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Słowo wstępne

Szanowni Państwo,

Konferencja „Kompetencje językowe podstawą suk-
cesu zawodowego i społecznego w Europie” jest jed-
nym z wydarzeń organizowanych przez polską prezy-
dencję w obszarze edukacji. Podczas tej konferencji 
chcielibyśmy zaproponować Państwu dyskusję nad 
tematami związanymi z uczeniem się języków obcych 
i komunikacją wielojęzyczną, tak istotnymi dla oby-
wateli Unii Europejskiej w różnych obszarach życia, 
a jednocześnie często w swojej oczywistości – niedo-
cenianymi.

Termin naszej konferencji zbiega się również z obchodami dziesięciolecia Eu-
ropejskiego Dnia Języków – inicjatywy Rady Europy i Komisji Europejskiej – jak 
również z dziesiątą edycją European Language Label w Polsce – Europejskiego 
znaku innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych. 
Obydwie inicjatywy pokazują, że rola języków obcych jako inspiracji do dosko-
nalenia metod nauczania jest dostrzegana i traktowana jako ważny element 
integracji europejskiej.

Gdy patrzymy na rozwój Europy w ostatnich dekadach, na rozwijającą się 
współpracę między krajami sąsiadującymi i regionami, na przezwyciężanie
historycznych uprzedzeń, budowanie zwykłych ludzkich przyjaźni i wrażliwo-
ści międzykulturowej, przekładających się na lepszą współpracę między insty-
tucjami, fi rmami, samorządami – trudno nie docenić roli, jaką w tych procesach 
odgrywa znajomość języków. Nawet kryzysów, których Europa doświadcza 
w ostatnim czasie nie dałoby się przezwyciężyć bez wypracowania wspólnych 
strategii, których warunkiem jest wzajemne porozumienie. Zaś w wymiarze 
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praktycznym – znajomość języków obcych to możliwość zdobycia lepszego wy-
kształcenia, stymulacja rozwoju zawodowego, podniesienie statusu material-
nego i lepsze odpowiadanie na oczekiwania europejskiego rynku pracy.

Unia Europejska posiada już znaczący dorobek w tym zakresie – co roku dzie-
siątki tysięcy Europejczyków w każdym wieku korzystają z możliwości stwa-
rzanych przez programy mobilności edukacyjnej, takich jak na przykład: wy-
jazdy studenckie, staże, praktyki zawodowe czy wolontariat seniorów. Rola 
nauczania języków obcych w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej staje 
się także niekwestionowanym priorytetem, który przekłada się na umiędzyna-
rodowienie programów kształcenia w szkołach wyższych. 

Ale jednocześnie dostrzegamy kolejne wyzwania: jak motywować obywateli UE 
do posługiwania się co najmniej dwoma językami obcymi w codziennej komu-
nikacji? Jak kształcić nauczycieli, aby nie tylko zachęcali uczniów do uczenia 
się języków obcych, ale także sami byli w stanie nauczać swoich przedmiotów 
w innym języku np. w ramach zintegrowanego nauczania przedmiotu i języka 
(CLIL)? Jak dostosować treść programów nauczania języków specjalistycznych 
do wymagań związanych z dalszym rozwojem uczniów szkół zawodowych? 
Jak monitorować postęp w podnoszeniu kompetencji językowych w krajach 
UE i sprawić, by umiejętności te były doceniane przez pracodawców? Jak za-
chęcać mieszkańców terenów przygranicznych do nauki języków sąsiadów? 
Czy wreszcie – jak wykorzystać wieloletnie pozytywne doświadczenia euro-
pejskich programów edukacyjnych dla nadania priorytetu nauce języków ob-
cych, zarówno w edukacji formalnej jak i pozaformalnej w kolejnej fazie pro-
gramowania 2014-2020?

Mam nadzieję, że właśnie nasza konferencja i możliwość dyskusji z zaproszo-
nymi ekspertami pozwolą Państwu znaleźć odpowiedzi na te pytania.

W imieniu organizatorów

Mirosław Marczewski
Dyrektor Generalny

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
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DZIEŃ I 28 września 2011

9.00 – 10.30 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.30 Konferencja prasowa

10.30 – 10.40 Powitanie:
• prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rektor 

Uniwersytetu Warszawskiego, Polska
• Włodzimierz Paszyński, Wiceprezydent m. st. Warszawy, 

Polska

10.40 – 11.00 Wystąpienia otwierające:
• Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej, Polska
• prof. dr hab. Witold Jurek, Podsekretarz Stanu, 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska

11.00 – 11.45 Wykłady inauguracyjne: 
 Kompetencje językowe a rozwój współczesnego społeczeństwa 

europejskiego 
 prof. Wolfgang Mackiewicz, Przewodniczący European 

Language Council, Niemcy

 Wielojęzyczność UE: niezwykła codzienność 
 Rytis Martikonis, Dyrektor Generalny ds. Tłumaczeń 

Pisemnych, Komisja Europejska

11.45 – 12.05 Przerwa kawowa

12.05 – 12.30 Wykład: 
Europejska wielojęzyczność i jej konsekwencje polityczne

 prof. Jan Sokol, Uniwersytet Karola, Czechy

12.30 – 12.55 Wykład: 
 Lingua, lingua franca, lingua academica: o językach 

w kształceniu uniwersyteckim w Europie
 prof. Regis Ritz, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 

Francja

Program
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12.55 – 13.30 Ceremonia wręczenia certyfi katów X edycji European 
Language Label 

 Moderator: Anna Grabowska, Koordynator European Language 
Label, FRSE, Polska
• Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej, Polska 
• Rytis Martikonis, p.o. Dyrektor Generalny ds. Tłumaczeń 

Pisemnych, Komisja Europejska

13.30 – 14.30 Lunch

14.30 – 16.00 Panel dyskusyjny I 
 KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE NA RZECZ ROZWOJU 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY
 Moderator panelu: Sabina Klimek, Forum ds. Wielojęzyczności

i Biznesu Komisji Europejskiej
 Uczestnicy panelu: 

1. Komunikacyjne umiejętności językowe na rzecz rynku 
pracy – strategiczny priorytet Komisji Europejskiej, 
Belen Bernaldo de Quiros, Kierownik Wydziału ds. 
Wielojęzyczności, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji
i Kultury, Komisja Europejska

2. Znaczenie małych języków w konkurencyjności na rynku 
pracy, prof. dr hab. Władysław Miodunka, Uniwersytet 
Jagielloński, Polska

3. Edukacja językowa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
i wspólnego rynku pracy, Alain Henry, Ambasada Francji
w Polsce

16.00 – 16.30 Przerwa kawowa

16.30 – 18.00 Panel dyskusyjny II 
 POLITYKA JĘZYKOWA I JEJ POTENCJAŁ DLA WSPIERANIA 

AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ
 Moderator panelu: dr Grażyna Czetwertyńska, IBI „Artes 

Liberales”, Uniwersytet Warszawski, Polska
 Uczestnicy panelu: 

1. Edukacja językowa dla rozwoju społeczeństwa obywa-
telskiego, Uwe Mohr, Szef Grupy ds. Wielojęzyczności
w EUNIC w Brukseli, Belgia
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2. Kształcenie językowe na rzecz mobilności i wspierania 
aktywności społecznej na podstawie doświadczeń 
benefi cjentów programów edukacyjnych Unii Europejskiej 
„Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”, 
Anna Atłas, Dyrektor Programu „Uczenie się przez całe 
życie”, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Polska

3. Nauczanie języków obcych w różnorodnym środowisku: 
uczniowie z niepełnosprawnością w szkołach 
ogólnodostępnych, dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj, 
prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska

4. Różnorodność językowa i społeczna w systemach 
edukacji, prof. Piet van Avermaet, Uniwersytet 
w Gandawie, Belgia

20.00 Uroczysta kolacja (za zaproszeniem), Pałac Prymasowski

DZIEŃ II 29 września 2011

9.00 – 11.00 Grupy dyskusyjne – pięć równoległych sesji
 1. EDUKACJA JĘZYKOWA NA ETAPIE WCZESNOSZKOLNYM

I PRZEDSZKOLNYM
 Moderator: dr Magdalena Szpotowicz, Wydział Pedagogiczny, 

Uniwersytet Warszawski, Polska
 Główny mówca: Pierre Mairesse, Lifelong learning: horizontal 

policy issues and 2020 strategy, Dyrekcja Generalna ds. 
Edukacji i Kultury, Komisja Europejska

 Paneliści:
• prof. Janet Enever, Uniwersytet w Umeå, Szwecja
• dr Christine Hélot, Institut Universitaire de Formation des 

Maîtres d’Alsace, Université de Strasbourg, Francja
• Maria Bogucka, Katedra Lingwistyki Stosowanej, 

Uniwersytet Gdański, Polska  
 Sprawozdawca: dr Karmen Pižorn, Uniwersytet w Lublanie, 

Słowenia

 2. KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE NA RZECZ MOBILNOŚCI 
– PRZYGOTOWANIE DO EDUKACJI I PRACY POZA GRANICAMI 
WŁASNEGO KRAJU 

 Moderator: Anna Atłas, Dyrektor Programu „Uczenie się przez 
całe życie”, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Polska
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 Paneliści:
• prof. Miquel Strubell, Universitat Oberta de Catalunya, 

Hiszpania 
• prof. Stephen Hagen, University of Wales, Wielka Brytania
• dr Thomas Spielkamp, Wicedyrektor Narodowej Agencji 

ds. Programów UE, Niemcy 
• Patrick Meuwissen, Krajowe Centrum EUROPASS, Belgia
• Alain Henry, Ambasada Francji w Polsce
• Günter Neuhaus, Goethe-Institut w Berlinie, Niemcy

 Sprawozdawca: Anna Grabowska, Koordynator European 
Language Label, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Polska

 3. KANAŁY KOMUNIKACJI W WIELOKULTUROWEJ KLASIE
 Moderator: Agnieszka Kosowicz, Prezes Zarządu, Polskie Forum 

Migracyjne, Polska
 Paneliści:

• dr hab. Jolanta Zając, prof. UW, Instytut Romanistyki, 
Uniwersytet Warszawski, Polska

• Gudrun Laufer, Dyrektor, Sven Walter Institute for 
Language Education, Niemcy

• Magdalena Wiażewicz, Sven Walter Institute for Language 
Education, Niemcy

• Eric Atkinson, Koordynator Projektów Regionalnych, 
British Council, Wielka Brytania

• Shaun Evans-Pask, Cardiff Council, Wielka Brytania
• Dariusz Grzemny, Koordynator Projektów, Dyrektoriat 

Młodzieży i Sportu, Rada Europy
 Sprawozdawca: prof. Piet van Avermaet, Uniwersytet

w Gandawie, Belgia

 4. ASPEKTY JĘZYKOWE INTERNACJONALIZACJI KSZTAŁCENIA 
NA POZIOMIE WYŻSZYM 

 Moderator: Jolanta Urbanik, Pełnomocnik Rektora ds. Procesu 
Bolońskiego, Uniwersytet Warszawski, Polska

 Paneliści:
• prof. Manuel Célio Conceiçăo, Uniwersytet w Algarve, 

Portugalia
• prof. Neva Šlibar, Uniwersytet w Lublanie, Słowenia
• prof. Dainuvīte Blūma, Uniwersytet Łotewski, Łotwa
• dr Sjur Bergan, Kierownik Departamentu Szkolnictwa 

Wyższego i Historii, Rada Europy
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• Anne Räsänen, Uniwersytet Jyväskylä, Finlandia
• Karolina Pietkiewicz, Studentka, Uniwersytet 

Warszawski, Polska
 Sprawozdawca: Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska, 

Dyrektor Szkoły Języków Obcych, Uniwersytet Warszawski, 
Polska

 5. NA POTRZEBY RYNKU PRACY: KSZTAŁCENIE TŁUMACZY
I KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE PRACOWNIKÓW

 Moderator: Konrad Fuhrmann, Dyrekcja Generalna ds. 
Tłumaczeń Pisemnych, Komisja Europejska

 Paneliści:
• prof. Peter A. Schmitt, Instytut Lingwistyki Stosowanej, 

Uniwersytet w Lipsku, Niemcy
• prof. dr hab. Elżbieta Muskat-Tabakowska, Kierownik 

Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją 
Miedzykulturową, Uniwersytet Jagielloński, Polska

• dr hab. Zofi a Berdychowska, prof. UJ, Wydział 
Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński, Polska

• Sabina Klimek, Forum Biznesu ds. Wielojęzyczności 
Komisji Europejskiej

 Sprawozdawca: Pierluigi Caterino, Dyrekcja Generalna ds. 
Tłumaczeń Pisemnych, Komisja Europejska

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa 

11.30 – 12.30 Prezentacja efektów pracy pięciu grup dyskusyjnych

12.30 – 12.50 Przyjęcie Deklaracji Końcowej
 Mirosław Marczewski, Dyrektor Generalny, Fundacja 

Rozwoju Systemu Edukacji, Polska

12.50 – 13:15 Wystąpienia końcowe:
• Mirosław Sielatycki, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo 

Edukacji Narodowej, Polska
• Jan Truszczyński, Dyrektor Generalny ds. Edukacji

i Kultury, Komisja Europejska

13.15 Lunch

Moderator konferencji: Jolanta Urbanik, Pełnomocnik Rektora ds. Procesu 
Bolońskiego, Uniwersytet Warszawski, Polska
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Grupa dyskusyjna I
Edukacja językowa na etapie wczesnoszkolnym i przedszkolnym

MODERATOR:  dr Magdalena Szpotowicz, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet 

Warszawski, Polska

GŁÓWNY MÓWCA: Pierre Mairesse, Lifelong learning: horizontal policy issues and 

2020 strategy, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Komisja 

Europejska

PRELEGENCI: prof. Janet Enever, Uniwersytet w Umeå, Szwecja

 dr Christine Hélot, Institut Universitaire de Formation des 

Maîtres d’Alsace, Uniwersytet w Strasburgu, Francja

 Maria Bogucka, Katedra Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet 

Gdański, Polska   

SPRAWOZDAWCA:  dr Karmen Pižorn, Uniwersytet w Lublanie, Słowenia

Cele :
• podjęcie dyskusji na temat obniżenia wieku rozpoczynania obowiązkowej 

nauki języka obcego w Europie;
• wskazanie znaczenia i specyfi ki kształcenia nauczycieli edukacji wczesnosz-

kolnej i przedszkolnej;
• odniesienie się do integracji językowo-przedmiotowej (CLIL) i edukacji róż-

nojęzycznej na etapie edukacji początkowej.

Tematy i problemy:
1. Efekty wczesnego startu w nauczaniu języka obcego w szkołach podstawo-

wych (na podstawie projektu badawczego ELLiE).
2. Profi l kształcenia nauczycieli języka obcego uczących w młodszych klasach 

szkoły podstawowej oraz przedszkolach.
3. Prezentacja dokumentu „Early Language Learning at Pre-Primary School 

Level – a Policy Handbook” opracowanego przez Komisję Europejską i grupę 
ekspertów.

4. Wyzwania związane z wdrażaniem CLIL-u oraz edukacji różnojęzycznej na 
wczesnym etapie edukacyjnym.

Grupa dyskusyjna II
Kształcenie językowe na rzecz mobilności – przygotowanie do edukacji
i pracy poza granicami własnego kraju

MODERATOR: Anna Atłas, Dyrektor Programu „Uczenie się przez całe życie”, 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Polska

PRELEGENCI: prof. Miquel Strubell, Universitat Oberta de Catalunya, Hiszpania 

Opisy grup dyskusyjnych
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 prof. Stephen Hagen, University of Wales, Wielka Brytania

 dr Thomas Spielkamp, Wicedyrektor Narodowej Agencji ds. 

Programów UE, Niemcy 

 Patrick Meuwissen, Krajowe Centrum EUROPASS, Belgia

 Alain Henry, Ambasada Francji w Polsce

 Günter Neuhaus, Goethe-Institut w Berlinie, Niemcy

SPRAWOZDAWCA: Anna Grabowska, Koordynator European Language Label, Fundacja 

Rozwoju Systemu Edukacji, Polska

Cele:
• podkreślenie wymiaru kształcenia językowego w kontekście mobilności 

różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych w wymiarze uczenia 
się przez całe życie;

• przedstawienie kształcenia językowego nie tylko w aspekcie komunikacji, 
ale również w kontekście kulturowym i społecznym kraju przyjmującego;

• poruszenie zagadnienia związanego z wzajemnym uznawaniem kompeten-
cji językowych na poziomie języka ogólnego i specjalistycznego.

Tematy i problemy:
1. Wpływ mobilności na rozwój kompetencji językowych.
2. Problemy językowe w mobilności – przykłady rozwiązań.
3. Propozycje zmian kształcenia językowego w kontekście mobilności.
4. Edukacja językowa na rzecz przygotowania do pracy w kraju i poza granicami.

Grupa dyskusyjna III
Kanały komunikacji w wielokulturowej klasie

MODERATOR: Agnieszka Kosowicz, Prezes Zarządu, Polskie Forum Migracyjne, 

Polska 

PRELEGENCI:  dr hab. Jolanta Zając, prof. UW, Instytut Romanistyki, Uniwersytet 

Warszawski, Polska,

 Gudrun Laufer, Dyrektor, Sven Walter Institute for Language 

Education, Niemcy

 Magdalena Wiażewicz, Sven Walter Institute for Language 

Education, Niemcy

 Eric Atkinson, Koordynator Projektów Regionalnych, British Council, 

Wielka Brytania

 Shaun Evans-Pask, Cardiff Council, Wielka Brytania

 Dariusz Grzemny, Koordynator Projektów, Dyrektoriat Młodzieży

i Sportu, Rada Europy

SPRAWOZDAWCA: prof. Piet van Avermaet, Uniwersytet w Gandawie, Belgia
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Cele: 
• budowanie społeczności w klasie szkolnej poprzez skuteczne wykorzystanie 

komunikacji z uwzględnieniem kilku płaszczyzn: słów, symboli i wartości;
• poruszenie kwestii edukacji dzieci cudzoziemskich, które zgodnie z badania-

mi PISA, osiągają słabsze wyniki w porównaniu do dzieci kraju przyjmujące-
go, mimo stosowania różnych metod wsparcia;

• przedstawienie doświadczeń edukacyjnych, dotyczących różnych sposobów 
porozumienia w klasie – od opanowania języka danego kraju, przez zrozumie-
nie wspólnych wartości, kodowanych w zachowaniu, postawach, obyczajach.

Tematy i problemy:
1. Zarządzanie wielokulturowością w środowisku szkolnym.
2. Sposoby porozumiewania się z uczniami, którzy nie znają języka kraju przyj-

mującego.
3. Wykorzystanie języka jako formy przekazu wartości ogólnoludzkich i sym-

boli sposobem na komunikację z uczniami nie znającymi języka kraju przyj-
mującego.

4. Kultura w kontekście praw człowieka.

Grupa dyskusyjna IV
Aspekty językowe internacjonalizacji kształcenia na poziomie wyższym

MODERATOR:   Jolanta Urbanik, Pełnomocnik Rektora ds. Procesu Bolońskiego, 

Uniwersytet Warszawski, Polska

PRELEGENCI:  prof. Manuel Célio Conceiçăo, Uniwersytet w Algarve, Portugalia

 prof. Neva Šlibar, Uniwersytet w Lublanie, Słowenia

 prof. Dainuvīte Blūma, Uniwersytet Łotewski, Łotwa

 dr Sjur Bergan, Kierownik Departamentu Szkolnictwa Wyższego

i Historii, Rada Europy

 Anne Räsänen, Uniwersytet Jyväskylä, Finlandia

 Karolina Pietkiewicz, Studentka, Uniwersytet Warszawski, Polska

SPRAWOZDAWCA: Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska, Dyrektor Szkoły Języków 

Obcych, Uniwersytet Warszawski, Polska

Cele: 
• przedstawienie różnych aspektów kształcenia językowego w szkolnictwie 

wyższym wspierających skuteczne umiędzynarodowienie kształcenia na 
poziomie wyższym;

• przedyskutowanie strategii umiędzynarodowienia (wymiar zewnętrzny 
i wewnętrzny) oraz polityki językowej instytucji szkolnictwa wyższego;

• omówienie mechanizmów zapewniania jakości kształcenia językowego 
w odniesieniu do umiędzynarodowienia kształcenia.
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Tematy i problemy:
1. Miejsce języka angielskiego i języków rzadziej nauczanych i używanych.
2. Przygotowanie nauczycieli akademickich (języków i przedmiotów kierunko-

wych) do kształcenia w językach obcych.
3. Kompetencja międzykulturowa a sukces zawodowy i społeczny.
4. Zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe w kontekście akademickim.
5. Znaczenie indywidualnej wielojęzyczności.
6. Umiędzynarodowienie z perspektywy studentów.
7. Jakość kształcenia językowego.
8. Miejsce kompetencji językowych i międzykulturowych w ramach kwalifi kacji.
9. Ramy kwalifi kacji a umiędzynarodowienie kształcenia.

Grupa dyskusyjna V
Na potrzeby rynku pracy: kształcenie tłumaczy i kształcenie językowe 
pracowników

MODERATOR: Konrad Fuhrmann, Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych, 

Komisja Europejska

PRELEGENCI: prof. Peter A. Schmitt, Instytut Lingwistyki Stosowanej, 

Uniwersytet w Lipsku, Niemcy

 prof. dr hab. Elżbieta Muskat-Tabakowska, Kierownik 

Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją 

Miedzykulturową, Uniwersytet Jagielloński, Polska

 dr hab. Zofi a Berdychowska, prof. UJ, Wydział Filologiczny, 

Uniwersytet Jagielloński, Polska

 Sabina Klimek, Forum Biznesu ds. Wielojęzyczności Komisji 

Europejskiej

SPRAWOZDAWCA: Pierluigi Caterino, Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych, 

Komisja Europejska

Cele:
• omówienie istniejących standardów i przyszłe wymogi w kształceniu tłu-

maczy i kształceniu językowym pracowników;
• wyznaczenie istniejących i potrzebnych praktyk w zakresie współpracy 

między uczelniami a przemysłem w obrębie usług językowych;
• prezentacja sieci European Master’s in Translation.

Tematy i problemy:
1. Kompetencje tłumaczeniowe i językowe na rynku pracy: rola uczelni i udział 

przemysłu w procesie kształcenia.
2. Współpraca uczelni z przemysłem: sytuacja bieżąca i zalecenia.
3. Przewidywanie trendów na rynku pracy i kształcenie zawodowe w zakresie 

kompetencji poszukiwanych na rynku.
4. Sieć European Master’s in Translation: standardy europejskie w kształceniu 

tłumaczy, najlepsze praktyki i dalszy rozwój sieci.
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Prelegenci

Eric Atkinson, BRITISH COUNCIL, WIELKA BRYTANIA

Absolwent University of Wales i University of Reading w zakresie nauczania języka angiel-

skiego jako obcego. Nauczyciel i konsultant ds. nauczania języka angielskiego specjalizu-

jący się w testach językowych, projektowaniu materiałów do nauki specjalistycznej ter-

minologii (ESP), opracowywaniu programów nauczania i szkoleniu nauczycieli. W trakcie 

dwudziestoletniej kariery w obszarze nauczania języka angielskiego pracował w Polsce, 

Grecji, Jemenie, Albanii i Libii oraz prowadził wykłady i warsztaty w wielu krajach.

Anna Atłas, FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI, POLSKA

Absolwentka historii i fi lologii germańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Sty-

pendystka Fundacji im. Roberta Boscha i DAAD. W latach 1992-2003 pracow-

nik Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP), od 1998 r. na stanowisku 

szefa Działu Języków Obcych i Komunikacji. Od 2004 r. pracowała w Funduszu 

Współpracy,w programie Leonardo da Vinci, od 2007 w FRSE jako zastępca dyrektora LLP 

ds. programu Leonardo da Vinci, od 2009 r. dyrektor programu „Uczenie się przez całe ży-

cie” dla programów Erasmus, Comenius, Wizyty Studyjne oraz European Language Label.

prof. Piet Van Avermaet, UNIWERSYTET W GANDAWIE, BELGIA

Dyrektor Centrum ds. Różnorodności i Uczenia się. Magister lingwistyki sto-

sowanej (Uniwersytet w Tilburgu w Holandii) oraz doktor socjolingwistyki. 

Wykładowca wielokulturowości na Uniwersytecie Gandawskim. Główne 

obszary badawcze to: różnorodność i nierówności społeczne w edukacji, lin-

gwistyka edukacyjna, transjęzyczność, edukacja wielojęzyczna i wielokulturowa, język 

i integracja imigrantów oraz badanie kompetencji językowych.

dr hab. Zofi a Berdychowska, prof. UJ, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, POLSKA

Wiceprezes Stowarzyszenia Germanistów Polskich, tłumacz przysięgły języka 

niemieckiego, członek-założyciel Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowa-

nia Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”. W latach 1995-2005 członek 

Rady Programowej Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy, później Katedry 

UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy Wydziale Filolo-

gicznym UJ. Od 2011 r. wiceprzewodnicząca Komisji Językoznawstwa PAN oddział w Krako-

wie. Członek komitetów redakcyjnych czasopism naukowych z zakresu translatoryki.

dr Sjur Bergan, RADA EUROPY

Dyrektor Wydziału ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauczania Historii. Przed-

stawiciel Rady Europy w „Bologna Follow Up Group and Board” oraz prze-

wodniczący grupy ekspertów bolońskich ds. ram kwalifi kacji. Członek ze-

społu redakcyjnego Białej Księgi Dialogu Międzykulturowego Rady Europy. 

Redaktor naczelny serii wydawniczej Rady Europy poświęconej szkolnictwu wyższemu, 

autor wielu publikacji i artykułów poświęconych różnym aspektom polityki kształcenia 

na poziomie wyższym.
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Belen Bernaldo de Quiros, KOMISJA EUROPEJSKA

Absolwentka socjologii politycznej i kryminologii. Rozpoczęła pracę w Komisji Europej-

skiej w 1987 roku. Była szefową programów Erasmus i Jean Monnet a także 

działu ds. polityki wielojęzyczności. Pracując w programie Erasmus otrzy-

mała wyróżnienie Politechniki w Walencji „San Carlos Medal” za zasługi we 

wdrażaniu programu Erasmus (2007-2013).

prof. Dainuvīte Blūma, UNIWERSYTET ŁOTEWSKI, ŁOTWA

Wykładowca pedagogiki oraz zarządzania w edukacji. Autorka publikacji

z zakresu edukacji oraz koordynator współpracy międzynarodowej nauczy-

cieli. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół: tematyki zmiany 

paradygmatu w edukacji, opracowywania programów nauczania dla szkol-

nictwa zawodowego, programów akademickich w edukacji, unowocześniania doskonale-

nia zawodowego nauczycieli, kształcenia dorosłych oraz rozwoju zawodowego pracow-

ników akademickich.

Maria Bogucka, UNIWERSYTET GDAŃSKI, POLSKA

Absolwentka Filologii Angielskiej UG. Specjalizuje się w metodyce nauczania 

języka angielskiego, metodyce nauczania małych dzieci oraz action rese-

arch, dotyczącym kształcenia i doskonalenia nauczycieli języka angielskie-

go. Przez ponad 15 lat prowadziła Program INSETT w regionie gdańskim. 

Konsultantka British Council w ramach projektów Young Learners oraz Szkoła Myślenia 

–program Centrum Edukacji Obywatelskiej. Autorka i współautorka materiałów dydak-

tycznych dla Young Learners.

Pierluigi Caterino, KOMISJA EUROPEJSKA

Absolwent dziennikarstwa. Dziennikarz, tłumacz pisemny i konferencyjny; od 1999 r. 

urzędnik Komisji Europejskiej, gdzie zajmował się tłumaczeniami i zarządzaniem zaso-

bami ludzkimi w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych oraz Dyrekcji Generalnej 

ds. Edukacji i Kultury. Od 2011 r. kierownik działu „Biura Terenowe i Współpraca z Przed-

stawicielstwami” w DGT.

prof. Manuel Célio Conceiçâo, UNIWERSYTET W ALGARVE, PORTUGALIA

Wykładowca językoznawstwa i literatury, doktor lingwistyki ze specjaliza-

cją terminologia i komunikacja specjalistyczna. Badacz polityki językowej, 

komunikacji międzykulturowej i lingwistyki, uczestnik wielu międzynaro-

dowych projektów. Członek rady naukowej wydziału, prorektor ds. akade-

mickich oraz koordynator kształcenia językowego. Członek zarządu European Language 

Council oraz zespołu redakcyjnego „European Journal of Language Policy”.

dr Grażyna Czetwertyńska, UNIWERSYTET WARSZAWSKI, POLSKA

Przewodnicząca regionalnych i wojewódzkich zespołów ds. języków ob-

cych w czasie wprowadzania systemu egzaminów zewnętrznych. Kie-

rownik Laboratorium Edukacyjnego, dyrektor programu „Szkoła z klasą”, 

członek Krajowej Rady Badania PISA (OECD) w zakresie czytania. Peł-

niła funkcję dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania w Mini-
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sterstwie Edukacji. Obecnie ekspert wiodący w MEN, ekspert grupy ds. programów 

nauczania dla polskich szkół za granicą, członek polskiego jury konkursu European 

Language Label.

prof. Janet Enever, UNIWERSYTET W UMEÅ, SZWECJA

Profesor nauczania i uczenia się języków obcych na Uniwersytecie w Umeå 

oraz członek zespołu ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków 

składanych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Kierownik 

międzynarodowego, obserwacyjnego programu badań ds. wczesnego ucze-

nia się języków w Europie (ELLiE). Pracowała jako doradca Ministra Edukacji Kosowa ds. 

reformy nauczania języka angielskiego w szkołach oraz wykładowca lingwistyki stoso-

wanej w London Metropolitan University. Egzaminator i ekspert zewnętrzny uniwersy-

teckich egzaminów językowych.

Shaun Evans-Pask, CARDIFF COUNCIL, WIELKA BRYTANIA

Specjalista z zakresu zarządzania równością i różnorodnością, członek CIPD. Współpra-

cował z organizacjami publicznymi, prywatnymi i wolontariackimi, gdzie zajmował się 

doradztwem dotyczącym polityki, zgodności i zarządzania. Jego działania dotyczą wpro-

wadzania kwestii równości do głównego nurtu działalności przedsiębiorstw i planowania 

biznesowego oraz doradztwa i szkolenia pracowników i menedżerów wszystkich szczebli. 

Autor wielu artykułów, seminariów i szkoleń na tematy takie jak: zdrowie psychiczne, 

samopomoc, przestępczość, edukacja, inkluzja i zarządzanie.

Konrad Fuhrmann, KOMISJA EUROPEJSKA

Absolwent fi lologii słowiańskiej i klasycznej oraz teologii; nauczyciel, dzien-

nikarz, tłumacz, urzędnik w Komisji Europejskiej. Od 2009 r. pracownik DGT 

ds. polityki wielojęzyczności i koordynacji działań związanych z funkcjono-

waniem sieci „European Master in Translation”. Wcześniej pracował w DG 

EAC ds. programów edukacyjnych w obszarze nauczania języków.

Anna Grabowska, FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI, POLSKA

Absolwentka Interdyscyplinarnych Studiów Podyplomowych dla Tłumaczy 

Prawnych i Sądowych oraz European Masters in Conference Interpreting

w ILS UW. W latach 1998-2007 sprawozdawca programów edukacyjnych 

Rady Europy. Tłumacz w sekcji polskiej Rady UE w Brukseli oraz koordyna-

tor i tłumacz polskiej grupy terminologicznej SurveyLang w fazie pilotażowej.  Obecnie 

koordynator programu European Language Label w Polsce.

Dariusz Grzemny, RADA EUROPY

Z wykształcenia polonista i pedagog. Wieloletni działacz na rzecz edukacji o prawach 

człowieka w kraju i zagranicą. Był odpowiedzialny za tłumaczenie na język polski 

przewodnika Rady Europy Kompas – Edukacja o prawach człowieka w pracy z mło-

dzieżą. Współtwórca Młodzieżowej Sieci Edukacji o Prawach Człowieka – międzyna-

rodowego stowarzyszenia 37 organizacji z całej Europy. Obecnie koordynator projektu 

Enter! Dostęp do praw społecznych dla młodzieży ze środowisk defaworyzowanych 

w Radzie Europy.



16

prof. Stephen Hagen, UNIVERSITY OF WALES, WIELKA BRYTANIA

Wykładowca wielojęzycznej komunikacji w biznesie. Był dyrektorem Mercia In-

stitute of Enterprise na Uniwersytecie Warwick oraz doradcą rządu brytyjskiego 

(DTI & TPUK) ds. opracowania pierwszej kampanii National Languages for Export; 

redaktor wielu publikacji i raportów dotyczących języków w biznesie. Główny 

badacz i autor Raportu z Badania Komisji Europejskiej ELAN (przegląd potrzeb językowych 

przedsiębiorstw z 29 krajów europejskich). Posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie relacji 

między uniwersytetami a biznesem oraz w dziedzinie przedsiębiorczości i innowacji.

Katarzyna Hall, MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ, POLSKA

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Nauczycielka, później pracow-

nik naukowy Instytutu Matematyki UG w zakresie badań nad ocenianiem 

i egzaminowaniem z matematyki. Współzałożycielka Gdańskiej Fundacji 

Oświatowej, dyrektor Gdańskiego Liceum Autonomicznego. W latach 1999-

2001 członek Rady Konsultacyjnej ds. Reformy Edukacji Narodowej. W latach 2006-2007 

wiceprezydent Gdańska. Od 2007 roku Minister Edukacji Narodowej.

dr Christine Hélot, UNIVERSITÉ DE STRASBOURG, FRANCJA

Dyrektor grupy badawczej Contextes w IUFM Alsace, członek grupy badaw-

czej ds. wielojęzyczności Laboratory Gepe/Lilpa EA1339. Profesor fi lologii 

angielskiej na uniwersytecie w Strasbourgu, badaczka specjalizująca się

w bilingwizmie, edukacji językowej i polityce językowej. Autorka wielu pu-

blikacji na temat wielojęzyczności, wielokulturowości i polityki językowej. 

Alain Henry, AMBASADA FRANCJI, POLSKA

Dyrektor Polsko-Francuskiego Funduszu Współpracy odpowiedzialny za 

współpracę między Polską a Francją w dziedzinie kształcenia zawodowego, 

współpracę z przedsiębiorstwami, szkołami oraz samorządami obu krajów, 

organizację praktyk zawodowych w fi rmach, pozyskiwanie środków fi nan-

sowych na projekty związane z kształceniem zawodowym.

dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj, prof. UAM, UNIWERSYTET IM. ADAMA 

MICKIEWICZA, POLSKA

Kierownik Zakładu Akwizycji Języka w Instytucie Filologii Romańskiej UAM 

w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Neofi lologicznego, Międzynaro-

dowego Instytutu Kierowania Umysłem, Komisji Językoznawstwa Stosowanego 

przy Komitecie Językoznawstwa PAN. Jej zainteresowania badawcze koncentrują 

się wokół kształcenia językowego uczniów z defi cytami rozwoju języka i mowy, akwizycji języ-

ka, kształcenia nauczycieli języków obcych, kompetencji czytania i pisania w języku obcym.

Sabina Klimek, FORUM DS. WIELOJĘZYCZNOŚCI I BIZNESU KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Dziennikarka telewizyjna oraz doktorantka Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie. Członek Forum ds. Wielojęzyczności i Biznesu Komisji Euro-

pejskiej, ekspert w dziedzinie zarządzania innowacjami European Offi  ce of 

Crafts, Trades and Small and Medium Sized Enterprises for Standardization 

(NORMAPME). Trener negocjacji, marketingu, sprzedaży i komunikacji w biznesie. Prze-

wodnicząca Rady Nadzorczej i współzałożycielka Instytutu Europejskiego „Pro Futuro 
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Europae”, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie. Autor-

ka wielu publikacji poświęconych MŚP.

Agnieszka Kosowicz, POLSKIE FORUM MIGRACYJNE, POLSKA

Założycielka i prezes Zarządu fundacji Polskie Forum Migracyjne. Specjalista ds. procesu 

integracji cudzoziemców w Polsce. Inicjatorka różnych działań na rzecz promocji edukacji 

cudzoziemców, współautorka i pomysłodawczyni wielu publikacji na temat uchodźców 

i migrantów dla nauczycieli. W latach 2000–2006 odpowiedzialna za politykę informa-

cyjną biura UNHCR w Warszawie, organizatorka Dnia Uchodźcy, redaktor kwartalnika 

„Z obcej ziemi” oraz Refugee.pl. Dziennikarka i korespondentka zagraniczna, autorka 

reportaży z Albanii, Iraku, Kosowa.

Gudrun Laufer, SVEN WALTER INSTITUTE FOR LANGUAGE EDUCATION, NIEMCY

Dyrektor Instytutu ds. Dydaktyki Nauczania Języka (SWI). Absolwentka pe-

dagogiki, dziennikarstwa i etnologii na Freie Universität w Berlinie. Kierownik 

różnorodnych projektów w zakresie kształcenia ustawicznego. Od 2004 r. za-

rządza projektami kształcenia ustawicznego i badania kompetencji w fi rmie 

GFBM. Od 2006 r. kieruje projektem modelowym „Implementowanie języka w nauczaniu 

przedmiotowym w modułach kształcenia ustawicznego SPAS” pod nadzorem Senatu Mia-

sta Berlina ds. Kształcenia, Nauki i Badań Naukowych.

prof. Wolfgang Mackiewicz, EUROPEAN LANGUAGE COUNCIL, NIEMCY

Honorowy profesor fi lologii angielskiej na Freie Universität Berlin. Przewod-

niczący ELC, przewodniczący Business Platform for Multilingualism oraz ko-

ordynator sieci CELAN – LLP/KA2 ds. strategii językowych na rzecz konkuren-

cyjności i zatrudnienia. Był przewodniczącym SIGMA Scientifi c Committee on 

Languages, ekspertem Komisji w grupie roboczej OMC „Languages for Jobs” oraz uczestni-

czył w realizacji reform bolońskich na wszystkich poziomach. Doradca Rady Europy w wie-

lu dziedzinach, m.in. sprawozdawca Grupy Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności.

Pierre Mairesse, KOMISJA EUROPEJSKA

Studiował we Francji i Kanadzie. Z wykształcenia inżynier; pracował w róż-

nych wydziałach KE: IT&T, informacja, kultura, młodzież, sport, edukacja 

i szkolenia. Obecnie odpowiedzialny za kwestie związane z europejską stra-

tegią edukacji i programem „Uczenie się przez całe życie”, w tym rolę edukacji 

i szkoleń w strategii „Europa 2020”, organizację i koordynację działań między państwami 

członkowskimi, społeczną rolę edukacji i szkoleń oraz ich miejsce w integracji europejskiej, 

wielojęzyczność i narzędzia dla lepszego zrozumienia systemów edukacji w Europie.

Mirosław Marczewski, FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI, POLSKA

Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów 

podyplomowych z zakresu integracji europejskiej. W latach 2000-2006 za-

stępca dyrektora programu Unii Europejskiej MŁODZIEŻ, od 2006 r. członek 

zarządu i zastępca dyrektora generalnego, obecnie dyrektor generalny FRSE. 

Współtwórca i członek komitetu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

W latach 1998-2010 radny gminy i Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy aktywnie dzia-

łający na rzecz oświaty. Członek Głównej Kwatery ZHR.
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Rytis Martikonis, KOMISJA EUROPEJSKA

Absolwent prawa, nauk politycznych i stosunków międzynarodowych.  

Dyrektor Departamentu Integracji Europejskiej (1999-2001), następnie 

sekretarz stanu (2001-2004) w litewskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 

W tym samym czasie był wiceprzewodniczącym delegacji litewskiej 

w negocjacjach o przystąpienie Litwy do UE (2001-2003). Po przystąpieniu Litwy do UE 

ambasador tytularny przy Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa, następnie Stały 

Przedstawiciel Litwy przy Unii Europejskiej (2005-2010). Od 2011 r. dyrektor generalny 

w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych (DGT) Komisji Europejskiej.

Patrick Meuwissen, KRAJOWE CENTRUM EUROPASS, BELGIA

Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Université Libre de 

Bruxelles. Dziennikarz i redaktor naczelny programu telewizyjnego poświęco-

nego funduszom europejskim „Objectif 1”. Do 2005 r. specjalista w belgijskiej 

Agencji Narodowej ESF, obecnie kierownik belgijskiego Centrum Europass.

prof. dr hab. Władysław Miodunka, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, POLSKA

Przewodniczący Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Pol-

skiego jako Obcego, dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie 

oraz profesor lingwistyki stosowanej UJ w Krakowie. Wieloletni przewodni-

czący Komitetu Badania Polonii PAN. Od 1973 r. zaangażowany w nauczanie 

polskiego jako języka obcego, pierwszy prezes Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagra-

nicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego. Wykładał na wielu uniwersy-

tetach na całym świecie, autor i redaktor licznych publikacji, m.in. serii wydawniczych 

„Język polski dla cudzoziemców”, „Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego”, 

„Studia latynoamerykańskie UJ”, „Polszczyzna w dobie globalizacji”.

Uwe Mohr, EUNIC, BELGIA

Dyrektor Działu ds. Języków i Regionalny Koordynator na Europę Południo-

wo-Zachodnią w Goethe-Institut.. Szef Grupy ds. Wielojęzyczności w EUNIC 

w Brukseli. Przewodniczący Civil Society Platform to Promote Multilingualism 

in Europe przy Komisji Europejskiej. Absolwent Uniwersytetu w Kolonii, Uni-

versity of Washington w Seattle, College of Europe w Brugii (nauki społeczne, angielski, 

amerykanistyka, administracja europejska). Pracownik oddziałów Instytutu Goethego 

w Monachium, Freiburgu, Buenos Aires, Frankfurcie, Dublinie, Trieście, Rzymie i Bostonie.

prof. dr hab. Elżbieta Muskat-Tabakowska, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, POLSKA

Kierownik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Mie-

dzykulturową, fi lolog angielski, językoznawca, specjalizuje się w lingwisty-

ce kognitywnej. Autorka sześciu monografi i i ok. 140 artykułów naukowych 

opublikowanych w wydawnictwach polskich i zagranicznych. Tłumacz, 

redaktor naukowy prestiżowej serii przekładów prac wybitnych zagranicznych przed-

stawicieli językoznawstwa kognitywnego. Ekspert DGT odpowiedzialny za opracowanie 

wymogów stawianych programom zakwalifi kowanych do międzynarodowej sieci Euro-

pean Masters in Translation. Od 2009 r. kierownik programu należącego do sieci EMT 

i realizowanego na studiach II stopnia prowadzonych w Katedrze UNESCO.  
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Karolina Pietkiewicz, UNIWERSYTET WARSZAWSKI, POLSKA

Absolwentka fi lologii (języki angielski i niemiecki), specjalność tłumaczenia 

specjalistyczne Uniwersytetu Warszawskiego. Od października br. studentka 

studiów II stopnia. Uczestniczy aktywnie w pracach Zespołu Zapewniania 

Jakości Kształcenia Szkoły Języków Obcych oraz Rady Koordynacyjnej ds. 

Certyfi kacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego. Zaangażowana w działal-

ność Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

dr Karmen Pižorn, UNIWERSYTET W LUBLANIE, SŁOWENIA

Absolwentka anglistyki i germanistyki na Uniwersytecie w Lublanie. Czło-

nek rady doradczej SurveyLang. Przewodnicząca krajowego zespołu ds. eg-

zaminów z języka angielskiego dla szkół podstawowych, członek krajowej 

komisji maturalnej w zakresie języka angielskiego, zaangażowana w krajowe 

projekty badania kompetencji językowych i nauczania języków obcych.

Anne Räsänen, UNIWERSYTET JYVÄSKYLÄ, FINLANDIA

Wykładowca języka angielskiego w Szkole Języków Obcych na Uniwersy-

tecie Jyväskylä. Wcześniej dyrektor działu w Centrum Kształcenia Usta-

wicznego oferującego kursy językowe dla różnych grup zawodowych oraz 

szkolenia dla nauczycieli języków obcych. Od 1996 r. zaangażowana w re-

alizację różnorodnych projektów międzynarodowych, między innymi projektów sieci 

tematycznych w zakresie języków, subprojektu TNP2 dotyczącego nowych środowisk 

uczenia się oraz subprojektu LANQUA poświęconego zintegrowanemu nauczaniu języ-

ka i przedmiotu (CLIL).

prof. Régis Ritz, UNIVERSITÉ MICHEL DE MONTAIGNE BORDEAUX 3, FRANCJA

Absolwent uniwersytetów w Lyonie i Londynie oraz Paris-Sorbonne. Były 

rektor Uniwersytetu Michel de Montaigne w Bordeaux, rektor i założyciel 

Pôle Universitaire de Bordeaux, przewodniczący komisji ds. kontaktów z za-

granicą Konferencji Rektorów Francuskich, ekspert OECD ds. Programu Za-

rządzania w Szkolnictwie Wyższym (IMHE), dyrektor zakładu języka francuskiego jako 

języka obcego na Uniwersytecie w Bordeaux. Obecnie przewodniczący Komitetu Selek-

cyjnego programu Sieci Tematycznej (TNP3) w dziedzinie języków oraz projektu MOLAN 

(Motivation for Languages) realizowanego przez Freie Universität Berlin i European Lan-

guage Council.

prof. Peter A. Schmitt, UNIWERSYTET W LIPSKU, NIEMCY

Profesor translatoryki na Uniwersytecie w Lipsku. Wcześniej wykładow-

ca na Uniwersytecie Mainz/Germersheim. Pracował jako tłumacz w mię-

dzynarodowym przedsiębiorstwie energetycznym. Wiceprzewodniczący 

CIUTI, członek Grupy Ekspertów Projektu Sieciowego EMT, przedstawi-

ciel IALT w Transforum, urzędnik federalny BDÜ ds. studiów z translatoryki. Redak-

tor naczelny „Lebende Sprachen” (najstarszego pisma w Niemczech poświęconego 

translatoryce) oraz autor ponad 100 publikacji z zakresu tłumaczeń techniczno-na-

ukowych, terminologii i translatoryki, w tym kilku słowników technicznych niemiec-

ko-angielskich.
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Mirosław Sielatycki, MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ, POLSKA

Od 2010 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, odpo-

wiedzialny m.in. za działania na rzecz młodzieży. Od początku kariery zwią-

zany z sektorem edukacji. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora, a następnie 

dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. W latach 2007-

2010 zastępca dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Został także dwukrotnie 

wybrany na radnego w podwarszawskiej gminie Piastów. Współautor podstaw programo-

wych z zakresu edukacji europejskiej. Jest również twórcą programów współpracy pol-

sko-niemieckiej, polsko-ukraińskiej, polsko-izraelskiej oraz w obszarze praw człowieka.

prof. Jan Sokol, UNIWERSYTET KAROLA, CZECHY

Filozof, profesor Uniwersytetu Karola w Pradze, były dziekan Wydziału Humanistyczne-

go tego uniwersytetu. Był także parlamentarzystą, wiceprzewodniczącym Senatu, mini-

strem edukacji narodowej, rzecznikiem grupy Forum Obywatelskie oraz przewodniczą-

cym stałej delegacji do Rady Europy. Wykładowca na Harvardzie. Sygnatariusz Karty 77, 

autor licznych publikacji i rozpraw fi lozofi cznych oraz ponad 300 artykułów naukowych 

publikowanych na całym świecie.

dr Thomas Spielkamp, NARODOWA AGENCJA DS. PROGRAMÓW UE, NIEMCY

Absolwent Uniwersytetu w Münster w Niemczech, Uniwersytetu Exeter 

w Wielkiej Brytanii oraz Uniwersytetu Lille we Francji w dziedzinie fi lologii 

angielskiej i francuskiej. Od 1996 r. pracownik niemieckiej Narodowej Agen-

cji ds. Programów UE w sektorze edukacji (programy dla szkół), od 2003 r. 

zastępca dyrektora. Odpowiedzialny za programy Comenius i Wizyty Studyjne.

prof. Miquel Strubell, UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA, HISZPANIA

Absolwent Oksfordu, Uniwersytetu Londyńskiego i Uniwersytetu Autono-

micznego w Barcelonie w dziedzinie psychologii. Wykładowca socjolingwistyki 

i dyrektor Linguamón–UOC (Katedra ds. Wielojęzyczności). Koordynator wie-

lu projektów i raportów europejskich (m.in. Euromosaic, ADUM, ATLANTIS, 

DROFoLTA, obecnie EUNoM), wielokrotny uczestnik misji Rady Europy oraz Wysokiego Ko-

misarza OBWE ds. Mniejszości Narodowych w Kazachstanie, Chorwacji, Estonii, Federacji 

Rosyjskiej i Łotwie. Członek zespołów Zaleceń z Oslo ds. praw językowych mniejszości naro-

dowych oraz Zaleceń Lunda ds. udziału mniejszości narodowych w życiu publicznym.

dr Magdalena Szpotowicz, UNIWERSYTET WARSZAWSKI, POLSKA

Absolwentka Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Adiunkt 

w Katedrze Edukacji Początkowej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu 

Warszawskiego, kierownik Pracowni Języków Obcych w Instytucie Badań 

Edukacyjnych w Warszawie, gdzie zajmuje się ogólnokrajowym projektem 

badawczym dotyczącym monitorowania osiągnięć językowych uczniów. Członek grupy 

tematycznej „Wczesne Nauczanie Języka” oraz przedstawiciel Polski w grupie doradczej 

Europejskiego Badania Kompetencji Językowych (ESLC). Koordynator międzynarodowego 

badania Early Language Learning in Europe (ELLiE) od 2006 r. Autorka podręczników dla 

uczniów szkoły podstawowej, programów nauczania i materiałów dydaktycznych dla na-

uczycieli języków obcych.
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prof. Neva Šlibar, UNIWERSYTET W LUBLANIE, SŁOWENIA

Ukończyła studia germanistyczne, anglistyczne i romanistyczne na Uniwersy-

tecie w Lublanie oraz studia podyplomowe w Zagrzebiu i Lublanie. Od 1979 r. 

pracuje na Uniwersytecie w Lublanie, od 2000 r. profesor współczesnej lite-

ratury niemieckiej, w latach 2002-2003 dziekan Wydziału Humanistycznego, 

w latach 2004-2010 kierownik katedry. Działa w siedmiu projektach UE dotyczących języ-

ków nowożytnych, wielojęzyczności i reform bolońskich. Autorka licznych publikacji na 

temat literatury niemieckiej, dydaktyki literatury języka niemieckiego jako obcego (model 

kompetencyjny) i feministycznej teorii literatury.

Jan Truszczyński, KOMISJA EUROPEJSKA

W latach 1996-2001 Ambasador RP przy Unii Europejskiej w Brukseli. Do 2003 r. 

pełnomocnik rządu ds. negocjacji o członkostwo RP w Unii Europejskiej. W la-

tach 2001-2005 podsekretarz, a następnie sekretarz stanu w MSZ. Od 2007 r. 

zawodowo związany z Komisją Europejską: w latach 2007-2009 wicedyrektor 

ds. rozszerzenia odpowiedzialny za strategię rozszerzenia i komunikacji, w latach 2009-2010 

wicedyrektor generalny ds. edukacji i kultury, od 2010 r. dyrektor generalny w Dyrekcji Gene-

ralnej ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej..

Jolanta Urbanik, UNIWERSYTET WARSZAWSKI, POLSKA

Pełnomocnik rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. realizacji procesu bo-

lońskiego i organizacji nauczania języków obcych, wykładowca języka angiel-

skiego, koordynator Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych. 

Członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego i Senackiej Komisji ds. Studen-

tów, Doktorantów i Procesu Kształcenia, Zarządu European Language Council i European 

Higher Education Area Information and Promotion Network. Członek Komitetu Selekcyj-

nego European Language Label oraz Rad Programowych Szkoły Języków Obcych i Cen-

trum Multimedialnej i Otwartej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert boloński

i członek stowarzyszenia UNICA. Autorka szeregu publikacji z zakresu polityki językowej 

w szkolnictwie wyższym.

Magdalena Wiażewicz, SVEN WALTER INSTITUTE FOR LANGUAGE EDUCATION, NIEMCY

Absolwentka germanistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Po-

znaniu oraz komparatystyki-literaturoznawstwa i ekonomii na Uniwersytecie 

Bayreuth. W GFBM odpowiedzialna za prowadzenie zajęć językowych dla mi-

grantów oraz tworzenie modułów badania kompetencji zawodowych i kon-

cepcji nauczania. Od 2005 r. pracownik Instytutu ds. Dydaktyki Nauczania Języka (SWI), 

autorka materiałów oraz szkoleń metodycznych w ramach projektu „Implementowanie 

języka w nauczaniu przedmiotowym w modułach kształcenia ustawicznego SPAS”.

Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska, UNIWERSYTET WARSZAWSKI, POLSKA

Od 35 lat nauczyciel języka angielskiego w Szkole Języków Obcych Uniwersy-

tetu Warszawskiego, kierownik zespołu języka angielskiego, zastępca, a obec-

nie p. o. dyrektora Szkoły Języków Obcych. Członek Rady Koordynacyjnej ds. 

Certyfi kacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego. Aktywnie 
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uczestniczy w inicjatywach dotyczących polityki językowej Uniwersytetu Warszawskiego 

i promowania uczenia się języków obcych.

dr hab. Jolanta Zając, prof. UW, UNIWERSYTET WARSZAWSKI, POLSKA

Pełnomocnik dziekana Wydziału Neofi lologii do spraw ECTS, członek Komisji 

ds. certyfi kacji znajomości języków obcych przy Wydziale Neofi lologii Uni-

wersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Dydaktyki i Metodyki Języków 

Romańskich Instytutu Romanistyki. Profesor nadzwyczajny w dziedzinie glot-

todydaktyki. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół znaczenia nauk pragma-

tycznych dla dydaktyki języków obcych oraz miejscem ESOKJ i dokumentów europejskich 

w organizacji kształcenia językowego. Autorka wielu prac z zakresu glottodydaktyki.

Informacje praktyczne

Miejsce konferencji (1)
Uniwersytet Warszawski
Kampus Centralny
Dawny gmach biblioteki 
uniwersyteckiej 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 
Warszawa

Zakwaterowanie (2)
Hotel Novotel
Warszawa Centrum
ul. Marszałkowska 94/98
Warszawa

Uroczysta kolacja (3)
(za zaproszeniem)
Pałac Prymasowski
ul. Senatorska 13/15
Warszawa

MAPA OBIEKTÓW
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PRZYJAZD DO WARSZAWY

POCIĄG. Należy wysiąść na stacji Dworzec Warszawa Centralna, a następnie 
udać się na przystanek DWORZEC CENTRALNY 01 (pod hotelem Marriott). 
Autobus linii 175 zawiezie Państwa bezpośrednio do hotelu (przystanek: CEN-
TRUM) lub na miejsce konferencji – kampus centralny Uniwersytetu Warszaw-
skiego (przystanek: UNIWERSYTET).

AUTOBUS. Dojeżdżając do przystanku DWORZEC WARSZAWA ZACHODNIA, 
należy udać się na przystanek DWORZEC ZACHODNI 01 i wsiąść do autobusu 
linii 127, 130, 158 lub 517. Następnie należy wysiąść na przystanku: CENTRUM 
i przesiąść się do linii 175, która zawiezie Państwa bezpośrednio pod Uniwer-
sytet.

TRANSPORT PUBLICZNY

Bilety komunikacji miejskiej można zakupić w kioskach i innych wybranych
i oznakowanych punktach sprzedaży biletów, jak również – za dodatkową opła-
tą – u kierowcy. Bilet powinien być skasowany bezzwłocznie po wejściu do 
pojazdu, a w przypadku metra w bramce wejściowej przed wejściem na peron 
lub w kasowniku przy windzie. 

Typy biletów i ceny dla pierwszej strefy (centrum):
BILET CZASOWY uprawnia do wielu przejazdów wszystkimi li-
niami i środkami transportu w czasie podanym na bilecie (bilet 
20-minutowy) – 2,60 zł.

BILET JEDNORAZOWY uprawnia do przejazdu jednym środkiem 
transportu, w którym został skasowany. Bilet jest ważny od mo-
mentu skasowania do ostatniego przystanku nie dłużej niż przez 
120 minut (2 godziny) – 3,60 zł.

BILET DOBOWY uprawnia do wielu przejazdów wszystkimi linia-
mi i środkami transportu i jest ważny od momentu skasowania 
przez 24 godziny – 12,00 zł.

BILET TRZYDNIOWY uprawnia do wielu przejazdów wszystkimi 
liniami i środkami transportu i jest ważny od momentu skasowa-
nia do godziny 23:59 ostatniego dnia ważności – 24,00 zł.

Szczegółowe informacje o cenach biletów, przysługujących zniżkach, 
rozkładach jazdy znaleźć można na stronie: www.ztm.waw.pl 



24

ZAKWATEROWANIE

Miejsce zakwaterowania:
Novotel Warszawa Centrum Hotel****

ul. Marszałkowska 94/98 
Telefon: 22/59 60 000

Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 
12.00.

MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbywa się w gmachu dawnej bibliote-
ki uniwersyteckiej na kampusie centralnym Uniwer-
sytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przed-
mieście 26/28.

UROCZYSTA KOLACJA (za zaproszeniem)

Uroczysta kolacja rozpocznie się 28 września 2011 r. 
o godz. 20.00 w Pałacu Prymasowskim przy ul. Se-
natorskiej 13/15.

Zaproszeni goście będą mogli skorzystać z bezpłat-
nych autobusów podstawionych o godz. 19.30 pod ho-
telem Novotel Warszawa Centrum.

JĘZYKI KONFERENCJI

Językami sesji plenarnych są: polski, angielski, francuski, niemiecki.

Językami paneli dyskusyjnych: Edukacja językowa na etapie wczesnoszkolnym
i przedszkolnym, Kształcenie językowe na rzecz mobilności oraz Aspekt językowy 
kształcenia na poziomie wyższym są polski i angielski.

Językami panelu dyskusyjnego Kanały komunikacji w wielokulturowej klasie są 
polski, francuski i angielski, natomiast panelu Na potrzeby rynku pracy: Kształce-
nie tłumaczy i kształcenie językowe pracowników – polski, niemiecki i angielski.
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W przypadku chęci skorzystania z tłumaczenia symultanicznego uprzejmie 
prosimy o zabranie dokumentu tożsamości niezbędnego do wypożyczenia 
słuchawek.

INTERNET

W gmachu dawnej biblioteki uniwersyteckiej zapewniony zostanie bezpłatny 
dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej Wi-Fi.

INFORMACJE TURYSTYCZNE

WARSZAWA – stolica i największe miasto Polski. Znajduje się tu wiele histo-
rycznych budynków starannie odbudowanych po II wojnie światowej, maje-
statyczne kościoły i pałace, muzea, galerie, kina, restauracje, kawiarnie oraz 
malownicze, ukryte zakątki. Miasto fascynuje odwiedzających swoją historią 
i zabytkami, pobudza ciekawość swoim indywidualizmem i intryguje zróżni-
cowaniem kultur, będącym kontynuacją wpływów zarówno Zachodniej, jak
i Wschodniej Europy.

WARTO ZOBACZYĆ

STARE MIASTO

Czarujący labirynt wąskich, brukowanych uliczek 
i zaułków sąsiadujących z kościołami i gotyckimi 
kamienicami o polichromowanych fasadach. Około 
90 procent wszystkich budynków to rekonstrukcje 
oryginałów zniszczonych podczas II wojny świato-
wej. Zwarta zabudowa Rynku Starego Miasta jest 
jednym z najdoskonalszych przykładów powojen-

nych rekonstrukcji w całej Europie. Wypełniony ogródkami kawiarni i galeriami 
malarstwa współczesnego na świeżym powietrzu, jest on jednym z najatrakcyj-
niejszych miejsc w Warszawie. 

NOWE MIASTO

Za wałem Barbakanu znajduje się Nowe Miasto, 
którego historia, wbrew nazwie, sięga XV wieku. 
Na ulicy Freta mieści się malutkie, lecz fascynu-
jące muzeum – dom, w którym urodziła się jedna 
z najsłynniejszych Polek – Maria Skłodowska-Cu-
rie, laureatka dwóch nagród Nobla oraz odkryw-
czyni radu.
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ZAMEK KRÓLEWSKI

Decyzję o budowie zamku podjęto, gdy król Zyg-
munt III Waza przeniósł stolicę Polski z Krakowa 
do Warszawy w 1596 r. Włoscy architekci zapro-
jektowali królewską rezydencję w stylu wczesne-
go baroku. Istniejące wcześniej budynki włączono 
do nowotworzonego kompleksu. Zamek był wie-

lokrotnie przebudowywany, a podczas II wojny światowej został całkowicie 
zburzony. Dokładna rekonstrukcja zakończyła się w 1983 r. 

TRAKT KRÓLEWSKI

Trakt Królewski rozpoczyna się na Starym Mieście 
i biegnie przez Krakowskie Przedmieście, Nowy 
Świat i Aleje Ujazdowskie. Najciekawsze i najcen-
niejsze budynki, w tym kościoły i budynki akade-
mickie, znajdują się na Krakowskim Przedmieściu. 
Nowy Świat przyciąga kawiarniami i eleganckimi 
butikami. Aleje Ujazdowskie to najelegantsza uli-
ca Warszawy, przy której znajdują się parki, oto-
czone ogrodami pałace arystokracji i mieszczące 
się w nich ambasady.

ZESPÓŁ PARKOWO-PAŁACOWY ŁAZIENKI

Łazienki to kompleks, na który składają się kró-
lewskie łaźnie, pałace i park. Najbardziej urokliwy 
jest Pałac na Wyspie i Amfi teatr. Pałac był letnią 
rezydencją ostatniego króla Polski, Stanisława 
Poniatowskiego, który przekształcił dawne łaźnie 
w swoją siedzibę. Na skraju Parku Łazienkowskie-

go znajduje się pomnik Fryderyka Chopina otoczony dywanem z róż. Latem 
w każdą niedzielę odbywają się tam koncerty muzyki chopinowskiej.

PAŁAC W WILANOWIE

Wilanów to czwarta rezydencja królewska zbu-
dowana przez króla Jana III Sobieskiego w XVII 
wieku. Oddalony od centrum miasta o sześć ki-
lometrów kompleks składa się z urokliwego pa-
łacu otoczonego ogrodami w stylu włoskim, an-
gielskim, czy angielsko-chińskim. Pałac nazywano 

czasem „małym Wersalem”. We wnętrzach mieści się muzeum, a w nim między 
innymi Galeria Portretu Polskiego i prywatne komnaty królewskie.

Źródło zdjęć: www.warsawtour.pl   
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Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiada za kształtowanie polityki edukacyjnej w Pol-
sce. Do głównych zadań resortu należą sprawy związane funkcjonowaniem przedszkoli, 
szkół ogólnokształcących i zawodowych, w tym szkół dla dorosłych, nadzoru pedagogicz-
nego, kształcenia, doskonalenia oraz zatrudniania i wynagradzania nauczycieli, przygoto-
wania i wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogól-
nego i zawodowego. Ministerstwo zajmuje się również dopuszczaniem do użytku szkolnego 
podręczników,  systemem egzaminów zewnętrznych, wyrównywaniem szans edukacyjnych 
dzieci i młodzieży, a także szeroko rozumianą polityką państwa wobec młodzieży.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, której celem jest sze-
roko pojmowane wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji w Polsce. FRSE realizuje 
swój cel poprzez koordynację programów edukacyjnych Unii Europejskiej i nie tylko. Dzięki 
działalności FRSE setki tysięcy osób ma szansę uczestniczyć w projektach edukacyjnych 
realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji
Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu 
ogólnokrajowym prowadzoną przez MEN. Celem Ośrodka jest działanie na rzecz podno-
szenia jakości edukacji, w szczególności przez wspieranie szkół i placówek w realizacji ich 
zadań, wspieranie zmian wprowadzanych w systemie oświaty w zakresie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Głównym zadaniem Przedstawicielstwa KE w Polsce jest zapewnienie jak najbardziej 
efektywnego przepływu informacji między Komisją Europejską a obywatelami Polski po-
przez prowadzenie szerokiej polityki informacyjnej na temat unijnych polityk, działalno-
ści KE oraz inicjowanych przez nią kampanii oraz akcji skierowanych do społeczeństwa. 
Przedstawicielstwo KE jest także istotnym źródłem informacji dla instytucji UE w Brukseli 
na temat aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce.

Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski jest największą polską uczelnią. Nauczanie ściśle powiązane jest 
z praktyką badawczą, a w wielu dziedzinach nauki Uniwersytet dysponuje doskonałym za-
pleczem naukowo-badawczym. Każdego roku studia na UW rozpoczyna ponad 20 000 osób. 
Ofertę dydaktyczną Uniwersytetu Warszawskiego stanowi 37 kierunków studiów i ponad 
100 specjalności i specjalizacji z zakresu nauk humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych.

Biuro Edukacji m. st. Warszawy
Biuro Edukacji jest jednostką Urzędu m.st. Warszawa odpowiedzialnym za kształtowanie 
polityki oświatowej Warszawy. Biuro organizuje seminaria doskonalenia nauczycieli i ko-
ordynuje projekty edukacyjne współfi nansowane z funduszy Unii Europejskiej, współpra-
cując z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się edukacją.

Organizatorzy






