., 
program „młodzież w działaniu” 
(fot. i. dorożański)

3. Projekt Work of Art, kraków 
2013 r., program leonardo da Vinci 
(fot. t. markowski)

uczymy się przez całe życie – to naturalne 
jak oddychanie. Gromadzimy wiedzę,  
rozwijamy umiejętności, pracując 
lub bawiąc się, realizując pasje 
i zainteresowania. uczymy się na 
sukcesach i porażkach. dlaczego? 
bo chcemy lepiej rozumieć, poznać, 
dostrzec sens. tysiące motywacji, 
różne metody i różne efekty. barwna to 
podróż, niełatwa i pełna niespodzianek. 
Projekty europejskie dla uczniów, 
nauczycieli, studentów, osób pracujących 
i bezrobotnych, seniorów i osób 
zagrożonych wykluczeniem zachęcają do 
mobilności, a współpraca zagraniczna 
otwiera nowe perspektywy. 

AnnA ATłAs, DYREKTORKA PROGRAMU „UCZENIE SIĘ 
PRZEZ CAŁE ŻYCIE” W LATACH 2009-2013, FRSE

uCzENiE się  
PrzEz CAłE żyCiE



MARcIN RoLNIK
dyrEktor ProGrAMu  
„uCzENiE się PrzEz CAłE żyCiE”, 
FrsE

Dlaczego warto uczyć się przez całe życie?
Musimy się przystosowywać do świata, w którym za-
chodzą zmiany technologiczne. Edukacja pozwala nie 
tylko lepiej odnaleźć się na zmieniającym się rynku 
pracy, ale także pomaga efektywniej funkcjonować 
wśród znajomych czy rodziny.

Co stanowi największą zaletę programu „Uczenie się 
przez całe życie”?
Zdecydowanie szansa dla wielu osób, nie tylko mło-
dych, na poznanie i zdobycie praktycznych kompeten-
cji związanych z nauką zawodu. Program daje moż-
liwość wyjazdu za granicę, gdzie można poznać inne 
metodologie i zdobyć umiejętności, których trudno 
byłoby się nauczyć w szkole. Jednocześnie wpływa na 
podniesienie umiejętności językowych beneficjentów. 
Warto dodać, że program rozwija także kompetencje 
miękkie, takie jak chociażby praca w grupie.

Czy uważa Pan, że działalność FRSE wpływa na roz-
wój edukacji w Polsce?
Z pewnością programy prowadzone przez FRSE są do-
skonałym uzupełnieniem dla systemu edukacji formal-
nej. Najważniejsza jest jednak ich komplementarność. 

To bardzo ważne, że dofinansowane przez nas pro-
jekty podnoszą poziom jakości kształcenia i rozwijają 
współpracę partnerską w różnych sektorach edukacji.

Co wyróżnia Polskę na tle pozostałych narodowych 
agencji?
Jesteśmy wskazywani w Europie jako przykład in-
stytucji, która skutecznie wykorzystuje środki EFS 
na dofinansowanie projektów, które przez wzgląd na 
ograniczone finansowanie z KE nie uzyskały grantów 
w programie „Uczenie się przez całe życie”. 

Oznacza to, że jesteśmy w stanie sfinansować wyjaz-
dy na staże i praktyki zagraniczne (na tych samych 
zasadach, na jakich funkcjonuje to w programie 
Leonardo da Vinci) praktycznie wszystkim chętnym 
uczniom szkół zawodowych. 

Warto także podkreślić, że jesteśmy instytucją efek-
tywnie zarządzającą środkami europejskimi. O tym, 
że zarówno my, jak i nasi beneficjenci rzetelnie rozli-
czamy się z projektów świadczy fakt, iż co roku otrzy-
mujemy większą pulę funduszy.

IZABELA LASKowSKA
zAstęPCzyNi dyrEktorA 
ProGrAMu „uCzENiE się PrzEz 
CAłE żyCiE” ds. ProGrAMu 
lEoNArdo dA viNCi, FrsE
 
Program Leonardo da Vinci w Polsce w tym roku ob-
chodzi swoje 15-lecie. Jakie, Pani zdaniem, są jego 
najważniejsze osiągnięcia?
Myślę, że takim niezaprzeczalnym sukcesem pro-
gramu jest nadanie rangi szkolnictwu zawodowemu 
w Polsce i poprawa jego wizerunku oraz atrakcyjno-
ści. Udział w programie uświadomił polskim szkołom 
i organizacjom, że ważne są umiejętności praktyczne 
oraz oferowanie takiego kształcenia, aby odpowia-
dało na potrzeby rynku pracy i wymagania stawiane 
przez pracodawców. Staże zawodowe w zagranicz-
nych przedsiębiorstwach stanowią cenne uzupeł-
nienie edukacji. Dzięki nim ponad 20 tysięcy uczniów 
zapoznało się z nowymi technologiami i metodami 
pracy, udoskonaliło swoje kompetencje zawodowe, 
językowe i społeczne. Program pokazał, jak istotna 
w rozwoju każdej instytucji jest współpraca europej-
ska i czerpanie z doświadczeń innych krajów. Kapita-
łem na przyszłość są powstałe w trakcie projektów 
sieci powiązań z innymi organizacjami regionalnymi 
i zagranicznymi. 

Czy jest nadal apetyt na Leonardo?
Tak, obserwujemy każdego roku wzrost zaintere-
sowania programem, co nas bardzo cieszy. Z jednej 
strony mamy już swego rodzaju elitę szkół zawo-
dowych, które potrafią bardzo profesjonalnie pisać 
wnioski i później pomyślnie realizować zaplanowane 
działania we współpracy z partnerami zagraniczny-
mi. To świadczy o otwartości środowiska związanego 
z kształceniem zawodowym, które stało się dzięki 
programowi Leonardo da Vinci bardzo nowoczesne 
i świadome. Z drugiej strony program przyciąga nowe 
instytucje z małych miejscowości i nowe środowiska 
zawodowe, nowe branże. 

Pomarzmy trochę. Czego życzyłaby Pani programowi 
na kolejne 15 lat?
Życzyłabym, aby był jeszcze większy zapał szkół, 
nauczycieli i uczniów do udziału w projektach. Ma-
rzeniem byłoby, aby udział w stażu zagranicznym 
czy wymianie doświadczeń nauczycieli nie był tylko 
swego rodzaju luksusem, nagrodą dla wybranych 
i dla najlepszych. Wielką satysfakcją dla nas byłoby 
obserwowanie, jak szkoła zawodowa staje się nowo-
czesna, kreatywna i atrakcyjna dzięki programowi 
Leonardo da Vinci. 

uCzENiE się  
PrzEz CAłE żyCiE
w 2007 r. zaszły w Fundacji 
rozwoju systemu Edukacji 
przełomowe zmiany. wraz 
z początkiem perspektywy 
finansowej unii Europejskiej na 
lata 2007-2013 programy socrates 
i MłodziEż zostały przekształcone 
w odpowiednio: program „uczenie 
się przez całe życie” i program 
„Młodzież w działaniu”. FrsE stała 
się Narodową Agencją nowych 
programów.

 
Program „Uczenie się przez całe życie” miał w swoich założeniach nie 
tylko przyczyniać się do urzeczywistnienia koncepcji uczenia się przez 
całe życie i mobilności, ale także wspierać elastyczne ścieżki kształ-
cenia oraz zwiększać jego atrakcyjność i efektywność na wszystkich 
szczeblach edukacji. Jednym z komponentów „Uczenia się przez całe 
życie” był program Leonardo da Vinci, w latach 1998-2006 zarządzany 
w Polsce przez Fundację Fundusz Współpracy. W styczniu 2007 r. Le-
onardo da Vinci został przeniesiony do FRSE.

Program Leonardo da Vinci poszerzył grupę potencjalnych beneficjen-
tów programów zarządzanych przez FRSE o szkoły zawodowe, przed-
siębiorców, rzemieślników, specjalistów, pracowników i osoby bezro-
botne. Nowy program stanowił także impuls dla FRSE do nawiązania 
współpracy z Europejskim Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego 
(CEDEFOP) i innymi instytucjami działającymi w sektorze kształcenia 
i szkolenia zawodowego.

EURopEJSKIE poRTfoLIo 

Europass to 5 dokumentów umożliwiających 
każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację 
kwalifikacji i umiejętności zawodowych. krajowe 

Centrum Europass, zajmujące się promocją 
i upowszechnianiem informacji na temat 

dokumentów Europass, działa w strukturze FrsE 
od 1 stycznia 2009 r. od tamtej pory Cv w formacie 
Europass zostało wypełnione online przez ponad 

250 tys. osób.

BAdANIA w TURYSTYcE

400 obiektów 
turystycznych w Europie zostało przebadanych 

przez uczniów zespołu szkół w bobowej 
pod względem ich dostępności dla osób 
niepełnosprawnych w ramach projektu 

partnerskiego finansowanego z programu 
leonardo da vinci.

Projekt Work of Art, program leonardo da Vinci, kraków 2013 r.

jubileusz 20-lecia
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JAŚ, 5 lat
W przedszkolu, 

w ramach projektu eTwinning, 
nauczył się kilku 

piosenek anglojęzycznych 
i wysłał pierwszą 

kartkę pocztową za granicę

NATALIA, 14 lat
Spędziła trzy miesiące
w partnerskiej szkole

w Szwecji,
korzystając z akcji

Wyjazdy Indywidualne Uczniów
w programie Comenius

PIOTREK, 18 lat
Zorganizował z pasjonatami

teatralnych gier fantasy z kilku krajów
wielostronną wymianę młodzieży,

korzystając z dofinansowania programu
„Młodzież w działaniu”

DOROTA, 21 lat
Studiowała rok

na Uniwersytecie w Wenecji
dzięki stypendium programu Erasmus

MICHAŁ, 23 lata
Był wolontariuszem

w organizacji pozarządowej
w Gruzji w ramach

Wolontariatu Europejskiego 
- Akcji 2. w programu
„Młodzież w działaniu”

EWA, 25 lat
Wyjechała na praktykę

w firmie telekomunikacyjnej
w Norwegii 

z dofinansowaniem
z Funduszu Stypendialnego

 i Szkoleniowego

JAKUB, 37 lat
Uczestniczył w tygodniowym kursie 

metodologicznym dla nauczycieli
języka angielskiego w Wielkiej Brytanii,

korzystając z akcji 
Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej

w ramach programu Comenius

KATARZYNA, 44 lata
Przygotowała platformę do nauki

języka hiszpańskiego
dla młodych przedsiębiorców

w projekcie finansowanym z akcji
Transfer Innowacji w programie

Leonardo da Vinci

STANISŁAW, 52 lata
Wziął udział w wizycie 
studyjnej w Niemczech,

gdzie wraz z kilkoma innymi dyrektorami,
poznawał zastosowanie technologii

informacyjno-komunikacyjnych
w pracy dydaktycznej

ZOFIA, 88 lat
Z rówieśnikami z Danii wzięła 

udział w warsztatach fotograficznych
organizowanych w ramach 

projektu partnerskiego
Grundtviga

Europejskie programy 
edukacyjne dają 
szansę na zdobycie 
nowych doświadczeń 
i umiejętności osobom 
w każdym wieku.

od juNiorA do sENiorA

Dzięki działalności FRSE setki tysięcy 
osób w każdym wieku, bez względu na 
wykształcenie i posiadane umiejętności, 
miały szansę uczestniczyć w projektach 
edukacyjnych realizowanych przy wsparciu 
programów europejskich. Udział w projek-
tach pozwala nie tylko na zdobycie wiedzy 
z konkretnych dziedzin, ale przede wszyst-
kim uczy aktywności i odwagi w podejmo-
waniu działań, które zmieniają otaczającą 
nas rzeczywistość.

jubileusz 20-lecia
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dzięki udziałowi w programie leonardo 
da vinci ponad 20 tysięcy młodych 
osób uczących się oraz poszukujących 
zatrudnienia mogło doskonalić swoje 
kompetencje zawodowe, społeczne, 
kulturowe i językowe podczas 
kilkutygodniowych staży w zagranicznych 
przedsiębiorstwach oraz małych 
i średnich firmach. udział w stażach 
stanowił unikalną wartość dla ich dalszej 
drogi zawodowej i życiowej. Pokazał, jak 
istotne w europejskich środowisku pracy 
są umiejętności praktyczne, wiedza, 
samodzielność, przedsiębiorczość 
i kreatywność, a także pasja w zawodzie. 

izABElA lAskowskA, ZASTĘPCZYNI DYREKTORA 
PROGRAMU „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”  
DS. PROGRAMU LEONARDO DA VINCI, FRSE

1. Projekt Grundtvig Science, 
warszawa 2012 r., program 
grundtvig (fot. k. Pacholak)

2. Projekt Biblioteki i nowe media, 
warszawa 2012 r., program 
wizyty Studyjne (fot. k. Pacholak)

3. Projekt AccessWeld oraz 
WeldImp, gliwice 2012 r.,  
program leonardo da Vinci  
(fot. t. markowski)

koMPEtENCjE zAwodowE  
i PrzEdsiębiorCzoŚĆ



JE ENoK NYgAARd
AMbAsAdor królEstwA 
NorwEGii w PolsCE  
w lAtACh 2008-2012

Norwegia ma swój wkład w poprawę spójności 
gospodarczej i społecznej w Polsce i Europie poprzez 
fundusze EOG i norweskie. Dotacje te przyczynia-
ją się również do wzmocnienia więzi dwustronnych. 
Dobrym przykładem jest współpraca w sektorze 
edukacji i szkolnictwa wyższego w ramach stypen-
diów i projektów mobilnościowych finansowanych 
z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. 

Granty te stanowią ważne 
narzędzie promocji współpracy 
akademickiej i budowy 
długotrwałych relacji pomiędzy 
instytucjami w Norwegii i Polsce. 

Za pośrednictwem Funduszu Stypendialnego i Szko-
leniowego liczne polskie instytucje edukacyjne na-
wiązały z partnerami z Norwegii współpracę na róż-
nych szczeblach, począwszy od szkół podstawowych 
aż po uczelnie wyższe i instytuty naukowo-badawcze.

Międzynarodowa współpraca szkół, uczelni, instytu-
tów naukowo-badawczych i innych instytucji eduka-
cyjnych przyczynia się do zrównoważonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego, innowacyjności oraz 
tworzenia dobrobytu. Jest ważna z punktu widzenia 
wzmacniania wiedzy i budowania kompetencji. Jest 
też narzędziem służącym wprowadzeniu dobrych 
międzynarodowych praktyk, gdzie wszyscy uczest-
nicy korzystają ze zwiększonego dostępu do wiedzy 
i technologii. Taka współpraca umożliwia lepsze 
zrozumienie międzykulturowe, intensyfikuje kon-
takty pomiędzy krajami, jak również relacje osobiste 
i zawodowe. Ponadto wzmacnia umiejętności języ-
kowe beneficjentów i stwarza możliwość lepszego 
zrozumienia i poznania innych kultur.

ProGrAMy styPENdiAlNE
KATARZYNA 
ALEKSANdRowIcZ
dyrEktorkA ProGrAMów 
styPENdiAlNyCh, FrsE

Co stanowiło największe wyzwanie przy tworzeniu FSS?
W przeciwieństwie do programów finansowanych 
przez Unię Europejską, w ramach których działania 
we wszystkich krajach wyglądają podobnie, naszym 
zadaniem było stworzenie programu od podstaw. 
Oczywiście przy tworzeniu Funduszu skorzystaliśmy 
ze sprawdzonych wzorów, które zostały zaczerp-
nięte m.in. z programów Erasmus, Comenius i Le-
onardo da Vinci. Na ich podstawie tworzyliśmy nowe 
rozwiązania.

Jakie projekty najbardziej utkwiły Pani w pamięci na 
przestrzeni 5-letniej działalności Funduszu?
Fundusz jest stosunkowo małym programem, co 
powoduje, że pamiętam większość realizowanych 
przedsięwzięć. Warto wspomnieć chociażby o pro-
jekcie realizowanym przez UMCS w Lublinie. Celem 
projektu było unowocześnienie kierunku studiów 
oraz otwarcie uczelni na świat. W ramach otrzyma-
nych funduszy wyremontowano pracownię chemicz-
ną, zakupiono nowe oprogramowanie, ale także przy-
gotowano kadrę do wykładania w języku angielskim. 
Tym samym otworzono pilotażowy kierunek, który 
cieszy się dużym zainteresowaniem polskich i zagra-
nicznych studentów.

Od 2009 r. FRSE pełni rolę Punktu Kontaktowego 
Funduszu Stypendialnego Sciex-NMSch. Co uznaje 
Pani za najważniejsze osiągnięcie tego programu?
Od początku działalności Fundusz Stypendialny 
Sciex-NMSch wzbudza duże zainteresowanie wśród 
naukowców, gdyż proponowane w jego ramach moż-
liwości rozwoju kariery naukowej w najlepszych jed-
nostkach badawczych stanowią bardzo atrakcyjną 
ofertę. Wciąż wzrastająca liczba młodych badaczy 
przeprowadza badania naukowe, czerpiąc korzy-
ści wynikające z przebywania w międzynarodowym 
i wielokulturowym środowisku uczelni szwajcar-
skich, a także korzysta z możliwości konsultacji 
z zagranicznymi ekspertami i dostępu do bogatego 
zaplecza naukowego.

TRZY NAgRodY NoBLA

w okresie 2008-2011 w ramach Funduszu 
stypendialnego i szkoleniowego przyznano 

323 stypendia indywidualne na badania 
naukowe prowadzone przez doktorantów 
i młodych pracowników naukowych oraz 
wizyty studyjne przedstawicieli sektora 

edukacji. łączna kwota przyznanych  
w latach 2008-2011 stypendiów to ponad 

9,6 mln zł. 
to tak, jakbyśmy przyznali prawie  

3 Nagrody Nobla.

wIELKIE oSIĄgNIĘcIA NAUKowE

w styczniu 2011 r. satelita iNtEGrAl 
zaobserwował silny błysk twardego 
promieniowania rentgenowskiego 

w centrum galaktyki NGC 4845. za tę emisję 
odpowiedzialna była supermasywna czarna 
dziura, która rozerwała w tym czasie super- 
-jowisza. opadająca materia podgrzała się 

do wysokiej temperatury, zanim zniknęła 
bezpowrotnie w czarnej dziurze.  

udział w odkryciu mieli 

stypendyści 
sciex-nmsch 
– dr Marek Nikolajuk (projekt 09.087)  

i krzysztof hryniewicz (projekt 12.285). 
szwajcarskim mentorem obu projektów  

jest prof. roland walter.

Fundusz stypendialny i szkoleniowy 
(Fss) został ustanowiony 
na podstawie umowy finansowej 
zawartej 28 kwietnia 2008 r. 
pomiędzy Ministerstwem rozwoju 
regionalnego a Fundacją rozwoju 
systemu Edukacji. 

 
Ustanowienie FSS to inicjatywa wspierająca współpracę edukacyjną 
pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami, tworzącymi Europejski 
Obszar Gospodarczy: Islandią, Liechtensteinem i Norwegią. Działania 
realizowane w FSS przyczyniają się do tworzenia i rozwoju partnerstw,  
rozszerzenia wymiany studentów i pracowników uczelni pomiędzy Pol-
ską a państwami-darczyńcami, tj. Islandią, Liechtensteinem i Norwegią.

W 2011 r. zakończyła się pierwsza, dwuletnia edycja Funduszu. W tym 
czasie prawie 2,5 tysiąca osób – uczniów, studentów, nauczycieli, przed-
stawicieli kadry akademickiej, ekspertów – wzięło udział w pobytach 
stypendialnych oraz studyjnych w państwach-darczyńcach, a uczelnie 
i szkoły zrealizowały 64 projekty instytucjonalne dotyczące rozwoju pol-
skiego szkolnictwa, poprawy jakości nauczania i struktury organizacyj-
nej placówek.

Druga edycja FSS została zainicjowana podczas norweskiej wizyty pary 
królewskiej w Polsce w maju 2012 r. W obecności króla Norwegii i prezy-
denta RP zostało popisane porozumienie, na mocy którego 11 milionów 
euro państwa-darczyńcy przekazały Polsce na realizację II edycji FSS.

W 2009 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji podpisała umowę z Kon-
ferencją Rektorów Uniwersytetów Szwajcarskich CRUS na prowadzenie 
Punktu Kontaktowego Funduszu Stypendialnego Sciex-NMSch. 

Fundusz Stypendialny Sciex-NMSch ma na celu budowanie i rozwijanie 
trwałych patnerstw pomiędzy Polską a Szwajcarią w zakresie badań na-
ukowych. Program zapewnia finansowanie projektów naukowo-badaw-
czych we wszystkich dyscyplinach i dziedzinach naukowych, w  których 
akademicy z Polski i Szwajcarii chcą współpracować. FRSE pełni funkcję 
informacyjną w zakresie Funduszu, wspierając potencjalnych beneficjen-
tów podczas kolejnych naborów wniosków. 

jubileusz 20-lecia
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1. i 2. Projekt Międzynarodowy 
program studiów z zakresu 
mechatroniki jako odpowiedź na 
malejące zainteresowanie studiami 
inżynierskimi w Polsce i w Europie 
realizowany przez Akademię 
Górniczo-Hutniczą w latach 
2009-2011, program Fundusz 
Stypendialny i Szkoleniowy,  
(fot. zasoby biura mechanizmów 
Finansowych)

3. Projekt The Entertaining Physics 
Class, wrocław 2009 r.,  
program etwinning  
(fot. k. kuczyk)

NAukA i PrACE  
bAdAwCzE

udział polskich naukowców w funduszach stypendialnych Fss 
i sciex-NMsch przynosi wiele korzyści – pozwala na uzyskanie przez 
badaczy dostępu do nowoczesnych technologii oraz umożliwia 
im udział w wielu ważnych przedsięwzięciach naukowych. Praca 
wykonywana przez polskich pracowników naukowych za granicą 
jest bardzo ceniona, czego dowodem jest spora liczba kontraktów 
naukowych oraz nowe patenty w różnych dziedzinach badawczych. 

kATArzynA AlEksAndrowicz, DYREKTORKA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH, FRSE



kampus

Zakup nowoczesnego
sprzętu

Wzrost mobilności
studentów i pracowników

naukowych

Zintensyfikowanie
współpracy uczelni

z przedsiębiorstwami

Zmodernizowana
i sprawniej działająca

administracja
Wzrost zainteresowania

studiowaniem
w Polsce

wsród cudzoziemców

Rozwój i umiędzynarodowienie 
oferty dydaktycznej uczelni

Wzrost liczby
zagranicznych nauczycieli
akademickich wizytujących

w Polsce

Poprawa jakości 
kształcenia 

oraz zasobów 
dydaktycznych

Rozszerzenie oraz pogłębienie 
współpracy instytucjonalnej 

i partnerstw pomiędzy 
instytucjami szkolnictwa wyższego

Zwiększenie udziału 
polskich uczelni 
w programach 

międzynarodowych

* Zestawienie opracowane na podstawie Raportu z realizacji programu Tempus 
PHARE wydanego w 2000 r. przez FRSE, wyników ankiety przeprowadzonej wśród 
uczelnianych koordynatorów programu Erasmus w czerwcu 2008 r., raportów pod-
sumowujących działania programu Eramus Mundus, Funduszu Stypendialnego 
i Szkoleniowego (FSS), Funduszu Stypendialnego Sciex-NMSch oraz opracowań 
Zespołu Ekspertów Bolońskich.

rozwój szkolNiCtwA 
wyższEGo
wpływ programów 
edukacyjnych 
na modernizację 
polskich uczelni 
i podnoszenie 
jakości kształcenia.

Dzięki zaangażowaniu instytucji 
szkolnictwa wyższego, pracowników 
uczelni i studentów w zachodzące 
zmiany, przy wsparciu europejskich 
programów edukacyjnych, Polska 
stała się aktywnym uczestnikiem 
procesu bolońskiego i członkiem 
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa 
Wyższego.

jubileusz 20-lecia
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KRZYSZTof STANowSKI
PodsEkrEtArz stANu 
w MiNistErstwiE EdukACji 
NArodowEj w lAtACh 2007-2010, 
krAjowy koordyNAtor 
EuroPEjskiEGo roku 
krEAtywNoŚCi i iNNowACji 2009

Rzadko o rządowych agencjach myślimy dobrze. 
Jednym z nielicznych wyjątków jest Fundacja Roz-
woju Systemu Edukacji. Dzięki mądrym zapisom 
w traktacie stowarzyszeniowym i umowach między-
narodowych Ministerstwo Edukacji Narodowej i Mi-
nisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskały 
sprawne narzędzie działania.

Dzięki wysiłkowi zespołu Fundacji dostęp do unij-
nych programów o obszarze edukacji stał się po-
wszechny. Jako członkowie Rady Fundacji szczegól-
nie dumni byliśmy z osiągnięć Polski w programie 
eTwinning, który, nie dysponując ogromnymi środ-
kami, łączy szkoły z różnych państw UE w realizacji 
wspólnych projektów wykorzystujących nowoczesne 
technologie. Ważnym zadaniem, które podejmowa-
łem w okresie pełnienia funkcji przewodniczące-
go Rady Fundacji, była koordynacja Europejskiego 
Roku Kreatywności i Innowacji w 2009 r. Po raz 
pierwszy europejski rok realizowany był bez dofi-
nansowania z UE. 

Dzięki kreatywności i innowacji 
zespołu Fundacji możliwe 
było skoordynowanie setek 
różnorodnych działań 
podejmowanych przez 
kilkadziesiąt instytucji  
podczas ERKiI. 

EuroPEjski rok 
krEAtywNoŚCi i iNNowACji

rok 2009 decyzją Parlamentu 
Europejskiego i rady unii Europejskiej 
został ogłoszony rokiem kreatywności 
i innowacji. Głównym celem tej 
inicjatywy było uświadomienie 
wszystkim, że kreatywność 
i innowacyjność są kluczem nie tylko 
do gospodarczego, kulturalnego czy 
naukowego rozwoju regionów i krajów, 
ale też indywidualnego rozwoju 
każdego człowieka.

 
 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji otrzymała od Krzysztofa Sta-
nowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
i krajowego koordynatora Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 
(ERKiI) w Polsce, prestiżowe zadanie organizacji jego obchodów. We-
wnątrz FRSE powołano zespół, który przygotował i prowadził w 2009 r. 
akcję przyznawania patronatu ERKiI, wspólnie z powołanym w tym celu 
zespołem międzyresortowym złożonym z przedstawicieli kilku mini-
sterstw i urzędów centralnych. O patronat ubiegały się instytucje, urzę-
dy, muzea, domy kultury, szkoły, organizacje, przedsiębiorstwa i osoby 
prywatne. Projekty mogły być zgłaszane w jednej z 5 kategorii: edu-
kacja, inicjatywy społeczne, gospodarka i biznes, kultura i sztuka oraz 
nauka i technika. Spośród wszystkich objętych patronatem inicjatyw 
wybrano w specjalnym konkursie 10 najlepszych projektów. Ich auto-
rzy otrzymali tytuł Lidera Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 
2009 w Polsce. 

FRSE zorganizowała w marcu 2009 r. konferencję promującą cele ERKiI, 
gromadząc w Warszawie pół tysiąca przedstawicieli świata edukacji, 
nauki, kultury i biznesu. Natomiast rok później, w czasie gali podsumo-
wującej obchody ERKiI, autorom kreatywnych i innowacyjnych projek-
tów wyłonionych w konkursie uroczyście wręczono statuetki i dyplomy. 
FRSE prowadziła również stronę internetową stanowiącą platformę wy-
miany informacji na temat wydarzeń ERKiI, którą odwiedziło podczas 
obchodów ponad 115 tysięcy internautów.

o INNowAcYJNoŚcI w ZARZĄdZANIU 
poLSKĄ oŚwIATĄ 

kolejne opracowanie naukowe FrsE 
powstało pod wpływem inspiracji zrodzonej 
obchodami Erkii. 
wydana we współpracy 
z uniwersytetem 
Ekonomicznym 
w Poznaniu książka 
skłania do refleksji 
na temat potrzeb 
wprowadzania 
innowacyjnych 
rozwiązań do szkół 
i instytucji publicznych.

poLSKA LIdEREM

Na europejskiej stronie roku kreatywności 
i innowacji znalazło się 51 projektów z Polski, 
najwięcej ze wszystkich państw uE. Nasz kraj 
okazał się także liderem pod względem liczby 
objętych patronatem projektów, wyróżniając 

261 przedsięwzięć.

konferencja inauguracyjna europejskiego roku kreatywności i innowacji, 
warszawa 2009 r. 

LEch wAłĘSA
AMbAsAdor EuroPEjskiEGo 
roku krEAtywNoŚCi i iNNowACji

Europejski Rok Kreatywności i Innowacji powinien 
zachęcić do ponadnarodowej pracy na rzecz Unii, po-
winien pokazać jednostki wybitne, ale i współpracu-
jące ze sobą sieci ośrodków, które już teraz w oparciu 
o partnerstwo między różnymi państwami Unii wy-
pracowują wspólne rozwiązania. Powinniśmy dążyć 
do tego, aby dostępne w ramach budżetu Unii, jak 
również w ramach budżetów krajowych środki prze-
znaczone na rozwój były jak najefektywniej wykorzy-
stane. Stąd apeluję o podjęcie w ramach polskiego 
wkładu w Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 
działań zachęcających inne państwa do daleko idącej 
współpracy i całkowitego otwarcia na współfinanso-
wanie badań oraz różnego typu projektów innowacyj-
nych, a także wymiany myśli i tworzenia europejskich 
zespołów problemowych, aby jak najlepiej korzystać 
z integracji i wypracowywać wspólnie konieczne 
rozwiązania.

Przyjmując honorowy tytuł 
Polskiego Ambasadora roku 
kreatywności i innowacji, chcę 
działać na rzecz promocji ERKiI 
w Polsce, ale też na rzecz 
ponadnarodowej współpracy. 

Jestem głęboko przekonany, że Europejski Rok Kre-
atywności i Innowacji powinien pomóc pokazać no-
woczesne oblicze Polski w innych państwach Unii 
i podkreślić nasz wkład w rozwój wspólnoty. Gorą-
co namawiać będę Rodaków do wytężenia umysłów 
i wsparcia tego szczytnego dzieła pokazania naszej 
Ojczyzny w jak najlepszym świetle, jako kraju i spo-
łeczeństwa energicznego, nowoczesnego i pełnego 
pomysłów na budowanie i ulepszanie wspólnego Eu-
ropejskiego Domu.*
*fragment listu wystosowanego na konferencję otwierającą 
obchody ERKiI w Polsce
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wydArzENiA Fundacja rozwoju systemu Edukacji to nie tylko programy, 
które zapewniają finansowe i merytoryczne wsparcie projektów 
edukacyjnych. to także konferencje, ddebaty czy seminaria.
wydarzenia organizowane przez FrsE pozwalają poznać ciekawych 
ludzi, uczyć się od najlepszych ekspertów, dyskutować o ważnych 
sprawach i dzielić się doświadczeniami. Podczas naszych spotkań 
można pożytecznie spędzić czas, zdobywać nowe umiejętności 
i poszerzać swoją wiedzę. 

AgniEszkA PiETrzAk, DYREKTORKA PROMOCJI I KOMUNIKACJI FRSE

1. konferencja zamykająca 
europejski rok kreatywności 
i innowacji, warszawa 2010 r.  
(fot. w. wójtowicz)

2. otwarcie wystawy z okazji 
10 lecia programu european 
language label, warszawa 2011 r.  
(fot. k. kuczyk)

3. wydarzenie Youth on  
the Move, warszawa 2011 r. 
(fot. r. Szyprowski)



2011 2012
Kryzys zadłużenia, który dotknął 
zarówno Europę, jak i Stany 
Zjednoczone, wymusił drastyczne 
cięcia budżetowe i przyczynił się do 
niespotykanego od dziesięcioleci 
wzrostu bezrobocia. 

 
Najbardziej boleśnie odczuli tę sytuację ludzie młodzi, nazywani przez 
niektórych polityków straconym pokoleniem. Sytuacja młodzieży jest 
tym trudniejsza, że programy oszczędnościowe wdrażane przez kolej-
ne rządy krajowe z reguły boleśnie dotykają sferę oświaty i szkolnictwa 
wyższego. Nastroje społeczne w doświadczających najgłębszego kryzy-
su krajach południa Europy uległy wyraźnej radykalizacji. 

W tym trudnym dla zjednoczonej Europy momencie przypadła 1. pre-
zydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. W obszarze edukacji i mło-
dzieży jej priorytetami były edukacja na rzecz mobilności oraz rozwój 
kompetencji językowych jako przygotowania do mobilności edukacyjnej 
i zawodowej. Istotnym osiągnięciem prezydencji był także nasz wkład 
w dyskusję nad priorytetami dla 2. cyklu europejskiej współpracy 
strategicznej w obszarze kształcenia i szkolenia. W sferze szkolnic-
twa wyższego za cel postawiono m.in. wypracowanie mechanizmów 
pozwalających na pełne wykorzystanie kapitału intelektualnego Euro-
py, co wymaga głębokiej modernizacji szkolnictwa wyższego. Kwestią 
najwyższej wagi w kontekście umasowienia studiów wyższych stała się 
jakość kształcenia. 

Kalendarz polskiej prezydencji w obszarze edukacji i szkolnictwa wyższego 
zawierał imponującą liczbę różnorodnych wydarzeń, od spotkań ministrów 
i grup roboczych wysokiego szczebla, do licznych seminariów eksperckich. 
FRSE brała udział w przygotowaniu i organizacji wielu z nich.

Zjednoczona Europa obecnej dekady waha się pomiędzy obawami 
o przyszłość kolejnych pokoleń, a nadzieją na bezpieczeństwo i szybki 
rozwój. Najważniejszym motorem tych przemian są i będą ludzie. To oni 
stanowią nasz bezcenny kapitał. 

EUROPA 2020 
Wyzwania 
i nadzieje
LATA 2011–2013 

FRSE przyjmuje rolę 
operatora Funduszu 
Stypendialnego 
i Szkoleniowego 
w 2. edycji na lata 
2012-2014.

obchody 
10-lecia 
konkursu 
European 
Language Label 
w Polsce.

2011
Inauguracja kampanii 
promującej inicjatywę 
Mobilna Młodzież 
w Polsce.

FRSE rozpoczyna promocję 
polskiego szkolnictwa 
wyższego na zagranicznych 
targach edukacyjnych 
i opracowuje wizualizację 
Higher Education in Poland.

FRSE przystępuje 
do międzynarodowej 
organizacji Academic 
cooperation Association.
 
FRSE otrzymuje 
certyfkat ISo.

FRSE organizuje 
międzynarodowe konferencje 
stanowiące wkład do 
programu prezydencji Polski 
w Radzie Unii Europejskiej.

FRSE aktywnie angażuje się 
w obchody Europejskiego 
Roku wolontariatu i promuje 
wolontariat młodzieżowy  
oraz wolontariat seniorów.

FRSE rozpoczyna 
realizację konkursu 
EdUinspiracje. 

otwarcie Punktu 
Informacyjnego 
w siedzibie FRSE.

2012
FRSE przejmuje rolę 
wydawcy czasopisma 
„języki obce w Szkole”.

obchody 5-lecia 
Polsko-Litewskiego 
Funduszu wymiany 
Młodzieży.

obchody 25-lecia  
programu Erasmus. 
 
FRSE organizuje 
międzynarodową konferencję 
sieci naukowej Teacher Education 
Policy in Europe (TEPE).

EURoPEjSkI Rok 
woLoNTARIATU

20
12

20
11

otwarcie Stadionu Narodowego w warszawie, na którym w czerwcu rozpoczynają się piłkarskie Mistrzostwa Europy 
EURo 2012. Po raz 1. tego typu impreza jest organizowana w Polsce i na Ukrainie.
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Ready, Study, Go! Poland i Research & Go! Poland to główne 
hasła kampanii, którą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
wyższego realizuje od marca 2012 r. 
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Prof. Agnieszka Zalewska z Instytutu Fizyki jądrowej PAN w krakowie zostaje przewodniczącą 
Rady Europejskiej organizacji Badań jądrowych cERN. To 1. w historii kobieta i 1. Polka, która 
pokieruje pracami Rady w tym największym laboratorium naukowym Europy. 

A
m

az
on

.c
om

 s
pr

ze
da

je
 w

ię
ce

j e
-b

oo
kó

w
  

ni
ż 

ks
ią

że
k 

w
 m

ię
kk

ie
j o

kł
ad

ce
.

 Istniejący od 1954 r. ośrodek badawczy CERN, w którego pracach 
bierze udział 20 państw, jest 1. wspólną europejską inicjatywą i wzorem 
międzynarodowej współpracy naukowej. To właśnie fizycy z CERN po 
raz 1. przesłali informację drogą internetową. 4 lipca 2012 r. uczeni 
z tego ośrodka potwierdzili istnienie bozonu Higgsa, co uznawane jest za 
największe dotychczasowe odkrycie XXI wieku. 

 Kampania wspiera polskie uczelnie 
w działaniach, które przyczyniają 
się do podniesienia ich poziomu 
umiędzynarodowienia. Kampania jest 
realizowana wspólnie z Fundacją Rozwoju 
Systemu Edukacji oraz Konferencją Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich, we współpracy 
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

 Danica Camacho – tak 
nazywa się urodzona na 
Filipinach dziewczynka 
symbolicznie uznana za 
7-miliardowego mieszkańca 
Ziemi. Według szacunków ONZ 
z każdej sekundzie na Ziemi 
rodzi się 5 osób.

jest nas 7 m
iliardów

.

 Raport powstał w wyniku prac 
interdyscyplinarnego zespołu pod 
kierunkiem ministra Michała Boniego. 
Opisuje sytuację młodej generacji, 
wskazuje jej problemy i definiuje wyzwania 
społeczno-demograficzne, jakie stoją 
przed naszym społeczeństwem. Zawiera 
także rekomendacje 
do dalszych działań. 
W pracach nad 
raportem uczestniczył 
zespół złożony 
z ekspertów różnych 
dziedzin, w którym 
nie zabrakło również 
przedstawicieli FRSE.

 Rozpoczyna się Europejski Rok 
Wolontariatu, którego głównym celem 
jest podkreślenie znaczenia wolontariatu 
oraz zachęcenie większej liczby osób do 
zaangażowania się w pracę wolontariacką.

 Polska przejmuje 
na 6 miesięcy rotacyjne 
przewodnictwo w Radzie 
UE. Jej priorytety obejmują 
m.in.: wzrost gospodarczy, 
zwiększenie bezpieczeństwa 
w Europie oraz zacieśnienie 
stosunków ze wschodnimi 
i południowymi sąsiadami UE.

Podpisany zostaje traktat 
akcesyjny c
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ślub stulecia – 2 miliardy ludzi ogląda na żywo relację ze ślubu księcia 
williama z catherine Middleton. Uroda i bezpretensjonalność młodej  
pary sprawiają, że notowania brytyjskiej monarchii zdecydowanie wzrosły  
– 66 proc. Brytyjczyków chce jej utrzymania.

Polskimi ambasadorami europejskiej 
inicjatywy Mobilna Młodzież zostają 
żeglarka Marta Sziłajtis-obiegło 
i podróżnik jasiek Mela. wybór był 
nieprzypadkowy. dwa lata wcześniej 
Marta samotnie opłynęła żaglówką świat,  
a jasiek mimo swej niepełnosprawności 
zdobył w 2004 r. 2 bieguny Ziemi. 

Estonia staje się członkiem
 strefy euro.

EURoPEjSkI Rok 
AkTywNoścI oSóB 
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2013

PRogRAMy I INIcjATywy ZARZądZANE PRZEZ FRSE w LATAch 2011-2013:

Program „Uczenie się przez całe życie” (comenius, Erasmus, grundtvig, Leonardo 
da Vinci), program „Młodzież w działaniu”, wizyty Studyjne, European Language 
Label, Eurodesk Polska, SALTo Eastern Europe and caucasus Resource centre, 
Narodowe Biuro kontaktowe Programu eTwinning, Biuro krajowe Erasmus 
Mundus, Polsko-Litewski Fundusz  wymiany Młodzieży, Fundusz Stypendialny 
i Szkoleniowy, Punkt kontaktowy Funduszu Stypendialnego Sciex-NMSch, krajowe 
centrum Europass, krajowy Punkt kontaktowy Programu Tempus i krajowe Biuro 
Eurydice. 

2013
FRSE aktywnie 
angażuje się w obchody 
Europejskiego Roku 
obywateli.

FRSE angażuje 
się w obchody 
Europejskiego 
Roku Aktywności 
osób Starszych 
i Solidarności 
Międzypokoleniowej.

obchody 10-lecia 
funkcjonowania 
SALTo EEcA.

Po raz 6. zostają 
zorganizowane 
obchody 
Europejskiego 
Tygodnia Młodzieży.

wyjazd 
3-milionowego 
studenta 
programu 
Erasmus.

Nowa odsłona 
Europejskiego Portalu 
Młodzieżowego – krajowe 
Biuro Eurodesk Polska 
zarządza polską 
zawartością.

FRSE zaczyna obsługę 3 projektów w ramach priorytetu 
III: wysoka jakość systemu oświaty w następujących 
działaniach w Programie operacyjnym kapitał Ludzki: 
Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się 
i szkolących zawodowo, Zagraniczna mobilność szkolnej 
kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych, 
Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach 
projektów indywidualnych.

EURoPEjSkI Rok oBywATELI
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chorwacja 28. członkiem UE.

Książątko warte majątek.

 Chorwacja chce być pomostem do 
lepszej przyszłości dla regionu, w którym 
europejskie dążenia są najskuteczniejszym 
środkiem przezwyciężenia traumy 
przeszłości – powiedział w czasie 
ceremonii wstąpienia do UE premier tego 
kraju Zoran Milanović.

 Różowy diament niezwykłej czystości 
o masie 34,64 karatów nazywany 
Książątkiem zostaje sprzedany na aukcji 
za blisko 40 milionów dolarów. Jego 
1. właścicielem był władca indyjskiego 
Hajdarabadu Mir Osman Ali Khan, 
w 1937 r. najbogatszy człowiek świata.

Pokojowa Nagroda Nobla dla Unii Europejskiej.

 Unia Europejska od 60 lat decydująco 
przyczynia się do procesu pokoju, pojednania, 
demokracji i praw człowieka w Europie 
– uzasadniał werdykt przyznający UE 
Pokojową Nagrodę Nobla szef Komitetu 
Noblowskiego Thorbjoern Jagland. UE 

zostaje wyróżniona za rolę, jaką odegrała 
w jednoczeniu kontynentu: w procesie 

odbudowy po II wojnie światowej 
i szerzeniu stabilności w byłych 

krajach komunistycznych po 
upadku muru berlińskiego.

 Tym jednym skokiem trwającym 
około 10 minut Austriak pobił 4 rekordy: 
przekroczył barierę dźwięku, osiągając 
szybkość 1342 km/godz., spadał 
swobodnie z największej wysokości, 
przebył w pionie spadku swobodnego 
największy dystans oraz odbył najwyższy 
lot załogowy balonem. 

II k
ongres Polskiej Edukacji.

 W związku z obchodami Europejskiego 
Roku Obywateli do Polski przyjeżdżają 
José Manuel Barroso, przewodniczący 
Komisji Europejskiej i Viviane Reding, 
wiceprzewodnicząca KE, komisarz UE 
ds. sprawiedliwości, praw podstawowych 
i obywatelstwa, aby porozmawiać 
z Polakami o przyszłości UE.

Polska staje się ofcjalnym członkiem 
Europejskiej Agencji kosmicznej.
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Umiera Tadeusza Mazowiecki.

 Żegnamy Tadeusza Mazowieckiego, 1. niekomunistycznego 
premiera Polski. Po przełomie w 1989 r. rząd Mazowieckiego 
przeprowadził w kraju kluczowe reformy, tworząc demokratyczne 
państwo z gospodarką rynkową i polityką zagraniczną 
skierowaną na Zachód. Szanowany mąż stanu, intelektualista, 
orędownik integracji europejskiej. Ostatni raz mieliśmy 
przyjemność spotkać Pana Tadeusza Mazowieckiego w maju 
podczas Parady Schumana. 

Polska największym benefcjentem  budżetu 
EU na lata 2014-2020

 Po burzliwych negocjacjach Parlament 
Europejski popiera polityczny kompromis 
z rządami krajów UE w sprawie budżetu na 
lata 2014-2020. Polska otrzyma z unijnej 
kasy najwięcej ze wszystkich państw, bo 
ponad 105 miliardów euro (to o 4 miliardy 
więcej niż w poprzedniej perspektywie). 
W nowym rozdaniu znacznie zyskają programy 
edukacyjne. Budżet programu Erasmus+ 
w kolejnej siedmiolatce wyniesie ponad 
14 miliardów euro. 20-lecie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Dziękujemy za wspólną wędrówkę po kartach historii świata, Europy, 
Polski i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Ostatnie 20 lat było fa-
scynującym czasem wielkich przemian i wręcz galopującego rozwoju. 
Przez mijające 2 dekady koordynowaliśmy działania na rzecz rozwoju 
edukacji w Polsce, wspieraliśmy pierwsze kroki naszych beneficjentów 
we współpracy międzynarodowej. Wraz z upływem czasu z ogromną 
satysfakcją obserwowaliśmy, jak dzięki naszej codziennej pracy Pol-
ska staje się liderem w wielu edukacyjnych programach europejskich 
i pozaunijnych inicjatywach. W 2013 r. świętujemy jubileusz 20-lecia, ale 
z niecierpliwością czekamy też na nowe wyzwania, na kolejne wspaniałe 
projekty. Będziemy je wspierać jak zawsze z wielkim zaangażowaniem. 

decyzja o przyznaniu  
11 milionów euro 
dla FSS zostaje 
zatwierdzona 
w obecności 
króla Norwegii 
i prezydenta RP.

FRSE organizuje 
TooL FAIR 2012 
– międzynarodowe 
wydarzenie dla ponad 
100 pracowników 
młodzieżowych z całej 
Europy.

Start programu 
ambasadorskiego 
realizowanego przez 
Narodową Agencję 
Programu „Młodzież 
w działaniu”.

konferencja Rektorów 
Uniwersytetów Szwajcarskich 
przedłuża umowę na 
prowadzenie przez FRSE 
Punktu kontaktowego 
Funduszu Stypendialnego 
Sciex-NMSch na lata 
2013-2015.

FRSE zostaje koordynatorem 
projektu INTERUV (Joint 
Programmes: facilitator for 
university internationalisation) 

Inauguracja inicjatywy okno 
Partnerstwa wschodniego.
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 Muzeum zlokalizowano 
naprzeciwko pomnika Bohaterów 
Getta w stołecznej dzielnicy 
Muranów. Celem placówki 
jest zebranie i udostępnienie 
zwiedzającym pamiątek z historii 
narodu żydowskiego na ziemiach 
polskich. 

 Europejska Agencja Kosmiczna 
(ESA – European Space Agency) 
jest jedną z głównych agencji 
kosmicznych na świecie. Członkostwo 
w ESA umożliwia polskim instytutom 
i firmom pełen udział w europejskich 
projektach w sferze badań i przemysłu 
kosmicznego.

TU 
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dR ANdRZEJ KURKIEwIcZ
zAstęPCA dyrEktorA 
dEPArtAMENtu strAtEGii, 
MiNistErstwo NAuki 
i szkolNiCtwA wyższEGo

Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyż-
szego jest jednym z priorytetów Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Od 2011 r. Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji wspiera promocję polskich uczel-
ni za granicą w ramach resortowego projektu Ready, 
Study, Go! Poland. Dzięki zaangażowaniu Fundacji na-
sze szkoły wyższe miały szansę prezentować swoją 
ofertę podczas cyklicznych międzynarodowych wyda-
rzeń edukacyjnych, w tym kluczowych dla rynku eu-
ropejskiego konferencji i targów EAIE, organizowanej 
w Ameryce Północnej konferencji i wystawie NAFSA 
czy najważniejszej dla krajów azjatyckich APAIE. Fun-
dacja przygotowywała atrakcyjne stoiska narodowe, 
które stanowiły doskonałe miejsce do promocji oferty 
rodzimych uczelni. Organizowała także sesje poste-
rowe, warsztaty tematyczne i spotkania w placów-
kach dyplomatycznych. Wspierała projekt, publikując 
materiały informacyjne dotyczące oferty polskiego 
szkolnictwa wyższego. Działań w ramach projek-
tu było wiele, a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

AgATA KULESZA 
kiErowNiCzkA biurA 
koNFErENCji rEktorów 
AkAdEMiCkiCh szkół PolskiCh

Wśród głównych celów Konferencji Rektorów Akade-
mickich Szkół Polskich (KRASP) jest działanie na rzecz 
rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury w kra-
ju i za granicą oraz działanie na rzecz budowy euro-
pejskiej przestrzeni edukacyjnej i naukowej. Od 3 lat 
KRASP współpracuje z Fundacją Rozwoju Systemu 
Edukacji w ramach kampanii Ready, Study, Go! Poland. 
Projekt ten umożliwia polskim uczelniom promocję 
za granicą między innymi na takich corocznych targach 
edukacyjnych, jak European Association of Internatio-
nal Education, Asia Pacific Organisation for International 
Education czy Education Abroad w Kijowie. Fundacja 
zawsze perfekcyjnie przygotowuje stoisko polskie, a jej 
przedstawiciele tworzą sympatyczną i komfortową at-
mosferę pracy. Zespół FRSE cechuje pełen profesjona-
lizm (językowy, organizacyjny i merytoryczny), dyspo-
zycyjność, otwartość, kreatywność i natychmiastowe 
rozwiązywanie pojawiających się problemów. Kontakty 
z Fundacją oceniam jako wzorowe. 

ProMoCjA PolskiEGo 
szkolNiCtwA wyższEGo 
zA GrANiCą
Fundacja rozwoju systemu 
Edukacji wspiera internacjonalizację 
szkolnictwa wyższego w Polsce 
poprzez zarządzanie europejskimi 
programami finansującymi 
mobilność studentów i pracowników 
akademickich oraz transfer 
innowacji między europejskimi 
uczelniami. w związku z tym FrsE 
jest też naturalnym propagatorem 
studiowania w Polsce.

 
Po raz pierwszy FRSE prezentowało ofertę polskich uczelni podczas 
prestiżowej konferencji EAIE (European Association for International Edu-
cation) w Krakowie w 2004 r. Wsparcie spójnej kampanii Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego promującej polskie szkolnictwo wyższe 
za granicą FRSE rozpoczęła w 2011 r. Od tamtej pory współorganizuje 
polskie stoiska narodowe pod szyldem kampanii Ready, Study, Go! Po-
land na największych i najbardziej prestiżowych konferencjach i targach 
edukacyjnych na świecie. 

Fundacja opracowuje i publikuje materiały informacyjne i promocyjne 
o studiowaniu w Polsce. Organizuje sesje tematyczne w czasie zagra-
nicznych konferencji i spotkania z potencjalnymi studentami. Wspiera 
uczelnie w przygotowaniach do udziału w międzynarodowych wydarze-
niach oraz w trakcie ich trwania. W ramach kampanii współpracuje też 
z placówkami dyplomatycznymi na świecie, inicjując wspólne działania, 
wspomagając je w organizacji polskich stoisk podczas targów eduka-
cyjnych i przekazując materiały informacyjne. 

Wyższego zawsze mogło liczyć na profesjonalizm 
i ogromne zaangażowanie Fundacji w jego realizację. 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji od wielu lat działa 
na rzecz umiędzynarodowienia polskich uczelni tak-
że poprzez realizację programów Erasmus i Erasmus 
Mundus. Realizacja wymiany międzynarodowej to nie 
tylko studia za granicą, ale też spotkania z ludźmi z ca-
łej Europy, zapoznawanie się z różnorodnością kultur,  
przyswajanie nowych umiejętności, rozwijanie pasji. 

Działalność FRSE przyczyniła się do tego, że  setki 
tysięcy osób w każdym wieku bez względu na wy-
kształcenie i posiadane umiejętności miały szansę 
uczestniczyć w projektach edukacyjnych, dzięki któ-
rym zdobyli wiedzę z konkretnych dziedzin.

Dzięki profesjonalnej koordynacji programów tysiące 
polskich studentów i pracowników naukowych spę-
dziło część studiów lub kariery zawodowej za granicą. 
Obywatele innych państw mieli natomiast szansę do-
cenić jakość studiów wyższych w Polsce. Dziś możemy 
mówić już o pokoleniu Erasmusa – generacji młodych 
ludzi, którzy czują się Europejczykami. W 2012 r. Fun-
dacja świętowała 25-lecie programu Erasmus w Eu-
ropie, organizując liczne spotkania, wystawy i wręcza-
jąc nagrody najbardziej aktywnym uczelniom. 

Ze swojej strony życzę Fundacji następnych lat owocnej 
pracy na rzecz umiędzynarodowienia naszych uczelni 
i propagowania polskiej oferty edukacyjnej za granicą.

fILMowA pRoMocJA 
STUdIowANIA w poLScE

Film promujący studiowanie w Polsce Poland 
- my best choice! obejrzało na kanale youtube 
już ponad 9 tysięcy osób. wyprodukowany 
przez FrsE w 2012 r. film stanowi zapis 1 dnia 
z życia stypendystów programu Erasmus, którzy 
odbywają część swoich 
studiów w jednym 
z 5 polskich miast: 
Gdańsku, lublinie, 
wrocławiu, warszawie 
i krakowie. 

fRSE o INTERNAcJoNALIZAcJI 

w 2011 r. FrsE wydała 
publikację Internacjonalizacja 
studiów wyższych  
pod red. dr. waldemara 
Martyniuka. książka 
prezentuje głosy w dyskusji 
nad potrzebami i przejawami 
umiędzynarodowienia 
studiów wyższych w Polsce, 
umieszczając te wypowiedzi 
w europejskim i światowym 
kontekście. 

fRSE cZłoNKIEM AcA

od 2011 r. FrsE należy do stowarzyszenia 
współpracy Akademickiej (Academic 

Cooperation Association) – międzynarodowej 
organizacji skupiającej 23 instytucje 

i organizacje wyspecjalizowane we wspieraniu 
umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego 
i mobilności edukacyjnej w swoich krajach.

Polskie stoisko przygotowane przez FrSe podczas konferencji eaie 
w madrycie, 2009 r. 

jubileusz 20-lecia
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wsPółPrACA 
MiędzyNArodowA 

współpracując z tak bliskimi sąsiadami jak litwa, nietrudno 
o spotkania pełne emocji. Projekty Polsko-litewskiego Funduszu 
wymiany Młodzieży pokazują, że warto inwestować swój czas 
w tak pozytywne przedsięwzięcia, dzięki którym poznajemy inną 
kulturę, mentalność, przełamujemy stereotypy, zawieramy nowe 
przyjaźnie i wspólnie budujemy przyszłość naszych narodów. 

EwElinA miłoń, KOORDYNATORKA POLSKO-LITEWSKIEGO FUNDUSZU  
WYMIANY MŁODZIEŻY, FRSE

1. Projekt Jarmark na litewskim 
trakcie, kurnędz 2011 r.,  
Polsko-litewski Fundusz 
wymiany młodzieży  
(fot. k. kuczyk)

2. Seminarium kontaktowe 
Develop2gether, konstancin- 
-jeziorna 2011 r., Polsko-litewski 
Fundusz wymiany młodzieży  
(fot. t. jelski)

3. Projekt Kolorowy świat ciszy, 
gdańsk 2012 r.,  
Polsko-litewski Fundusz 
wymiany młodzieży  
(fot. k. kuczyk)

jubileusz 20-lecia
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KATARZYNA hALL
MiNistEr EdukACji NArodowEj 
w lAtACh 2007-2011

Przed ponad 20 laty w Europie rozpoczął się proces 
pokojowych zmian, które miały ogromne znaczenie 
dla społeczeństw, dla transformacji gospodarczych 
i politycznych, a także dla zmian w systemie edukacji. 
Gdyby nie te historyczne wydarzenia, dzisiaj nie byli-
byśmy w Unii Europejskiej; ale warte podkreślenia są 
także działania Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 
które w znaczący sposób przyczyniły się do dobrego 
wizerunku Wspólnoty Europejskiej w oczach Polaków. 
Dzięki realizowaniu projektów Socrates-Comenius 
jeszcze przed wejściem Polski do UE mieliśmy moż-
liwość poznania nie tylko innych systemów edukacji, 
ale przede wszystkim okazję do wymiany doświadczeń 
i poglądów ze swoimi kolegami z innych części Europy. 

Niezwykle ważne jest zaangażowanie Fundacji 
w nawiązywanie kontaktów z państwami Partner-
stwa Wschodniego – to cenne i budujące, że obecnie 
to my stwarzamy możliwości i warunki do dalszego 

wzmocnienia integracji europejskiej poprzez włącza-
nie państw Partnerstwa do wspólnych projektów, po-
dobnie jak kiedyś czyniono to w stosunku do Polski. 
Działania FRSE w okresie sprawowania przez Polskę 
prezydencji w Radzie UE były realizowane w godny 
naśladowania sposób, a zdobyte wówczas doświad-
czenia nadal są wykorzystywane w pracach Fundacji. 
Jestem przekonana, że nie tylko ja mile wspominam 
współpracę z FRSE w tym ważnym dla nas okresie, 
ale także wszyscy ci, którzy wspólnie działali w sferze 
edukacji w ramach polskiego przewodnictwa w UE. 

Każdy projekt FRSE realizowany jest w sposób profe-
sjonalny i z indywidualnym podejściem do odbiorców. 
Warto podkreślić, że działania Fundacji nie są adreso-
wane jedynie do młodzieży, ale także do osób starszych. 
Program Grundtvig jest doskonałym tego przykładem. 
Nie należy też zapominać o inicjatywie eTwinning za-
inaugurowanej w 2004 r., czyli w momencie wstąpienia 
naszego kraju do Unii Europejskiej. Program eTwin-
ning pozwolił na dostrzeżenie zarówno pozytywnych, 
jaki i negatywnych stron systemów edukacji w innych 
państwach i uświadomił nam wszystkim, że polski 
system edukacji ma wiele do zaoferowania. 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ciągu 20 lat 
swojej działalności pokazała nam, że podjęta 23 czerw-
ca 1993 r. decyzja o jej utworzeniu była niezwykle ważna 
dla rozwoju polskiej edukacji. 

 

MIRoSłAw SIELATYcKI
PodsEkrEtArz stANu 
w MiNistErstwiE EdukACji 
NArodowEj w lAtACh 2010-2012

Po przełomie 1989 r. dążyliśmy do tego, aby polski 
system 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. 

Pragnę zwrócić uwagę na kilka najistotniejszych przed-
sięwzięć Fundacji w okresie 2010-2012, w którym mia-
łem przyjemność być przewodniczącym Rady FRSE. 
Jednym z najważniejszych działań w tym czasie było 
duże i wartościowe zaangażowanie Fundacji w czasie 
polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w drugiej 
połowie 2011 r. Prezydencjalne konferencje zorganizo-
wane przez FRSE we współpracy z MEN – Kompetencje 
językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego 
w Europie oraz Mobilność sposobem zdobywania i rozwi-
jania kompetencji – od juniora do seniora były okazją do 
ogólnoeuropejskiej wymiany poglądów i doświadczeń 
na 2 ciągle żywe i kluczowe tematy edukacyjne w Unii 

PolskA PrEzydENCjA 
w rAdziE uNii 
EuroPEjskiEj
drugie półrocze 2011 r. upłynęło  
pod znakiem polskiego przewodnictwa  
nad pracami rady unii Europejskiej. 
okres polskiej prezydencji był 
czasem niezwykle wytężonej pracy 
wszystkich instytucji zaangażowanych 
w kreowanie i realizację polityk 
krajowych i europejskich w różnych 
obszarach. 

 
W obszarze edukacji i szkolnictwa wyższego kalendarz polskiej prezy-
dencji zawierał imponującą liczbę różnorodnych spotkań i konferencji, 
poczynając od spotkań ministrów i grup roboczych wysokiego szczebla, 
na licznych spotkaniach eksperckich kończąc.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji brała aktywny udział w przygoto-
waniu i organizacji wielu z nich. Najważniejsze wydarzenia organizo-
wane lub wspomagane przez FRSE w okresie polskiej prezydencji to: 
konferencja Wschodni Wymiar Mobilności (Warszawa, 6-7 lipca 2011 r.), 
konferencja Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, 
szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania 
uczenia się przez całe życie (Warszawa, 23 września 2011 r.), konferen-
cja Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego 
(Warszawa, 28-29 września 2011 r.), nieformalne spotkanie ministrów 
ds. szkolnictwa wyższego (Białystok, 29 września 2011 r.), konferencja 
Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji – od juniora do 
seniora (Sopot, 17-19 października 2011 r.), spotkanie dyrektorów naro-
dowych agencji programu „Uczenie się przez całe życie” (Sopot, 19-21 
października 2011 r.), konferencja Kompetencje młodzieży przyszłością 
nowoczesnej Europy (Warszawa, 16-18 listopada 2011 r.). 

UcZESTNIcY dopISALI

862 uczestników 
(w tym 555 osób z Polski i 307 z zagranicy) 
wzięło udział w kluczowych konferencjach 

prezydencjalnych zorganizowanych przez FrsE.

Europejskiej: mobilność edukacyjną i kompetencje ję-
zykowe. Przyjęta na zakończenie pierwszej z wymie-
nionych konferencji Deklaracja w sprawie uczenia się 
języków obcych była ożywczym impulsem dla tej pro-
blematyki, której rola uległa w ostatnich latach w prze-
strzeni europejskiej pewnemu osłabieniu. 

Fundacja zaangażowana była 
w polską prezydencję nie tylko 
pod względem organizacyjnym. 
Podkreślić należy duże i skuteczne 
zaangażowanie FRSE na rzecz jak 
najlepszego kształtu przyszłych 
programów edukacyjnych uE 
w nowej perspektywie 2014-2020. 

FRSE była w tym procesie jednym z europejskich lide-
rów debaty oraz orędownikiem zachowania i wzmac-
niania takich istotnych elementów tych programów, jak 
otwarcie na wschodnich partnerów UE, docenianie roli 
projektów młodzieżowych i znaczenia organizacji po-
zarządowych jako ważnych inicjatorów i realizatorów 
projektów. Ta aktywność była niezbędna, aby zmianie 
uległa wyjściowa propozycja kształtu przyszłych pro-
gramów, zaproponowana przez Komisję Europejską, 
która została krytycznie odebrana przez wiele środo-
wisk w Polsce i w innych krajach członkowskich. 

Jednak najbardziej należy docenić fakt, że dzięki 
działalności Fundacji tak wielu polskich uczniów, 
studentów i nauczycieli mogło nabyć ważne do-
świadczenia edukacyjne, zawodowe i życiowe w ra-
mach edukacyjnych podróży i współpracy w Europie. 
To jeden z najbardziej wartościowych i skutecznych 
sposobów zakorzeniania obecności Polski w Unii Eu-
ropejskiej. A to jest naszą racją stanu. Za ten wysiłek 
bardzo Fundacji dziękuję z okazji jubileuszu 20-lecia 
jej funkcjonowania. Cieszę się, że przez blisko 3 lata 
mogłem uczestniczyć w tym procesie. 

TRZY pUBLIKAcJE poKoNfERENcYJNE

w 2012 i 2013 r.  
FrsE wydała 
publikacje stanowiące 
podsumowanie 
rezultatów polskiej 
prezydencji w radzie 
uE  w dziedzinie 
edukacji. teksty napisało 
78 autorów, w tym 65 z zagranicy.  książki 
liczą łącznie 1320 stron, z czego połowa jest 
w języku angielskim. wszystkie publikacje 
posiadają recenzje naukowe. 

jubileusz 20-lecia
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PrEzydENCjA

1. konferencja Kompetencje 
językowe podstawą sukcesu 
zawodowego i społecznego 
w Europie, warszawa 2011 r.  
(fot. k. kuczyk)

2. konferencja Rozwijanie 
współpracy pomiędzy kształceniem 
zawodowym, szkolnictwem 
wyższym i uczeniem się dorosłych 
w odpowiedzi na wyzwania uczenia 
się przez całe życie, warszawa 
2011 r. (fot. w. wójtowicz)

3. konferencja Mobilność 
sposobem zdobywania i rozwijania 
kompetencji – od juniora do seniora, 
warszawa 2011 r. (fot. S.jezierski)

Program wydarzeń edukacyjnych 
w czasie polskiej prezydencji w radzie 
unii Europejskiej był niezwykle bogaty. 
Fundacja współorganizowała 
wiele ważnych konferencji i imprez 
towarzyszących. Nasze wydarzenia były dla 
uczestników z Polski i z całej Europy okazją 
do wymiany doświadczeń i ciekawych  
przemyśleń, a wnioski z tych spotkań 
stały się wkładem polskiej prezydencji 
do europejskiej dyskusji nad sposobem 
osiągania celów strategicznych do roku 
2020. Czerpiemy ogromną satysfakcję 
z tego, iż w szerokim dorobku prezydencji 
zauważono naszą pracę wykonaną na 
najwyższym poziomie.

mirosłAw mArczEwski, DYREKTOR GENERALNY 
FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI 



ToMASZ BRATEK
zAstęPCA dyrEktorA 
GENErAlNEGo FuNdACji 
rozwoju systEMu EdukACji

Określenie: projekty systemowe PO KL brzmi bardzo 
tajemniczo. Jak w przystępny sposób określić ich rolę?
Projekty systemowe PO KL to projekty strategiczne 
z punktu widzenia funkcjonowania pewnych kierun-
ków polityki edukacyjnej państwa. Ich celem jest 
wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży i lepsze 
przygotowanie jej do wejścia na rynek pracy poprzez 
wspieranie mobilności i rozwijanie kompetencji mło-
dych adeptów szkół zawodowych, jak również podno-
szenie kwalifikacji ich nauczycieli. 

Efekty prowadzonych przez nas 
projektów powinny posłużyć jako 
dobry przykład przy tworzeniu 
nowej strategii rozwoju edukacji 
skoncentrowanej na zapewnianiu 
jakości kształcenia.

 
Czym w praktyce projekty PO KL różnią się od eduka-
cyjnych programów europejskich?
Projekty PO KL prowadzone przez FRSE wykorzy-
stują doświadczenia już sprawdzonych programów 
Comenius i Leonardo da Vinci. Różnicę stanowi spo-
sób ich finansowania. PO KL jest dużym programem 
finansowanym ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego i budżetu państwa, wspierającym 
rozwój osobisty i zawodowy Polaków oraz przeciw-
działającym problemom bezrobocia i wykluczenia 
społecznego. Możliwość korzystania z dodatkowych 
środków finansowych PO KL pozwala na przyznawa-
nie grantów dwukrotnie większej liczbie projektów 
niż umożliwiały to do tej pory budżety edukacyjnych 
programów europejskich.

ProGrAM oPErACyjNy 
kAPitAł ludzki

rozliCzENiA FiNANsowE 
ProjEktów

od 2012 r. Fundacja rozwoju 
systemu Edukacji jest beneficjentem 
systemowym Programu operacyjnego 
kapitał ludzki (Po kl) i realizuje 
3 projekty w ramach Priorytetu iii: 
wysoka jakość systemu oświaty. 

 
FRSE realizuje następujące projekty: Staże i praktyki zagraniczne dla osób 
kształcących się i szkolących zawodowo, Zagraniczna mobilność szkolnej ka-
dry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych oraz Zagraniczna mobil-
ność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych. Dzia-
łania te tworzą pionierską w skali Unii Europejskiej synergię z programem 
„Uczenie się przez całe życie”, wykorzystując w szczególności doświadcze-
nia programów Comenius i Leonardo da Vinci. 

Projekty systemowe realizowane przez FRSE dofinansowują zagranicz-
ne mobilności nauczycieli, przyszłych nauczycieli, kadry edukacyjnej 
oraz osób szkolących się i kształcących zawodowo. Mogą oni skorzystać 
z kursów szkoleniowych, seminariów, praktyk, staży, wizyt studyjnych 
oraz innych form podwyższania kwalifikacji zawodowych z zastosowa-
niem międzynarodowej wymiany doświadczeń. Działania te wspierają 
podnoszenie jakości kształcenia w instytucjach edukacyjnych, unowo-
cześnianie systemu edukacji, kształcenie w dziedzinach o kluczowym 
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy oraz dostosowanie kierun-
ków i programów nauczania do potrzeb rynku pracy.

BEATA oSMULSKA-KIESIo
GłówNA księGowA FuNdACji 
rozwoju systEMu EdukACji

Jak zmieniła się praca zespołu rozliczeń finansowych 
w ciągu ostatnich lat?
Zespół rozwijał swoje kompetencje wraz z realizacją 
nowych programów, odmiennych form ich finanso-
wania i rozliczania. Pod koniec lat 90. tabele Excela 
i Worda zostały zastąpione narzędziami informatycz-
nymi udostępnionymi przez Komisję Europejską, któ-
re umożliwiły nam monitoring całego procesu reali-
zacji programów Socrates i MŁODZIEŻ, od momentu 
złożenia wniosku przez beneficjenta, aż po ostateczne 
rozliczenie projektu. Wykorzystywane systemy były 
w następnych latach modyfikowane i udoskonalane 
pod kątem potrzeb kolejnych edycji programów unij-
nych. Funkcjonujące od 2007 r. narzędzia dedykowane 
obsłudze programów „Uczenie się przez całe życie” 
i „Młodzież w działaniu” zostały zaadaptowane i przy-
stosowane także do potrzeb realizacji projektów Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

obecnie obok programów, które 
komisja Europejska udostępnia 
wszystkim narodowym agencjom, 
posiadamy także własne, 
wypracowane przez lata narzędzia, 
co umożliwia nam sprawne 
rozliczanie wszystkich projektów.

 
Który z programów FRSE jest najbardziej przystępny 
dla beneficjentów?
Poszczególne programy są skierowane do różnych 
grup odbiorców, dlatego nie sposób ich porównywać. 
W odniesieniu do poszczególnych form rozliczeń są 
one na tyle tożsame, na ile umożliwia to specyfika 
budżetu i kategorii finansowych konkretnych projek-
tów. Zasady rozliczeń finansowych niejednokrotnie 
ewaluowały na przestrzeni kilkunastu lat, dlatego, 

woJcIEch żÓłTowSKI
dyrEktor iNForMAtyki 
i AdMiNistrACji, FrsE

FRSE przywiązuje ogromną wagę do profesjonalnej 
obsługi  beneficjentów na każdym etapie realizacji  
projektów – od wnioskowania do rozliczenia. Narzę-
dzia dostarczane przez Komisję Europejską rozwija-
my o wiele własnych rozwiązań informatycznych. Ich 
główną zaletą jest elastyczność – możemy je dopa-
sować do specyfiki każdego z obsługiwanych progra-
mów. Dzięki nim dbamy o poprawność, spójność i bez-
pieczeństwo danych. Poprzez możliwość składania 
aplikacji online skracamy dystans pomiędzy wniosko-
dawcami a Fundacją. Zapewniamy też beneficjentom 
stały dostęp do danych projektowych. 

TYSIĄcE wYJAZdÓw

FrsE sfinansowała niemal 

7,6 tys. 
mobilności 
edukacyjnych ze środków  
Programu operacyjnego  
kapitał ludzki w 2012 r.

opracowując wytyczne dla naszych beneficjentów, sta-
ramy się, aby były jak najbardziej czytelne i transpa-
rentne. Tam, gdzie jest to tylko możliwe, dbamy o uni-
fikację i ujednolicenie obowiązujących zasad.

Co wyróżnia projekty systemowe PO KL od programów 
europejskich?
Po pierwsze, rola Fundacji, która w programie PO KL 
jest beneficjentem systemowym, podczas gdy w pro-
gramach europejskich działa w imieniu Komisji Euro-
pejskiej jako grantodawca. Po drugie, sposób finanso-
wania projektów. W programie PO KL środki finansowe 
pochodzą zarówno z budżetu środków europejskich, jak 
i dotacji celowej budżetu państwa, natomiast w progra-
mach europejskich takich jak „Uczenie się przez całe 
życie” czy „Młodzież w działaniu” są to środki pocho-
dzące bezpośrednio z Komisji Europejskiej. 

Z punktu widzenia ostatecznego odbiorcy istotną róż-
nicą jest waluta, w jakiej otrzymuje dofinansowanie 
i rozlicza projekt. W odróżnieniu od programów euro-
pejskich, gdzie projekty rozliczane są w euro, projek-
ty finansowane z PO KL rozliczane są w złotówkach. 
Jednakowe natomiast pozostają wytyczne dotyczące 
rozliczeń finansowych, ponieważ projekty PO KL reali-
zowane i rozliczane są w pełni na zasadach programu 
„Uczenie się przez całe życie”.

jubileusz 20-lecia
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1. Projekt Cooperation, warszawa 
2011 r., program wizyty Studyjne 
(fot. k. kuczyk)

2. Publikacja cedeFoP

3. wizyta studyjna Nowe trendy 
w szkoleniu i rozwoju urzędników 
służby cywilnej, warszawa 2009 r., 
program wizyty Studyjne,  
(fot. k. kuczyk)

FuNduszE uNijNE

Największą korzyścią wynikającą z międzynarodowych projektów edukacyjnych jest 
nawiązanie współpracy ze specjalistami z różnych krajów europejskich, działającymi 
w podobnych obszarach tematycznych. wymiana doświadczeń, dyskusje oraz uczenie  
się wzajemne od siebie pozwalają uczestnikom tych projektów podnosić kompetencje 
zawodowe oraz wprowadzać innowacyjne rozwiązania w pracy. 

AnnA dęBskA, KOORDYNATORKA PROGRAMU WIZYTY STUDYJNE I PROJEKTU „ZAGRANICZNA MOBILNOŚć SZKOLNEJ 
KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH”, FRSE 



AgNIESZKA pIETRZAK
dyrEktorkA ProMoCji 
i koMuNikACji, FrsE

Jaki wpływ na kształtowanie wizerunku Fundacji ma 
to, że realizuje ona zadania zlecone m.in. przez Ko-
misję Europejską? 
Fakt, że w tak dużym stopniu wykorzystujemy środ-
ki europejskie na działania edukacyjne pozwala na 
kształtowanie bardzo pozytywnego wizerunku Fun-
dacji. Zarówno w zakresie dobrego finansowania 
projektów, jak i merytorycznego wsparcia.

Jak na przestrzeni lat zmieniała się koncepcja pro-
mocji Fundacji? 
Do 2005 r. poszczególne programy prowadziły dzia-
łania promocyjne samodzielnie. Dopiero w roku 
2006 postawiliśmy na budowę marki FRSE jako 
miejsca skupiającego różne inicjatywy. Był to czas, 
kiedy stworzyliśmy logotyp, stronę internetową oraz 
pierwsze wspólne materiały promocyjno-informacyj-
ne. W 2007 r. po raz pierwszy zorganizowaliśmy im-
prezę promującą nowe edycje programów „Młodzież 
w działaniu” i „Uczenie się przez całe życie”.

Inicjatywy promocyjne Fundacji opierają się w dużej 
mierze na organizacji różnorodnych wydarzeń. Które 
z nich miały największe znacznie? 
Pierwsza duża impreza, którą organizowałam w FRSE, 
to Europejski Tydzień Młodzieży w 2005 r. Niezwykle 
pracowity i ważny wizerunkowo był Europejski Rok 
Kreatywności i Innowacji 2009, którego koordynację 
nam powierzono. Myślę, że najważniejszy w naszej 

ProMoCjA 
i koMuNikACjA
zarządzanie europejskimi 
programami edukacyjnymi 
wymaga prowadzenia działalności 
informacyjnej, promującej te 
programy. Przez ostatnie dwie dekady 
FrsE wyspecjalizowała się także 
w tym obszarze.

 
Na początku swej działalności FRSE skupiała się na promowaniu po-
szczególnych programów. Z czasem coraz więcej uwagi poświęcano bu-
dowaniu spójnej marki i kształtowaniu pozytywnego wizerunku Fundacji. 

Obecnie FRSE prowadzi szeroko zakrojone działania komunikacyjne i pro-
mocyjne. Co roku organizuje kilkaset wydarzeń promocyjnych, informa-
cyjnych i szkoleniowych. Chętnie angażuje się także w inne wydarzenia, 
będąc ich partnerem, współorganizatorem, patronem lub uczestnikiem. 

FRSE to także duże wydawnictwo. Każdego roku wydaje ok. 50 nowych, 
bezpłatnych tytułów, wśród których znaleźć można opracowania nauko-
we, raporty, broszury informacyjne, poradniki szkoleniowe, publikacje 
tematyczne. Od 2010 r. FRSE wydaje kwartalnik „Europa dla Aktyw-
nych”, na łamach którego prezentowane są efekty najlepszych pro-
jektów realizowanych w ramach wszystkich zarządzanych przez FRSE 
programów. Od 2012 r. jest również wydawcą kwartalnika „Języki Obce 
w Szkole” kierowanego do nauczycieli, metodyków, studentów i wszyst-
kich zainteresowanych edukacją językową.

Oprócz tradycyjnych kanałów komunikacji w swojej codziennej pracy 
FRSE wykorzystuje także nowoczesne technologie i narzędzia docie-
rania do jak najszerszej grupy odbiorców za pośrednictwem mediów 
elektronicznych. Prowadzi 22 strony internetowe, 5 fanpage’ów na Fa-
cebooku, profile na innych serwisach społecznościowych, takich jak: 
YouTube, Flickr, Issuu, Prezi, Pinterest.

Fundacja zajmuje się także upowszechnianiem i wykorzystywaniem 
rezultatów projektów m.in. poprzez prowadzenie baz dobrych praktyk, 
organizację seminariów tematycznych i wydawanie publikacji z przykła-
dami projektów.

pATRoNATY fRSE 

FrsE obejmuje patronatem inicjatywy 
wspierające działania na rzecz rozwoju edukacji 

formalnej i pozaformalnej w Polsce, a także 
promujące dialog międzykulturowy i walkę 

z wykluczeniem społecznym. od 2011 r. patronat 
FrsE otrzymało blisko 

70 projektów 
edukacyjnych. 

MEdIA A fRSE

Polityka medialna FrsE koncentruje się na 
rzetelnym i systematycznym informowaniu 

dziennikarzy o działaniach Fundacji oraz 
inicjatywach i projektach realizowanych przy 

wsparciu finansowym programów zarządzanych 
przez FrsE. dzięki wypracowanym przez 

wiele lat kontaktom z dziennikarzami FrsE 
jest w stanie zainteresować media także 

specjalistycznymi tematami edukacyjnymi. 
jednym z kanałów komunikacji z mediami jest 

serwis prasowy, na którym umieszczane są 
statystyki i informacje dotyczące programów 
i zbliżających się wydarzeń. FrsE organizuje 

także konferencje prasowe związane 
z najważniejszymi wydarzeniami z życia 

programów. 

FRSE dzięki swoim wysiłkom promocyjnym dociera w najdalsze zakątki 
Polski czy nawet świata, informując i zachęcając do korzystania z boga-
tej oferty programów edukacyjnych. 

promocyjnej historii był jednak rok 2011, kiedy zor-
ganizowaliśmy m.in. 3 międzynarodowe konferencje 
w ramach polskiej prezydencji w Radzie UE. Pierwszą 
z nich poświęcono wielojęzyczności, tematyką 2. była 
mobilność, natomiast 3. dotyczyła współpracy rynku 
pracy z sektorem edukacji.

Jakie znaczenie dla europejskiego świata edukacji 
miały te wydarzenia zrealizowane w ramach działań 
promocyjnych polskiej prezydencji?
Podczas zorganizowanych konferencji udało nam się 
zainicjować europejską dyskusję na temat współpra-
cy szkolnictwa wyższego z rynkiem pracy, jak rów-
nież wypracować pewne rozwiązania, które oficjalnie 
przekazano do realizacji agendy kolejnej prezydencji. 
Rozpoczęliśmy także dyskusję na temat kształtu ko-
lejnych edycji programów edukacyjnych wspierają-
cych mobilność w Europie.

FrSe jest wydawcą kwartalnika 
„europa dla aktywnych”

jubileusz 20-lecia
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> WWW <

FRSE prowadzi 22 strony 
internetowe. Miesięcznie 

odwiedza je blisko 200 tysięcy 
osób, które generują od 

600 tysięcy do miliona odsłon. 

> PUBLIKACJE <

FRSE wydaje rocznie ponad 
50 tytułów publikacji, raportów, 

informatorów, poradników  oraz broszur  
i ulotek o łącznym nakładzie sięgającym 
ok. 200 tysięcy egzemplarzy.  Publikacje 

w wersji elektronicznej dostępne są 
w bibliotece na stronie Fundacji 

oraz w serwisie Issuu. 

> WYDARZENIA <

Rocznie FRSE organizuje 
ok. 300 międzynarodowych, 

ogólnopolskich i regionalnych konferencji, 
seminariów, szkoleń oraz innego rodzaju 
wydarzeń informacyjnych i promocyjnych. 

Biorą w nich udział tysiące uczestników, w tym 
nauczyciele, wykładowcy akademiccy, osoby 
zarządzające oświatą, a także młodzi ludzie, 

pracownicy młodzieżowi, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych i seniorzy. 

> CZASOPISMA <

FRSE redaguje i wydaje czasopisma 
związane z działalnością programów:  

kwartalniki „Europa dla Aktywnych” i „Języki Obce 
w Szkole”. Podczas dwudziestu lat działalności 

Fundacja wydawała m.in.:  Twój Eurodesk (z całą serią 
tematycznych dodatków takich  jak: Europa dla 

młodzieży, Eurowybory 2009), Biuletyn programu 
Leonardo da Vinci, biuletyny Poznaj program „Uczenie 

się przez całe życie” i Poznaj program „Młodzież 
w działaniu”, Biuletyn nowości wydawniczych Eurydice  

oraz wiele innych dodatków specjalnych poświęconych 
konkretnym wydarzeniom. Regularnie ukazują się 

e-newslettery wysyłane przez Fundację.

> MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE <

Z myślą o beneficjentach 
i sympatykach koordynowanych przez FRSE 
programów instytucja jest obecna w świecie 

mediów społecznościowych. Na serwisie 
społecznościowym Facebook prowadzi 5 fanpage’ów 

(FRSE oraz programów: Erasmus, Eurodesk, eTwinning 
i „Młodzież w działaniu”) – łącznie lubi je ponad 20 tys. osób. 

Na kanale w YouTube można obejrzeć blisko 
200 filmów zrealizowanych przez FRSE oraz beneficjentów 

programów. W serwisie Flickr jest dostępnych ponad 
700 zdjęć dokumentujących działalność Fundacji. Profil FRSE 

na portalu Pinterest prezentuje wystawy, plakaty i grafiki 
stworzone na potrzeby działań komunikacyjnych FRSE, 
a serwis Prezi udostępnia prezentacje przygotowane 

na potrzeby wydarzeń promocyjnych. 

> DOBRE PRAKTYKI <

Fundacja promuje oraz współtworzy 
narzędzia upowszechniające przykłady 

dobrych praktyk: bazy ADAM, EST, EVE, 
Dobre praktyki w Polsce oraz publikacje 
zawierające opisy godnych naśladowania 

projektów. Przyznaje certyfikaty, wyróżnienia 
i nagrody szczególnie cennym projektom 

w konkretnych obszarach  (coroczny konkurs 
EDUinspiracje, Europejski znak innowacyjności 

w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych 
– European Language Label, ogólnopolski konkurs 

Nasz projekt eTwinning).

> MEDIA <

Zespół prasowy FRSE utrzymuje 
stały kontakt z dziennikarzami, 

zapewniając obecność fundacyjnych 
programów w mediach. Prowadzi internetowy 

serwis prasowy i stale monitoruje media.
 Organizuje też konferencje prasowe związane 

z najważniejszymi wydarzeniami w życiu programów. 
Pracownicy FRSE często występują w prasie, 

radiu i telewizji jako eksperci w tematyce 
edukacyjnej i europejskiej. 

> BAZY WIEDZY <

Pracownicy FRSE tworzą wraz 
z zagranicznymi partnerami bazy wiedzy 
na temat różnych aspektów związanych 

z europejskimi programami edukacyjnymi 
oraz polityką edukacyjną i młodzieżową w Europie. 
Dostarczają wkład merytoryczny m.in. do Eurypedii 

– europejskiej encyklopedii krajowych systemów 
edukacji; Statistics for All – bazy poświęconej 

statystykom projektów w programie „Uczenie się przez 
całe życie” i European Youth Portal – Europejskiego 

Portalu Młodzieżowego zawierającego praktyczne 
informacje dla młodych ludzi w całej Europie.

dziAłANiA 
koMuNikACyjNE 
i uPowszEChNiAjąCE
Fundacja rozwoju systemu 
Edukacji podejmuje 
różnorodne działania 
promocyjno-komunikacyjne 
oraz upowszechniające, 
których celem jest dotarcie 
z informacją o programach 
oraz przykładach dobrych 
praktyk do jak najszerszej 
grupy odbiorców.

FRSE to nie tylko programy, które zapewniają dofinan-
sowanie projektów edukacyjnych. To także codzienne 
wsparcie merytoryczne dla wszystkich zaintereso-
wanych. Fundacja organizuje spotkania informacyj-
ne, konferencje, debaty i seminaria, podczas których 
uczestnicy mogą uczyć się od najlepszych ekspertów. 
Wydaje i dystrybuuje bezpłatne publikacje promo-
cyjne i szkoleniowe. Prowadzi aktywną komunikację 
z obecnymi i potencjalnymi beneficjentami w Interne-
cie. Upowszechnia też przykłady najlepszych projek-
tów tak, aby były inspiracją dla innych. 

jubileusz 20-lecia
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EurydiCE

FrsE przyczynia się do rozwoju 
reform edukacyjnych i współtworzy 
politykę edukacyjną naszego kraju 
głównie za pośrednictwem działań 
Polskiego biura Eurydice. Eurydice, 
czyli sieć informacji o edukacji 
w Europie, istnieje od 1980 r. 

 
Sieć Eurydice składa się z biur krajowych utworzonych przez minister-
stwa edukacji poszczególnych krajów oraz Biura Europejskiego utwo-
rzonego przez Komisję Europejską do koordynacji działań Sieci. Polskie 
biuro od 1998 r. funkcjonuje w strukturach FRSE.

Główna misja Eurydice to dostarczanie osobom odpowiedzialnym za po-
litykę edukacyjną na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym analiz 
oraz informacji, które stanowią dla nich wsparcie w procesie podejmo-
wania decyzji. Z informacji dostarczanych przez Sieć korzystają także 
środowiska naukowe, nauczyciele i studenci – wszyscy zainteresowani 
edukacją w Europie. Prace podejmowane przez Sieć odzwierciedlają 
priorytety Unii Europejskiej zawarte w dokumentach strategicznych 
„Europa 2020” oraz „Edukacja i Szkolenia 2020”. Publikacje dotyczące 
szkolnictwa wyższego raportują m.in. przebieg Procesu Bolońskiego.

Współpraca Polski w ramach Sieci umożliwia przekazywanie informacji 
o polskim systemie edukacji do Unii Europejskiej oraz udostępnianie 
polskim odbiorcom informacji o europejskich systemach edukacji.

Eurydice prezentuje struktury systemów edukacji, sposoby zarządza-
nia, legislację, a także dynamikę przemian, wszelkie działania refor-
matorskie i ich kierunki. Szczególnym zainteresowaniem Komisji Eu-
ropejskiej cieszy się dostępny w Eurypedii rozdział o reformach – każde 
biuro krajowe aktualizuje informacje zawarte w tym rozdziale dwa razy 
w roku.

Polskie Biuro Eurydice opracowuje także cyklicznie publikację anglo-
języczną The System of Education in Poland, która stanowi najbardziej 
aktualne i komplementarne źródło informacji na temat polskiego sys-
temu edukacji skierowane do wszystkich zainteresowanych osób na 
całym świecie.  

ANNA SMocZYńSKA
koordyNAtorkA PolskiEGo 
biurA EurydiCE  
w lAtACh 1996-2012

W momencie przystąpienia Polski do Sieci Eurydi-
ce byliśmy krajem stowarzyszonym z UE. Jak wtedy 
oceniano polskie wysiłki?
W tamtym czasie nasze działania spotykały się 
z ogromną aprobatą, właśnie ze względu na zbli-
żające się wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. 
Wszystkie środowiska związane z edukacją – za-
równo w kraju, jak i za granicą – patrzyły na nas 
z dużym zainteresowaniem, co dawało nam siłę do 
działania. Apogeum tego optymizmu oczywiście na-
stąpiło w 2004 r. Jednocześnie za sprawą wprowa-
dzanej przez ministra Mirosława Handkego reformy 
szkolnictwa nasze działania cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem w Europie.

Początkowo celem Eurydice było wsparcie polityki edu-
kacyjnej kraju. Jakie zadanie obecnie spełnia Sieć?
Powstanie Sieci Eurydice było inicjatywą ministerstw 
edukacji państw członkowskich ówczesnej EWG, stąd 
główne działania Sieci skierowane były na wsparcie 
polityki edukacyjnej w poszczególnych krajach. Jest 
to nadal zadanie nadrzędne, chociaż od roku 2000 
obserwujemy zmianę punktu ciężkości – wymiar 
krajowy został w dużej części zastąpiony wymiarem 
europejskim, co oznacza, że kierunki działań Sieci są 
wyznaczane przede wszystkim przez priorytety i cele 
polityki edukacyjnej UE.

W większości krajów biuro Eurydice działa w struktu-
rach ministerialnych. W Polsce biuro Eurydice zostało 
przeniesione do FRSE już w 1998 r. To dobra decyzja?
To znakomity punkt wyjścia do działań promocyjnych. 
Kanały informacyjne istniejące w Fundacji umożli-
wiły nam dotarcie do szerszego grona odbiorców. 
W ostatnich latach wyraźnie wzrosła  liczba artyku-
łów, które – za sprawą wsparcia Zespołu Promocji 
FRSE – ukazują się w prasie.

INfoRMAcJE dLA cAłEgo ŚwIATA

kazachstan to najbardziej odległy region świata, 
z którego zamawiane są publikacje wydawane 

przez Polskie biuro Eurydice.

SpoTKANIE SIEcI w poLScE

w 2000 r. FrsE zorganizowała 1. spotkanie  
grupy roboczej sieci Eurydice w Polsce.

anna Smoczyńska jako ekspert podczas inauguracji eurypedii, 
bruksela 2011 r. 

wYRÓżNIENIE dLA EURYdIcE w poLScE

Polskie biuro Eurydice zostało w 2005 r. 
wyróżnione na forum europejskim  

podczas konferencji zorganizowanej  
z okazji 25-lecia działania sieci.

wSZYSTKo o EdUKAcJI w INTERNEcIE 

Eurypedia to europejska encyklopedia 
krajowych systemów edukacji dostępna 
w internecie. zawiera porównywalne i stale 
aktualizowane opisy 38 systemów edukacji 
w Europie. Portal 
udostępnia blisko 

50 tys. 
stron 
materiałów. 

pUBLIKAcJE EURYdIcE

Eurydice, pracując 
dla twórców polityki 
edukacyjnej i świata 
edukacji, przygotowuje 
i publikuje opisowe 
analizy systemów 
edukacji, studia 
porównawcze na tematy 
będące przedmiotem 
zainteresowania unii 
Europejskiej, a także wskaźniki dotyczące 
różnych poziomów edukacji. raporty są 
dostępne w internecie oraz w postaci publikacji 
książkowych. eurydice oferuje 3 typy publikacji: 

seria Kluczowe Dane – raporty zawierające 
wskaźniki ilościowe i jakościowe, dane 
statystyczne oraz wyniki badań edukacyjnych.

raporty tematyczne – pozycje porównawcze 
podejmujące zagadnienia ważne z punktu 
widzenia współpracy europejskiej w dziedzinie 
edukacji.

Fakty i liczby – materiały w języku angielskim 
opisujące strukturę i inne charakterystyczne 
cechy systemów edukacji.

jubileusz 20-lecia

115114

Fundacja rozwoju systemu edukacji



EwA MASNY
wiCEPrzEwodNiCząCA rAdy M.st. 
wArszAwy, CzłoNkiNi kAPituły 
koNkursu EduiNsPirACjE

Miałam niewątpliwą przyjemność być członkiem ka-
pituły konkursu EDUinspiracje. Dwie dotychczasowe 
edycje Mobilność od juniora do seniora i Rozwijanie 
kompetencji kluczowej: umiejętność uczenia się to 
realizacja założeń wielu programów upowszechnia-
nych i wdrażanych przez FRSE. Można powiedzieć, że 
projekty, które ocenialiśmy, obrazują i podsumowu-
ją znaczną część działań Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji. Trudno nie zauważyć również, że stanowią 
modelowe przykłady dla wielu działań edukacyjnych, 
które mogą podejmować zarówno osoby indywidual-
nie, jak i zespoły oraz instytucje.

Istotą pierwszej edycji konkursu było pokazanie 
znaczenia mobilności w procesie uczenia się przez 
całe życie. Doświadczenie, poznanie sposobów roz-
wiązywania podobnych problemów w innych krajach 
i środowiskach, a przy tym nauka języka i nawiązanie 
trwałych kontaktów zostało ocenione przez uczestni-
ków projektów jako ich wielki sukces. Poza rzeczo-
wymi nagrodami dla zwycięskich projektów wyróż-
nieniem dla zespołów był udział w międzynarodowej 
konferencji w Sopocie, podczas której Polska była 
gospodarzem z racji prezydencji w Unii Europejskiej. 
Był to także ważny element upowszechniania osią-
gniętych rezultatów. 

EduiNsPirACjE

Druga edycja konkursowa odbywała się w czasie 
Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych 
i Solidarności Międzypokoleniowej, co miało swoje 
odbicie w tematyce ocenianych i nagradzanych ini-
cjatyw. Umiejętność zdobywania kluczowej kompe-
tencji, czyli umiejętność uczenia się została trafnie 
podsumowana przez uczestnika jednego z projektów: 
Kluczem do rozwiązywania problemów społecznych jest 
współpraca i nieustanny dialog. Na każdym etapie roz-
woju zawodowego możemy się uczyć, ale również inni 
mogą się uczyć od nas.

Udział w kapitule konkursu skłania mnie do kilku 
refleksji. Uczestnicy ocenianych projektów zrozu-
mieli i odczuli wagę możliwości zweryfikowania 
swojej wiedzy w innych krajach, zdobycia nowych 
doświadczeń i kompetencji, poznania ludzi i nawią-
zania kontaktów. Dało im to satysfakcję z wykonanej 
pracy i wyzwoliło chęć podzielenia się swoim do-
świadczeniem. Realizowanie takich przedsięwzięć 
powinno zmieniać realia naszej edukacji, inspiro-
wać innych do aktywnej współpracy oraz przeła-
mywania stereotypu: uczysz się dla siebie. Wszyscy 
uczestnicy konkursu podkreślali ogromną wartość 
poznania innej kultury lub organizacji oraz współ-
pracy dla osiągnięcia założonych celów. 

Warto zauważyć, że udział w konkursowych projek-
tach był dla ich uczestników źródłem dumy i radości.  
Utwierdzał ich w przekonaniu o słuszności podjętych 
działań, dawał zadowolenie zarówno z wykonanej 
pracy, jak i z faktu, że znaleźli się w grupie liderów 
rozwoju współpracy  międzynarodowej i edukacji.

Dla mnie spotkanie z laureatami i wyróżnionymi 
w konkursie oraz poznanie wielu niezwykle cieka-
wych, choć nienagrodzonych projektów, było także 
bardzo ciekawym doświadczeniem. Może nawet 
więcej – źródłem wiedzy. I chyba o to w tym konkur-
sie chodzi.

Eduinspiracje to konkurs 
zainicjowany przez Fundację 
rozwoju systemu Edukacji w 2011 r. 
w celu upowszechniania i promocji 
rezultatów projektów realizowanych 
w ramach zarządzanych przez FrsE 
programów. 

 
Podczas dwóch pierwszych edycji konkurs skierowany był do osób i in-
stytucji realizujących swoje działania w programie „Uczenie się przez 
całe życie”. W 2013 r. grono odbiorców poszerzono o beneficjentów pro-
gramu „Młodzież w działaniu”, Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany 
Młodzieży, a także autorów projektów wyróżnionych w konkursach Eu-
ropean Language Label i eTwinning.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się pod hasłem: Mobilność od juniora 
do seniora. Podstawą do wyboru projektów najwyższej jakości było uka-
zanie znaczenia mobilności w rezultatach opisywanych działań. Łącznie 
na konkurs wpłynęło 189 zgłoszeń w dwóch kategoriach: mobilność 
indywidualna oraz instytucjonalna (skierowana do instytucji organizują-
cych mobilności). Kapituła konkursowa z nadesłanych zgłoszeń wyłoni-
ła 6 laureatów oraz przyznała wyróżnienia 12 projektom. 

Konkursowi EDUinspiracje 2012 przyświecało hasło Rozwijanie kompe-
tencji kluczowej: umiejętność uczenia się. Istotą było ukazanie znaczenia 
umiejętności uczenia się w procesie nabywania wiedzy na wszystkich 
etapach życia: od ucznia, przez studenta, pracownika, kadrę kierowni-
czą, aż po seniorów. Na konkurs wpłynęły 163 zgłoszenia. Po ocenie 
przeprowadzonej przez ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych na 
ręce kapituły przekazano 25 najlepszych zgłoszeń. Łącznie wyłonionych 
zostało 10 laureatów konkursu, a 15 projektów wyróżniono.

Trzecia edycja konkursu ogłoszona w roku jubileuszu Fundacji i za-
mknięcia perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013 opatrzona zo-
stała hasłem: Historie sukcesu – jak udział w programach edukacyjnych 
wpłynął na funkcjonowanie instytucji i nasze życie? Opisy nagrodzonych 
projektów znajdują się na stronie internetowej konkursu.

wIĘcEJ I LEpIEJ 

Podczas wszystkich edycji konkursu 
Eduinspiracje do FrsE napłynęło prawie 

600 zgłoszeń. 
znacznie wzrasta ich jakość, coraz trudniej 

wybrać najlepszych. 

laureaci konkursu 
eduinspiracje 2012 
o korzyściach z udziału 
w projektach europejskich 

 
Dzięki możliwości wyjazdu na praktyki nauczyłam się, 
że o swojej przyszłości warto pomyśleć trochę wcze-
śniej niż na kilka dni przed maturą.

Karolina Dopierała, Zespół Szkół nr 26 
w Warszawie (I wyróżnienie w kategorii projekty 

indywidualne programu Leonardo da Vinci)

Dzięki udziałowi w projekcie miałam szansę uczestniczyć 
w tworzeniu kompendium wiedzy i doświadczeń. Wspól-
nie z uczestnikami wyłanialiśmy najciekawsze rozwią-
zania szwedzkiego systemu pomocy społecznej, które 
nazwaliśmy złotymi jabłkami. Uznaliśmy te elementy za 
warte zakorzenienia na naszym gdyńskim gruncie.

Dorota Lepak, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gdyni (laureatka w kategorii projekty 

indywidualne programu Leonardo da Vinci)

Projekt, w którym jako chemik zatrudniony byłem na 
Wydziale Fizyki Nuklearnej, a większość eksperymen-
tów realizowałem w Centrum Biomedycznym, był ideal-
ny do nauki w wielu wymiarach. Nie tylko poznawałem 
techniki eksperymentalne normalnie niedostępne dla 
chemików, ale też nauczyłem się współpracować z róż-
nymi typami naukowców.

Jan Paczesny, Wydział Chemii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

(laureat w kategorii projekty indywidualne 
programu Erasmus)

Dzięki kontaktom z wielkimi instytucjami kultury w róż-
nych krajach, np. Victoria & Albert Museum w Londynie, 
mogliśmy bliżej poznać zaplecze i metody stosowane 
w edukacji osób dorosłych. Uczestnicy w ankietach ewalu-
acyjnych stwierdzili, że kursy rozbudzały poczucie piękna, 
poszerzały horyzonty, uruchamiały i rozwijały wyobraźnię.

Muzeum Narodowe w Krakowie  
(laureat w kategorii projekty instytucjonalne 

programu Grundtvig)

gala konkursu eduinspiracje, warszawa 2012 r.

Publikacja podsumowująca konkurs eduinspiracje 2012 
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BAZY wIEdZY

wiele przykładów projektów, a także mnóstwo przydatnych 
w codziennej pracy edukacyjnej informacji znajduje się 
w prowadzonych lub uzupełnianych przez FrsE bazach. Fundacja 
uzupełnia europejskie bazy dobrych praktyk, w tym ADAM, EVE, 
European Shared Treasure, w których można znaleźć polskie dobre 
praktyki projektowe. Prowadzi także własną bazę dobrych praktyk 
programu „uczenie się przez całe życie” w Polsce. uzupełnia 
także Eurypedię, czyli bazę informacji na temat systemów 
edukacji w całej Europie. ogromne bogactwo informacji oferuje 
portal Eurodesk. Można w nim znaleźć opisy  500 programów 
grantowych, 1,5 tysiąca organizacji i 200 projektów. 

RApoRTY

FrsE podsumowuje działalność swoich programów 
w wydawanych co roku raportach programów „uczenie 
się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”. Powstają 
także wydawnictwa okolicznościowe obejmujące kilkuletnią 
działalność poszczególnych edycji wybranych inicjatyw. 

cZASopISMA

Periodyki wydawane przez FrsE dostarczają aktualnych 
informacji na temat europejskich programów edukacyjnych. 
omawiają także wybrane zagadnienia, jak np. seria Biuletynów 
programu Leonardo da Vinci . od 2008 r. ukazały się numery 
poświęcone m.in. nowym tendencjom w poradnictwie 
zawodowym, projektom językowym, zdrowiu publicznemu 
i rolnictwu. z kolei kwartalnik „języki obce w szkole” 
istnieje od 1957 r., a od 2012 r. jest wydawany przez FrsE. 
dostępny bezpłatnie w internecie dostarcza nauczycielom 
aktualnej wiedzy z zakresu glottodydaktyki, językoznawstwa, 
psycholingwistyki i kulturoznawstwa.

MEdIA SpołEcZNoŚcIowE 

FrsE dzieli się swoim dorobkiem, wykorzystując media 
społecznościowe. dzięki  temu dociera z informacjami do 
nieograniczonej wprost rzeszy beneficejtów i osób, które 
dopiero planują swoją przygodę z projektem. 

zAsoby wiEdzy FrsE 
Fundacja rozwoju systemu Edukacji 
promuje dzielenie się wiedzą. zbiera 
i prezentuje swój dorobek w różnego 
rodzaju wydawnictwach tradycyjnych 
i elektronicznych. Publikacje i inne 
materiały wspierają beneficjentów 
w przygotowaniu i realizacji projektów, 
inspirują i zachęcają do działania. 

Często stanowią uzupełnienie szkoleń, pomagają w codziennej pracy 
nauczycieli, pracowników młodzieżowych, koordynatorów i uczestników 
projektów. Gromadzą także wiedzę ekspercką z wielu dziedzin edukacji. 
Wszystkie materiały przygotowywane przez FRSE są bezpłatne. Poniżej 
prezentujemy jedynie wybrane przykłady. Zachęcamy do korzystania 
z pełnej biblioteki i innych zasobów FRSE.

Publikacja Gdyby nie Grundtvig… 
10 lat programu Grundtvig oczami 
beneficjentów z 2011 r. prezentuje 
osiągnięcia z 10-letniej  
działalności programu. 

pUBLIKAcJE SZKoLENIowE

Aby wspierać beneficjentów, FrsE wydaje bezpłatne materiały 
szkoleniowe i poradnicze. Niektóre z nich są przewodnikami, 
które uczą, jak skorzystać z możliwości danego programu, 
np. Suplement do dyplomu. Przewodnik krok po kroku prowadzi 
użytkownika przez proces uzyskania dokumentu Europass. 
inne wspierają nauczycieli czy pracowników młodzieżowych 
w codziennej pracy. zestaw pakietów szkoleniowych T-kit to 
efekt międzynarodowego projektu szkoleniowców i liderów 
młodzieżowych. opracowali oni publikacje pomocne 
w codziennej pracy z młodymi ludźmi. w wydanej przez radę 
Europy serii znalazły się m.in. poradniki z zakresu zarządzania 
projektem i organizacją, o międzykulturowym uczeniu się 
i aktywnym obywatelstwie. FrsE tłumaczy T-kity na język polski. 

Zapoczątkowana w 2008 r. seria 
podręczników powstała jako efekt 
szkoleń Pozaformalnej Akademii 
Jakości Projektu w ramach programu 
„Młodzież w działaniu”. Pozycje w serii 
dotyczą aktywnego uczestnictwa 
młodzieży, edukacji międzykulturowej, 
współpracy z mediami i ewaluacji 
pracy. 

„Europa dla Aktywnych” to wydawany 
od 2010 r. bezpłatny kwartalnik Fundacji 
Rozwoju Systemu Edukacji. Jest 
połączeniem dziennika informacyjnego, 
poradnika i gazety opinii. „Europie dla 
Aktywnych” towarzyszą okolicznościowe 
dodatki publikowane np. z okazji 
Europejskiego Tygodnia Młodzieży.

Statistics for All to serwis internetowy, 
który powstał w celu zbierania 
i przetwarzania statystyk dotyczących 
kończącego się powoli programu 
„Uczenie się przez całe życie”. 
Powstaje przy współpracy narodowych 
agencji z różnych krajów, w tym 
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Film Razem zrealizowany 
w Europejskim Roku Dialogu 
Międzykulturowego 2008 
dokumentuje projekty promujące 
wielokulturowość w programach 
„Uczenie się przez całe życie” 
i „Młodzież w działaniu”. Prowadzi 
widza przez kilka miast Polski, 
przedstawiając ciekawych bohaterów 
– uczestników międzynarodowych 
inicjatyw. Na kanale FRSEtv 
w serwisie YouTube można obejrzeć 
m.in. produkcje filmowe FRSE.

 SłowNIKI I gLoSARIUSZE 

uzupełniają merytoryczną i językową wiedzę osób 
uczestniczących w europejskich projektach edukacyjnych.

pUBLIKAcJE UpowSZEchNIAJĄcE 
doBRE pRAKTYKI

Publikacje prezentujące dobre praktyki promują najlepsze 
projekty, są inspiracją dla potencjalnych beneficjentów programów 
edukacyjnych. w ramach działań upowszechniających FrsE 
wydaje m.in. zeszyty tematyczne poświęcone dobrym praktykom 
w różnych aspektach edukacji. w serii pojawiały się m.in. tytuły: 
Dialog międzykulturowy w projektach współpracy europejskiej, 
Rozwijanie kompetencji matematycznych i podstawowych 
kompetencji naukowych i technicznych w projektach współpracy 
europejskiej. FrsE wydaje także publikacje prezentujące 
zwycięskie projekty w konkursach European language label 
oraz etwinning. od 2011 r. wydawana jest również książka 
pokonkursowa Eduinspiracje prezentująca najlepszych 
z najlepszych, czyli laureatów flagowego konkursu Fundacji. 

pUBLIKAcJE poKoNfERENcYJNE

FrsE organizuje seminaria i konferencje poruszające różne 
aspekty edukacyjne. Efektem tych wydarzeń są publikacje 
zbierające teksty wystąpień, a także wyniki prac w grupach 
dyskusyjnych.

Publikacja Doświadczać uczenia 
jest efektem zorganizowanej 
w 2004 r. konferencji dotyczącej 
edukacji pozaformalnej. Narodowa 
Agencja ówczesnego programu 
MŁODZIEŻ zainicjowała  tym 
wydarzeniem i wydawnictwem 
krajową dyskusję na temat nauki 
poza szkołą.

BIBLIoTEcZKA NAUKowA 

to seria publikacji poruszających aktualne zagadnienia 
edukacyjne. książki zawierają specjalistyczne teksty ekspertów 
z Polski, a często również z Europy i świata. to także serie 
publikacji wydawanych przez Eurydice, w tym raportów 
prezentujących wyniki badań edukacyjnych. 

Książka Issues in Promoting 
Multilingualism. Teaching – Learning 
– Assessmen pod redakcją prof. Hanny 
Komorowskiej jest zbiorem artykułów 
w języku angielskim obejmujących 
najważniejsze zagadnienia związane 
z edukacją językową i promowaniem 
wielojęzyczności w Europie.

Angielsko-polski i polsko-angielski 
glosariusz terminów i pojęć używanych 
w europejskich programach współpracy 
w dziedzinie edukacji został wydany 
po raz pierwszy w 1997 r.  Był później 
kilkakrotnie aktualizowany. Zawiera 
ponad 4 tysiące haseł leksykalnych 
i opisowych dotyczących m.in. 
współpracy europejskiej i programów 
edukacyjnych.  

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy 
przygotował w 2011 r. publikację 
przedstawiającą  zwycięskie prace 
w  konkursach: fotograficznym 
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy 
w obiektywie oraz literacko- 
-artystycznym Moja przygoda z FSS.

jubileusz 20-lecia
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AbC ProGrAMów FrsE
Głównym zadaniem Fundacji rozwoju 
systemu Edukacji jest wspieranie 
działań na rzecz rozwoju edukacji 
w Polsce. FrsE realizuje swój cel 
poprzez koordynację programów 
edukacyjnych unii Europejskiej oraz 
innych inicjatyw międzynarodowych. 

 
FRSE promuje współpracę polskich placówek edukacyjnych z ośrod-
kami zagranicznymi oraz wspiera mobilność uczniów, studentów, 
młodzieży, dorosłych, pracowników naukowych i seniorów. Umożliwia 
realizację projektów badawczych, organizację wizyt studyjnych, szko-
leń, konferencji i seminariów służących podniesieniu jakości sytemu 
edukacji.

Szczegółowe informacje na temat korzystania z oferty programów 
i inicjatyw koordynowanych przez FrSe można uzyskać na stronie 
FrSe, w bezpłatnych materiałach promocyjnych, a także w Punkcie 
informacyjnym w siedzibie Fundacji.  

ProgrAmy zArzĄdzAnE PrzEz FrsE (sTAn w 2013 r.):

„uczenie się przez całe życie”  www.llp.org.pl

comenius  www.comenius.org.pl

Erasmus  www.erasmus.org.pl

leonardo da vinci  www.leonardo.org.pl

grundtvig  www.grundtvig.org.pl 

wizyty studyjne www.sv.org.pl 

wizyty Przygotowawcze  www.pv.org.pl

eTwinning  www.etwinning.pl

European language label  www.ell.org.pl

Europass  www.europass.org.pl

Eurydice  www.eurydice.org.pl

„młodzież w działaniu”  www.mlodziez.org.pl

Eurodesk  www.eurodesk.pl

centrum współpracy z krajami Europy wschodniej i kaukazu 
(sAlTo EEcA)  www.salto-youth.net/rc/eeca/

Polsko-litewski Fundusz wymiany młodzieży  www.plf.org.pl

Erasmus mundus  www.erasmusmundus.org.pl

TEmPus  www.tempus.org.pl 

Fundusz stypendialny i szkoleniowy www.fss.org.pl 

Fundusz stypendialny sciex-nmsch  www.sciex.pl

zespół Ekspertów Bolońskich  www.ekspercibolonscy.org.pl 

Program operacyjny kapitał ludzki (3 projekty systemowe 
PO KL w ramach Priorytetu III: Wysoka jakość systemu oświaty)   
www.pokl.frse.org.pl 

FrSe zarządzała także zakończonymi już programami:  
teSSa, term, Smart, Socrates, mŁodzieŻ. 

PArtNErzy FrsE 
Przez 2 dekady swojej działalności Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji współpracowała z przedstawi-
cielami wielu instytucji i organizacji zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Zawsze mogliśmy liczyć na Pań-
stwa życzliwość, wsparcie i wyrozumiałość. Chociaż nie sposób wspomnieć o wszystkich na łamach tej 

publikacji – wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy. 

Przykładem doskonałej współpracy z partnerami były konferencje organizowane przez FrSe podczas 
prezydencji Polski w radzie ue w 2011 r. 

głównE insTyTucjE 
i orgAnizAcjE, z kTórymi  
FrsE wsPółPrAcowAłA  
w lATAch 1993-2013

  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 

  Komisja Europejska. Przedstawicielstwo 
w Polsce

  Biuro Informacyjne Parlamentu 
Europejskiego w Polsce

  Biuro Rady Europy w Warszawie

  Europejskie Centrum Rozwoju 
Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)

   Europejskie Służby Zatrudnienia 
(European Employment Services) EURES

   Centralne Biuro Eurydice w Brukseli 
(EACEA P9)

   Europejskie Centrum Języków 
Nowożytnych  Rady Europy w Grazu 
(ECML)

   Euraxess – Portal mobilnych naukowców

   Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE)
   Instytut Badań Edukacyjnych (IBE)
   Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU)
   Biuro Edukacji Miasta Stołecznego  

Warszawy
   Warszawskie Centrum Innowacji 

Edukacyjnych i Społecznych (WCIES)
  Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA)
  Ośrodek Edukacji Informatycznej 

i Zastosowań Komputerów 
w Warszawie

  Instytut Wschodni (Forum 
Ekonomiczne w Krynicy)

  Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu 
i Porozumienia

  Instytut Adama Mickiewicza
  Centrum Edukacji Obywatelskiej
  Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
  Polsko-Amerykańska Fundacja 

Wolności
  Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji 

za Granicą
  Centrum Nauki Kopernik
  Instytut Głuchoniemych im. Jakuba 

Falkowskiego w Warszawie

  Europejskie Stowarzyszenie 
Narodowych Instytutów Kultury 
(European Union National Insitutes 
for Culture) EUNIC oraz inne 
instytucje współorganizujące 
Europejski Dzień Języków

  Instytuty Polskie za granicą
  Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej 

  Ambasada Królestwa Norwegii
  Biuro Mechanizmów Finansowych 

(EEA Grants - Norway Grants, 
Financial Mechanism Office)

   Norweskie Centrum Międzynarodowej 
Współpracy w dziedzinie Edukacji 
(Norwegian Centre for International 
Cooperation in Education) SIU

�

  Ambasada Szwajcarii
  Konferencja Rektorów Uniwersytetów 

Szwajcarskich (CRUS)

  Ambasada Wielkiej Brytanii
  British Council

  International Association of Teachers of 
English as a Foreign Language (IATEFL)

  Ambasada Francji
  Instytut Francuski w Warszawie
  Stowarzyszenie Nauczycieli Języka 

Francuskiego w Polsce (ProfEurope)

  Ambasada Niemiec
  Niemiecka Centrala Wymiany 

Akademickiej (DAAD)
  Goethe-Institut
  Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli 

Języka Niemieckiego

  Ambasada Rosji
  Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury

  Ambasada Republiki Litewskiej 
  Departament Spraw Młodzieży przy 

Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy 
w Wilnie

  Ambasada Irlandii
  Przedstawicielstwo Walonii-Brukseli
  Instytut Camõesa
  Włoski Instytut Kultury
  Rumuński Instytut Kultury

  ReferNet – europejska sieć danych 
i ekspertyz – polskie Konsorcjum Sieci 
ReferNet

  Państwowa Komisja Poświadczania 
Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego

  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Jakości w Nauczaniu Języków Obcych 
(PASE)

  Związek Rzemiosła Polskiego 
  Izby Rzemieślnicze
  Kuratoria Oświaty
  Centralna Komisja Egzaminacyjna
  Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

  Konferencja Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich (KRASP)

  Academic Cooperation Association 
(ACA)

  Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni 
Polskich „PRom”

  Polska Komisja Akredytacyjna 
  Uniwersytet Jagielloński
  Uniwersytet Łódzki
  Uniwersytet Warszawski
  Federacja Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku
  Forum Młodych Demokratów

  Polska Rada Organizacji 
Młodzieżowych (PROM)

  Sieć Eurodesku (organizacje 
i instytucje pracujące z młodzieżą)

  Regionalne struktury wsparcia 
programu „Młodzież w działaniu”

  NGO.pl
  edulandia.pl
  IBM 
  Macmillan 
  PL2012 
  Forum Akademickie

  Interkulturelles Zentrum (Austria)
  Centrum Inicjatyw Oświatowych 

(Center of Educational Initiatives) 
(Ukraina) 

  Akademia Pokoju i Rozwoju (Academy 
of Peace and Development) (Gruzja)

  Międzyregionalny Młodzieżowy Ruch 
Wspierający Inicjatywę Wolontariatu 
(Interregional Youth Social Movement 
of Support of Voluntary Initiatives) 
SFERA (Rosja)
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MIRoSłAw MARcZEwSKI
dirECtor GENErAl, FouNdAtioN For thE 
dEvEloPMENt oF thE EduCAtioN systEM

Dear Readers,
The year 2013 is a memorable time for the Foundation for the Devel-
opment of the Education System (FRSE). It marks 25 years of EU pro-
grammes’ implementation across Europe and their 15-year presence 
in Poland. We are very pleased that in such a unique time FRSE cele-
brates the 20th anniversary of its operations. It was on 23 June 1993 that 
Zdobysław Flisowski, the then Minister of National Education, estab-
lished FRSE as a state treasury foundation.
Today, FRSE is the only institution in Poland with such an extensive ex-
perience in managing more than a dozen European educational pro-
grammes. However, only a few people know that the beginnings of the 
foundation date back to the times when Polish people could only dream 
of participating in programmes like Erasmus and Comenius.
Initially, the foundation implemented TESSA, TERM and SMART pro-
grammes funded by PHARE, as well as Tempus, which is still operat-
ing. A few years later, in 1998, when Poland, being a country associated 
with the European Union, commenced the implementation of community 
educational programmes, FRSE was a natural coordinator for the im-
plementation of Socrates and Youth for Europe programmes. With time, 
we assumed the coordination of the Polish-Lithuanian Youth Exchange 
Fund, the Scholarship and Training Fund and Sciex-NMSch.
It is not an overstatement to say that the Foundation for the Development 
of the Education System had led Poland into the European Union long 
before it became an EU Member State in 2004.
I would like to thank all the people involved in projects implemented as 
a part of the programmes managed by FRSE, its staff and people sup-
porting its activity for the magnificent 20 years of cooperation. I hope you 
will celebrate our anniversary with us and that we will have at least as 
many excellent years ahead of us.

JAN TRUSZcZYńSKI
dirECtor GENErAl For EduCAtioN ANd 
CulturE, EuroPEAN CoMMissioN 

As a result of the activities implemented by FRSE, Polish, European 
and international institutions and associations established numerous 
contacts and partnerships. These new forms of cooperation enhanced 
modernisation of the Polish education system. 20 years of operations of 
the Foundation for the Development of the Education System mean also 
20 years of successful cooperation between Poland and its European 
partners.

KRYSTYNA SZUMILAS
MiNistEr oF NAtioNAl EduCAtioN 

Hundreds of thousands of partnerships established, thousands of teach-
ers and youth workers trained, dozens of thousands of young people for 
whom the participation in the programmes managed by FRSE was the 
first opportunity to go abroad and face a foreign culture – all this was 
possible thanks to the proficient work of the foundation, which from the 
beginning of its operations has efficiently transferred EU funds to bene-
ficiaries in Poland.

pRof. BARBARA KUdRYcKA
MiNistEr oF sCiENCE  
ANd hiGhEr EduCAtioN

One cannot overestimate the role of the Foundation for the Development 
of the Education System in developing quality education in Poland, in the 
implementation of modern and innovative educational programmes and 
in effective management of education processes, especially on the Euro-
pean level. As many as 20 years of active work to enhance the develop-
ment of education in Poland make FRSE deserve the highest recognition.

ELżBIETA BIEńKowSKA
MiNistEr  
oF rEGioNAl dEvEloPMENt

Personally, I value the cooperation with FRSE aimed at implementing and 
promoting Norwegian and Swiss scholarship funds very highly. Founda-
tion’s professional attitude to beneficiaries significantly contributes to 
the success of the programmes. 

NATALIA, 14 lat
Spędziła trzy miesiące
w partnerskiej szkole

w Szwecji,
korzystając z akcji

Wyjazdy Indywidualne Uczniów
w programie Comenius

PIOTREK, 18 lat
Zorganizował z pasjonatami

teatralnych gier fantasy z kilku krajów
wielostronną wymianę młodzieży,

korzystając z dofinansowania programu
„Młodzież w działaniu”

DOROTA, 21 lat
Studiowała rok

na Uniwersytecie w Wenecji
dzięki stypendium programu Erasmus

MICHAŁ, 23 lata
Był wolontariuszem

w organizacji pozarządowej
w Gruzji w ramach

Wolontariatu Europejskiego 
- Akcji 2 programu

„Młodzież w działaniu”

EWA, 25 lat
Wyjechała na praktykę

w firmie telekomunikacyjnej
w Norwegii 

z dofinansowaniem
z Funduszu Stypendialnego

 i Szkoleniowego

JAKUB, 37 lat
Uczestniczył w tygodniowym kursie 

metodologicznym dla nauczycieli
języka angielskiego w Wielkiej Brytanii,

korzystając z akcji 
Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej

w ramach programu Comenius

KATARZYNA, 44 lata
Przygotowała platformę do nauki

języka hiszpańskiego
dla młodych przedsiębiorców

w projekcie finansowanym z akcji
Transfer Innowacji w programie

Leonardo da Vinci

STANISŁAW, 52 lata
Wziął udział w wizycie 
studyjnej w Niemczech,

gdzie wraz z kilkoma innymi dyrektorami,
poznawał zastosowanie technologii

informacyjno-komunikacyjnych
w pracy dydaktycznej

ZOFIA, 88 lat
Z rówieśnikami z Danii wzięła 

udział w warsztatach fotograficznych
organizowanych w ramach 

projektu partnerskiego
Grundtviga

JAŚ, 5 lat
W przedszkolu, 

w ramach projektu eTwinning, 
nauczył się kilku 

piosenek anglojęzycznych 
i wysłał pierwszą 

kartkę pocztową za granicę
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Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej

w ramach programu Comenius

KATARZYNA, 44 lata
Przygotowała platformę do nauki

języka hiszpańskiego
dla młodych przedsiębiorców

w projekcie finansowanym z akcji
Transfer Innowacji w programie

Leonardo da Vinci

STANISŁAW, 52 lata
Wziął udział w wizycie 
studyjnej w Niemczech,

gdzie wraz z kilkoma innymi dyrektorami,
poznawał zastosowanie technologii

informacyjno-komunikacyjnych
w pracy dydaktycznej

ZOFIA, 88 lat
Z rówieśnikami z Danii wzięła 

udział w warsztatach fotograficznych
organizowanych w ramach 

projektu partnerskiego
Grundtviga

JAŚ, 5 lat
W przedszkolu, 

w ramach projektu eTwinning, 
nauczył się kilku 

piosenek anglojęzycznych 
i wysłał pierwszą 

kartkę pocztową za granicę

NATALIA, 14 lat
Spędziła trzy miesiące
w partnerskiej szkole

w Szwecji,
korzystając z akcji

Wyjazdy Indywidualne Uczniów
w programie Comenius

PIOTREK, 18 lat
Zorganizował z pasjonatami

teatralnych gier fantasy z kilku krajów
wielostronną wymianę młodzieży,

korzystając z dofinansowania programu
„Młodzież w działaniu”

DOROTA, 21 lat
Studiowała rok

na Uniwersytecie w Wenecji
dzięki stypendium programu Erasmus

MICHAŁ, 23 lata
Był wolontariuszem

w organizacji pozarządowej
w Gruzji w ramach

Wolontariatu Europejskiego 
- Akcji 2 programu
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JAś, age 5,
learnt new English songs and sent 

his first postcards abroad within the 
eTwinning project implemented in 

his kindergarten.

European educational 
programmes enable 
people, regardless 
of their age, to gain 
new experiences and 
competences.

FroM Childhood to sENiority

NATALIA, age 14, 
spent 3 months in the partnership 

school in Sweden within the 
framework of the Comenius 

Individual Pupil Mobility 
programme.

PIOTR, age 18, 
organized international youth 

exchange under the Youth in Action 
programme together with live 

action role-playing games fans from 
other countries. 

DOROTA, age 21, 
studied at the University of Venice 
within the framework of Erasmus 

programme.

MICHAł, age 23, 
worked as a volunteer in a non-

governmental organization in 
Georgia within the framework 
of European Voluntary Service 
- Action 2 of the Youth in Action 

programme. 

EWA, age 25, 
was a trainee in  

a telecommunication company in 
Norway within the framework of the 

Training and Scholarship Fund. 

JAKUB, age 37, 
participated in a methodological 
course for teachers of English as  
a foreign language organized in 

Great Britain under the Comenius 
School Staff Mobility programme. 

He also reads “Jezyki Obce  
w Szkole” regularly. 

KATARZYNA, age 44, 
developed an educational platform 

for learning Spanish for young 
entrepreneurs within the Transfer 

of Innovations Action under the 
Leonardo da Vinci programme. 

STANISłAW, age 52,
participated, together with other 
head-teachers, in a Study Visit 
organized in Sweden, where he 

learnt how to use ICT in teaching 
and learning.  

ZOFIA, age 88, 
with other seniors from Denmark, 

took part in photographic 
workshops organized under the 
Grundtvig Partnership Project. 

ADAM, age 30,
developed  linguistic project  
with his students for which  
he received the European  

Language Label.
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TAdEUSZ SłAwEcKI
sECrEtAry oF stAtE At thE MiNistry oF 
NAtioNAl EduCAtioN

Programmes managed by FRSE have greatly affected Polish schools, 
teachers and students. They have helped make Polish society open to 
changes, develop civic society and active citizenship.

KRZYSZTof STANowSKI
uNdErsECrEtAry oF stAtE At thE MiNistry oF 
NAtioNAl EduCAtioN iN thE yEArs 2007-2010

We rarely speak highly of state agencies. The Foundation for the Develop-
ment of the Education System is a notable exception.

dR. ANdRZEJ KURKIEwIcZ
dEPuty dirECtor oF thE dEPArtMENt oF 
strAtEGy iN thE MiNistry oF sCiENCE ANd 
hiGhEr EduCAtioN

The activities undertaken by FRSE enabled hundreds of thousands of 
people, regardless of their age, education and skills, to participate in edu-
cational projects that broadened their knowledge in specific fields. Thanks 
to the professional coordination of those programmes, thousands of stu-
dents and academic staff could study or work abroad, whereas foreigners 
had an opportunity to recognise the quality of higher education in Poland. 

URSZULA AUgUSTYN
MEMbEr oF thE Polish PArliAMENt

The foundation has crossed not only geographic boundaries, but also 
mental ones, and showed what was the best in Poles. Conferences and 
seminars organised by FRSE promote modern education, bring genera-
tions together, help to develop talents and promote competences. They 
bolster up courage and bring us closer to the world.

KATARZYNA hALL
MiNistEr oF NAtioNAl EduCAtioN iN thE 
yEArs 2007-2011

The commitment of FRSE to establishing contacts with the Eastern Part-
nership countries is of paramount importance. It is both very inspiring 
and invigorating to see  that it is Poland now that creates opportunities 
and conditions for further reinforcement of European integration by in-
cluding the Eastern partnership countries in joint projects, similarly to 
the times when Poland was the recipient of such initiatives.

pRof. hANNA KoMoRowSKA
iNstitutE oF ENGlish studiEs,  
uNivErsity oF wArsAw

Promotional activities taken by the foundation help schools in Po-
land and abroad benefit from solutions developed by others and 
share their own achievements. The Foundation's publishing activity  
also promotes those actions – thanks to many publications, both in 
print and in electronic copies, FRSE widely shares valuable ideas and 
methods for putting them into practice.

MIRoSłAw SIELATYcKI
uNdErsECrEtAry oF stAtE At thE MiNistry 
oF NAtioNAl EduCAtioN iN thE yEArs 
2010-2012

After the turning point in 1989, we aimed at making the Polish system 
of education more open to the world and strived to ensure better mo-
bility of Polish students and teachers in Europe, and that Polish schools 
could benefit from experiences of their counterparts in other countries. 
Today we can say that thanks to FRSE these postulates have been met 
in a large part.

  The establishment of FRSE on the basis of the 
decision of the Minister of National Education 
– Zdobysław Fisowski 
Tempus I office starts its operations within the 
organisational structure of FRSE

  TESSA and TERM programmes are launched

 

  SMART and Tempus II bis programmes  
are launched

  FRSE commences to manage: Socrates  
(Comenius, Erasmus, Arion, Lingua, NARIC, 
ODL) and Youth for Europe programmes  
The Polish Eurydice Unit starts operating

 

  FRSE becomes the National Agency of: Socrates 
II (Comenius, Erasmus, Grundtvig, Minerva, 
Lingua, Arion, NARIC), YOUTH and Tempus III  
programmes

  FRSE launches the European Language Label 
competition

  Eurodesk programme starts its operations  
in Poland  
SALTO EECA Resource Centre is established

  FRSE opens the National Support Service of 
eTwinning action of the e-Learning programme, 
national structures of Erasmus Mundus 
programme and the National Contact Point of 
the Tempus programme

  FRSE is appointed the National Agency of 
the Lifelong Learning programme and Youth 
in Action programme and becomes the 
institution responsible for the management of 
Polish-Lithuanian Youth Exchange Fund

1993

1994

1996

1998

2000

2001

2003

2004

2007

2008

2009

2011

2012

2013

  FRSE becomes the Operator of the Scholarship and 
Training Fund

  FRSE starts running the National Europass Centre 
and the contact point of the Sciex Scholarship Fund. It 
assumes the role of the coordinator of activities related 
with the European Year of Creativity and Innovation 

  FRSE is one the main organizers of the international 
conferences in the field of education under the Polish 
Presidency in the EU Council

  FRSE runs three systemic projects within the 
framework of the Human Capital Operational 
Programme under Priority 3: High quality of the 
education system

  FRSE celebrates the 20th anniversary of its operations

> FACEBOOK <

Na serwisie społecznościowym
 Facebook FRSE prowadzi 

5 fanpage’ów 
(Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji oraz programów: 

Erasmus, Eurodesk, eTwinning 
i „Młodzież w działaniu”). 

Łącznie lubi nas prawie 20 tys. osób.

> WWW <

FRSE prowadzi 
22 strony internetowe. 
Miesięcznie odwiedza 
je 150–200 tys. osób, 

które generują
600 tys.–1 mln odsłon. 

> ISSUU <

Na ISSUU.com można 
zapoznać się z ponad 200 

publikacjami FRSE. 
Miesięcznie 

odwiedza nas 150 czytelników.

> YOUTUBE <

Na kanale FRSE 
w YouTube 

można obejrzeć 
ponad 180 filmów 

promocyjnych FRSE.

> FLICKR <

W serwisie flickr.com 
można obejrzeć 
ponad 700 zdjęć 

dokumentujących 
działalność FRSE.

> PINTEREST <

W serwisie pinterest.com 
można zapoznać się 

z wystawami, 
plakatami i grafikami 

stworzonymi 
na potrzeby działań 

komunikacyjnych FRSE.

> PREZI <

W serwisie prezi.com 
można zapoznać się 

z kilkunastoma 
prezentacjami przygotowanymi 

na potrzeby 
działań informacyjnych FRSE.

> WYDARZENIA <

Rocznie organizujemy ok. 300 
międzynarodowych, ogólnopolskich 

i regionalnych konferencji, seminariów, 
szkoleń oraz innego rodzaju wydarzeń 

promujących działalność FRSE, 
w których biorą udział tysiące nauczycieli, 

nauczycieli akademickich, 
pracowników młodzieżowych i trenerów.

> PUBLIKACJE <

FRSE wydaje rocznie 
ok. 50 tytułów publikacji 
i raportów oraz ulotki, 

broszury o łącznym nakładzie 
sięgającym ok. 200 tys. egzemplarzy. 

FRSE jest także wydawcą dwóch kwartalników: 
„Europa dla Aktywnych” 
i „Języki Obce w Szkole”.

dzIaŁanIa 
koMUnIkaCYjnE 
FrsE
Fundacja rozwoju 
systemu Edukacji 
podejmuje różnorodne 
działania promocyjno- 
-komunikacyjne 
w celu dotarcia 
z informacją 
o zarządzanych przez 
nią programów do 
jak najszerszej grupy 
odbiorców.

jubileusz 20-lecia
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more than 991€
                            million  

– the total amount of co-financing  
transferred by FRSE  
to individual projects

300                    
– the number of international, Poland-

wide and regional conferences, seminars, 
trainings and other events promoting the 
operations of FRSE, which are attended 
by thousands of teachers, academics, 

young people and youth workers

                 more than500
                               thousand 

 – the number of Poles who obtained 
co-financing of mobilities  

abroad

                      more than62
                       thousand 
– the number of applications 
submitted to FRSE, and more  

than 34 thousand – the number  
of projects approved  
for implementation 21

               
– the number of European 

programmes and 
initiatives managed  

by FRSE

200
                               thousand 
– the number of copies of books,  
reports, brochures and leaflets  

published by FRSE per year

150–200 
thousand  

 – the number of visitors to FRSE websites 
per month, which makes as many as one 

million pageviews

About FrsE

125124

Foundation For the deVeloPment oF the education SyStem 20th anniVerSary



tytuł? PrACowNiCy zEsPół FuNdACji 
rozwoju systEMu 
EdukACji

Fundację Rozwoju Systemu Edukacji tworzą niesamowici ludzie. Mamy ogromne szczęście współpra-
cować z niezwykle kompetentnym, a jednocześnie pełnym energii i pomysłów zespołem. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim pracownikom Fundacji za ogromne zaangażowanie w realizację codziennych 
zadań i budowanie renomy FRSE. Dzięki Waszej wiedzy, umiejętnościom i wysiłkowi możemy dziś 

wspólnie cieszyć się z sukcesów i bogatego dorobku naszej instytucji. 

zarząd Fundacji rozwoju SyStemu edukacji

Warszawa, 23 czerwca 2013 r.

rada Fundacji rozwoju SyStemu edukacji 

listopad 2013

Joanna Berdzik przewodnicząca rady

dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz wiceprzewodnicząca rady

Urszula Augustyn

Grzegorz Chorąży

Arkadiusz Jarkiewicz

dr Andrzej Kurkiewicz

Ewa Masny

prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

Claudia Torres-Bartyzel

Przewodniczący rady Fundacji  
rozwoju SyStemu edukacji w latach 1993–2013 
w kolejności pełnienia funkcji

prof. dr hab. Jerzy Olędzki

prof. dr hab. Kazimierz Przybysz

prof. dr hab. Stefan Pastuszka

prof. dr hab. Wilibald Winkler

Tadeusz Sławecki

prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas

dr hab. Ewa Krystyna Freyberg

Adam Giersz

Henryk Gołębiewski

prof. dr hab. Stefan Jurga

Mirosław Orzechowski

Krzysztof Stanowski

Mirosław Sielatycki

Joanna Berdzik

dyrektorzy generalni rady Fundacji  
rozwoju SyStemu edukacji w latach 1993–2013 
w kolejności pełnienia funkcji

dr Witold Sienkiewicz

Andrzej Sadłowski

Mirosław Marczewski

tomaSz bratek

zastępca dyrektora generalnego 
marcin rolnik

członek zarządu

miroSŁaw marczewSki

dyrektor generalny

dr tomaSz Szymczak

członek zarządu
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127126

Fundacja rozwoju systemu edukacji



20 lat Fundacji rozwoju Systemu edukacji

koncepcja publikacji: Zespół Promocji FRSE

redakcja:
Agnieszka Pietrzak (redaktor prowadząca, opracowanie i redakcja tekstów)
Anna Samel (opracowanie tekstów, infografik i statystyk)
Jan Andrzej Nicał (współpraca wydawnicza, opracowanie infografik i osi czasu)
Anna Grabowska (redakcja, opracowanie wersji angielskiej)
Malwina Górecka (opracowanie fotoreportaży)
Paulina Puchalska (współpraca wydawnicza)
Ewelina Miłoń (konsultacje)
Katarzyna Welik (wywiady z pracownikami FRSE). 

korekta: Agnieszka Pawłowiec, Weronika Walasek-Jordan

Projekt graficzny, ilustracje i skład:  

W albumie wykorzystane zostały zdjęcia następujących autorów:  Krzysztof Kuczyk  (str. 38-39, 45, 77), Jerzy Kleszcz (str. 29), 
Wojciech Wójtowicz (str. 33, 93, 110), Jarosław Nogal (str. 62, 111), Danuta Matloch (str. 116-117), Tomasz Markowski (str. 81). 
Pozostałe fotografie pochodzą z archiwum FRSE.
Informacje o autorach zdjęć użytych w rozdziałach Oś czasu i Fotoreportaże zostały umieszczone wewnątrz publikacji.
W albumie zostały zaprezentowane fotografie i teksty z jubileuszowej wystawy zorganizowanej z okazji obchodów 20-lecia FRSE. 
Przygotowanie wystawy (dobór zdjęć i redakcja tekstów): Malwina Górecka, Ewa Jaczewska. 

wydawca:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
e-mail: kontakt@frse.org.pl
www.frse.org.pl

© Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2013

iSbn: 978-83-64032-15-8

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej 
autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

Publikacja bezpłatna

Niniejsza publikacja została wydana na galę 20-lecia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, którą objął Honorowym Patronatem 
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. 
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