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Słowo wstępne

Szanowni Państwo,

Wspieranie mobilności edukacyjnej to jeden z prioryte-
tów polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej 
w obszarze edukacji, dlatego z wielką przyjemnością witam 
Państwa na konferencji „Mobilność sposobem zdobywania 
i rozwijania kompetencji – od juniora do seniora”, która zo-
stała zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Gdy obserwujemy zjawiska społeczne i gospodarcze w ota-
czającym nas świecie, nie mamy wątpliwości, że mobilność 

odgrywa istotną rolę zarówno w indywidualnym profesjonalnym rozwoju, jak i w klu-
czowych procesach na obecnym rynku pracy. Swobodny przepływ osób to, obok swo-
bodnego przepływu towarów i usług, jeden z największych atutów Unii Europejskiej. 
Mobilność dotyczy osób w różnym wieku, może być szansą zdobywania wiedzy i nowych 
umiejętności, motorem postępu technologicznego, może wpływać na podnoszenie ak-
tywności społecznej i wrażliwości międzykulturowej. Mobilność może stawać się jednak 
również źródłem frustracji – zarówno dla osób, które w innym kraju poszukują szans na 
lepsze życie i są tam konfrontowane z koniecznością adaptacji, jak i społeczeństw, które 
w coraz większym stopniu muszą radzić sobie z problemem odpływu wykwalifi kowanych 
pracowników bądź koniecznością integracji znaczącego odsetka osób napływowych.

Podczas naszej konferencji chcielibyśmy zachęcić Państwa do refl eksji, jak najlepiej wy-
korzystać szanse, jakie niesie ze sobą mobilność oraz w jaki sposób przygotowywać się 
do niej od najwcześniejszych lat, aby stawała się ona czynnikiem wspierającym poczucie 
europejskiej tożsamości, pobudzającym kreatywność i przedsiębiorczość. 

Europejskie programy edukacyjne takie jak ”Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież 
w działaniu”, wdrażane od lat przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, wspierają mo-
bilność różnorodnych grup benefi cjentów – uczniów, studentów, nauczycieli, młodych 
pracowników czy osób starszych. Chcemy podzielić się z Państwem naszym bogatym 



3

doświadczeniem wykorzystania mobilności w uczeniu się formalnym, pozaformalnym 
i nieformalnym oraz pokazać elementy, które sprawiają, że mobilność edukacyjna sta-
je się czynnikiem prorozwojowym. Nie do przecenienia jest tu także doświadczenie 
mobilności obecne od prawie 25 lat w obszarze szkolnictwa wyższego. Warto jednak 
przy tym pamiętać, że celem Unii Europejskiej jest zapewnienie możliwości mobilności 
w celu edukacji lub zatrudnienia wszystkim obywatelom, nie tylko grupom o wyższym 
wykształceniu czy lepszym statusie materialnym i zawodowym. Mobilność ma stawać 
się również elementem wyrównywania szans, zwłaszcza wśród osób młodych, motywa-
cją do podnoszenia kwalifi kacji zawodowych czy włączania w aktywne życie społeczne 
osób zagrożonych wykluczeniem.

Mając na uwadze powyższe cele, chcielibyśmy także wraz z Państwem poszukać odpo-
wiedzi na ważne pytania dotyczące mobilności edukacyjnej w przyszłości: W jaki sposób 
edukacja szkolna może wspierać od najwcześniejszych lat kształtowanie kompetencji 
kluczowych, będących niezbędną podstawą mobilności? Jak przygotowywać nauczycie-
li, w tym nauczycieli w obszarze szkolnictwa zawodowego, aby w kompetentny sposób 
zachęcali młodych ludzi do wykorzystywania szans, jakie daje mobilność? Jak prowadzić 
naukę języków obcych, aby uczący się zdobywali umiejętności niezbędne do komuniko-
wania się w życiu zawodowym i rozumieli kontekst kulturowy kraju, w którym przebywa-
ją? W jaki sposób zapewniać jakość mobilności, jak potwierdzać i uznawać kwalifi kacje 
zdobyte w tym czasie? Przy pomocy jakich instrumentów monitorować poziom mobil-
ności w państwach członkowskich? Czy wreszcie – jak zachęcić pracodawców i władze 
publiczne do uwzględnienia mobilności w długoterminowych planach biznesowych fi rm 
oraz wprowadzić rozwiązania systemowe wspierające mobilność w strategiach rozwoju 
lokalnego, regionalnego czy krajowego. 

Mam nadzieję, że nasza konferencja stworzy Państwu wiele okazji do wymiany doświad-
czeń i przemyśleń na powyższe tematy, a wnioski z tej konferencji staną się wkładem pol-
skiej prezydencji do europejskiej dyskusji nad sposobem osiągania celów strategicznych 
do roku 2020 oraz nad rolą mobilności w przyszłej generacji programów edukacyjnych. 

Mirosław Marczewski
Dyrektor Generalny

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
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Program
Dzień I 17 października 2011 r.

 Przyjazd i rejestracja uczestników

13.00 Otwarcie wystawy promującej najlepsze projekty mobilności (Plac 
Przyjaciół Sopotu) oraz briefi ng prasowy
• Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej 
• Mirosław Marczewski, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju 

Systemu Edukacji 
• dr Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu 

19.00 Koktajl powitalny dla uczestników konferencji w restauracji InAzia
w Sopocie (ul. Powstańców Warszawy 10, restauracja znajduje się
w kompleksie hotelu Sheraton)

Dzień II 18 października 2011 r.

09.00 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.45 Powitanie uczestników konferencji
• Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej, Polska
• prof. Zbigniew Marciniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska
• Jan Truszczyński, Dyrektor Generalny ds. Edukacji, Szkolenia, 

Kultury i Młodzieży w Komisji Europejskiej

10.45 – 11.30 Wykład inaugurujący:
 Mobilność jako szansa i wyzwanie dla rynku pracy i budowy 

społeczeństwa obywatelskiego. Jan Truszczyński, Dyrektor 
Generalny ds. Edukacji, Szkolenia, Kultury i Młodzieży w Komisji 
Europejskiej

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 13.00 Panel dyskusyjny:
MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA – CZY WYKORZYSTANY POTENCJAŁ
W KSZTAŁCENIU FORMALNYM I NIEFORMALNYM? SUKCESY
I WYZWANIA
Moderator panelu: Christian Lettmayr, p.o. Dyrektor CEDEFOP
• Georgios Papanikolau, Poseł do Parlamentu Europejskiego 
• Helene Clark, Dyrektor DG Edukacja i Kultura, Komisja Europejska
• Jean-Patrick Farrugia, Dyrektor ds. Zatrudnienia i Kształcenia 

Ustawicznego w APCMA, Francja
• Guoda Lomanaite, Członek Zarządu European Youth Forum

Tematy:
• Wnioski z ewaluacji śródokresowej programów „Uczenie się przez 

całe życie” i „Młodzież w działaniu”: wartość dodana mobilności 
dla osób indywidualnych oraz instytucji.

• Celowość mobilności a systemowe wykorzystanie efektów 
– współpraca między sektorami: szkolnictwa wyższego, 
kształcenia ogólnego, kształcenia zawodowego, pracodawcami 
oraz instytucjami kształcenia osób dorosłych.
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• Jak budować zaplecze wsparcia mobilności – sieci współpracy
z partnerami regionalnymi, lokalnymi, samorządem, biznesem
i organizacjami pozarządowymi.

Dyskusja

13.00 – 13.30 Ceremonia wręczenia nagród w konkursie EDUinspiracje programu 
„Uczenie się przez całe życie”
• Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej, Polska
• prof. Zbigniew Marciniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska
• Jan Truszczyński, Dyrektor Generalny ds. Edukacji, Szkolenia, 

Kultury i Młodzieży w Komisji Europejskiej
(Prowadzący: Tadeusz Wojciechowski, Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji, Polska)

13.30 – 14.30 Lunch

14.30 – 15.30 Okrągły stół uczestników projektów mobilności (laureaci konkursu 
EDUinspiracje, benefi cjenci programów „Uczenie sie przez całe życie” 
oraz „Młodzież w działaniu”)
WPŁYW MOBILNOŚCI NA ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY 
Moderator debaty: Tomasz Bratek, Dyrektor programu „Młodzież 
w działaniu”, Członek Zarządu FRSE, Polska
Uczestnicy debaty:
• Beata Stępień, Szkoła Podstawowa nr 1, Racibórz, Polska
• Barbara Kafel, Szkoła Policealna Pracowników Służb 

Medycznych i Społecznych, Nowy Sącz, Polska
• Rok Primožič, European Students Union
• Jean-Pierre Mandet, Études ET Chantiers, Francja
• Michał Braun, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych PROM, 

Polska

15.30 – 16.00 Przerwa kawowa

16.00 – 17.30 Grupy dyskusyjne: Mobilność edukacyjna w Europie – diagnoza 
sytuacji obecnej 
GRUPA I: MOBILNOŚĆ JAKO NARZĘDZIE „WŁĄCZANIA” 
SPOŁECZNEGO I POBUDZANIA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ 
Moderator: Kursat Levent Egriboz, ECORYS, Wielka Brytania
Uczestnicy:
• Jarosław Marciszewski, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób

z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Gdańsku, Polska
• Jean-Pierre Mandet, Études ET Chantiers, Francja
• dr Marcin Sińczuch, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, 

Uniwersytet Warszawski, Polska
• Vito La Fata, CESIE Onlus – Centro Studi Ed Iniziative Europeo, Włochy
Sprawozdawca: Alina Respondek, Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji, Polska

GRUPA II: MOBILNOŚĆ A ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY
Moderator: dr Siegbert Wuttig, DAAD, Niemcy
Uczestnicy:
• Vit Štengl, NAEP – Narodowa Agencja Europejskich Programów 

Edukacyjnych, Republika Czeska 
• Johannes Gehringer, Wydział ds. Szkolnictwa Wyższego 

i Programu Erasmus, Komisja Europejska
• Rui Gato, Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe 

życie”, Portugalia
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• Elżbieta Grygiel i Aleksandra Głowacz, Muzeum Pałac 
w Wilanowie, Polska

• Rok Primožič, European Students Union
Sprawozdawca: Roxana Brandt, Wydział ds. Uczenia się Osób 
Dorosłych oraz Programu Grundtvig, Komisja Europejska 

GRUPA III: MOBILNOŚĆ JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU 
INSTYTUCJONALNEGO I TRANSFERU INNOWACJI DO EDUKACJI
Moderator: Siegfried Willems, CINOP International Agency, Holandia
Uczestnicy:
• Gisela Bohlin, Gothenburg Technical College, Szwecja
• dr Iwona Borkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, Polska
• Emily Daly, Cardiff County Council, Wielka Brytania 
• Alain Henry, Polsko-Francuski Fundusz Współpracy, Polska 
• prof. Gabriele Simonicini, GENF International, Włochy
Sprawozdawca: Alison Crabb, Wydział ds. Kształcenia i Szkolenia 
Zawodowego oraz Programu Leonardo da Vinci, Komisja Europejska

GRUPA IV: MOBILNOŚĆ JAKO NARZĘDZIE SŁUŻĄCE PODNOSZENIU 
JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
Moderator: Mika Saarinen, Centre for International Mobility CIMO, 
Finlandia
Uczestnicy panelu:
• Vincent Gorse, AEDE, Francja
• prof. Maria Mendel, Uniwersytet Gdański, Polska
• David Vann, Shadows Professional Development, Wielka Brytania
• dr Riina Vuorikari, European Schoolnet
Sprawozdawca: Christelle Coet-Amette, Agence Europe Education 
Formation France, Francja

17.30 – 18.00 Sprawozdania z pracy czterech grup dyskusyjnych.
• Anna Atłas, Dyrektor programu „Uczenie się przez całe życie”, 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Polska

19.30  Gala Dinner (Sala Balowa Marco Polo, hotel Sheraton)

Dzień III 19 października 2011 r.

09.00 – 10.00 Wprowadzenie do grup dyskusyjnych.
Mobilna Młodzież. Jak osiągnąć cele strategii Europa 2020.
• dr Milan Zver, Poseł do Parlamentu Europejskiego

10.00 – 11.00 Grupy dyskusyjne: Mobilność edukacyjna – szanse na przyszłość

GRUPA V: ZAPEWNIENIE JAKOŚCI MOBILNOŚCI Z UWZGLĘDNIE-
NIEM CELÓW, DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH I GRUP DOCELOWYCH.  
PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK W ODNIESIENIU DO SZKOLEŃ 
FORMALNYCH, NIEFORMALNYCH I POZAFORMALNYCH
Moderator: Sveva Balduini, ISFOL, Włochy
Uczestnicy:
• dr hab. Marek Frankowicz, Uniwersytet Jagielloński, Polska
• Jacqueline März, DIHK, Niemcy
• dr Soren Kristensen, TECHNE, Dania
• Philippe Perfetti, UEAPME, Francja
Sprawozdawca: Fiora Imbreciadori, INDIRE, Włochy
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GRUPA VI: UZNAWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH NABYTYCH 
PODCZAS MOBILNOŚCI. MOBILNOŚĆ A PROCESY NA RYNKU PRACY
Moderator: Lia Leffl  and, Duńska Agencja Kształcenia 
Międzynarodowego, Dania
Uczestnicy:
• dr Torsten Dunkel, CEDEFOP
• dr Łukasz Sienkiewicz, Szkoła Główna Handlowa, Instytut 

Badań Edukacyjnych, Polska
• Klaus Fahle, BIBB – Federalny Instytut Ksztalcenia Zawodowego 

– Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci i Grundtvig, Niemcy
• Didier Gelibert, ANFA – Francuskie Krajowe Stowarzyszenie

na Rzecz Szkolenia w Sektorze Motoryzacyjnym, Francja
Sprawozdawca: dr Gerhard Volz, OEAD, Austria

GRUPA VII: WPŁYW MOBILNOŚCI NA SYSTEMY EDUKACYJNE 
I PROGRAMY NAUCZANIA. INNOWACYJNE METODY I NARZĘDZIA. 
MOBILNOŚĆ KADRY NAUCZYCIELSKIEJ JAKO ŹRÓDŁO INNOWACJI
Moderator: Katalin Kurucz, Tempus Public Foundation, Węgry
Uczestnicy:
• dr Tomasz Saryusz-Wolski, Politechnika Łódzka, Polska
• dr Christopher Ziemnowicz, The University of North Carolina, 

USA
• Rui Gato, Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe 

życie”, Portugalia 
• Alison Crabb, Wydział ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego 

oraz Programu Leonardo da Vinci, Komisja Europejska 
Sprawozdawca: Beata Skibińska, Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji, Polska

GRUPA VIII: WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU I WSPIERANIE 
WIRTUALNEJ MOBILNOŚCI. WYKORZYSTANIE TIK
Moderator: dr inż. Andrzej Dunalewicz, Medien Service, Polska
Uczestnicy:
• Urszula Utnicka, Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II, 

Krempachy, Polska
• dr Riina Vuorikari, European Schoolnet
• Harinder Lawley, Diversity Works, Wielka Brytania
• Martin Eggert Hansen, Duński Instytut Technologiczny, Aarhus, Dania
Sprawozdawca: Johannes Gehringer, Komisja Europejska, DG Edukacja 
i Kultura, Wydział ds. Szkolnictwa Wyższego oraz Programu Erasmus

10.00 – 11.30 Grupy robocze: Mobilność edukacyjna – szanse na przyszłość

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 13.00 Sprawozdanie z pracy czterech grup dyskusyjnych.
Dyskusja końcowa i podsumowanie konferencji. Tomasz Szymczak, 
Członek Zarządu FRSE, Polska
Przyjęcie Deklaracji Końcowej. Mirosław Marczewski, Dyrektor 
Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polska
Wystąpienia końcowe:
• Mirosław Sielatycki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Edukacji Narodowej, Polska
• Helene Clark, Dyrektor DG Edukacja i Kultura, Komisja 

Europejska

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 17.00 Zwiedzanie Trójmiasta (Sopot, Gdańsk)
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Wystawa promująca
najlepsze projekty mobilności

Konkurs EDUinspiracje

W dzisiejszym świecie żyjemy bliżej siebie niż kiedykolwiek wcześniej. Unia Europejska 
stwarza ogromne możliwości podróżowania, pracy, nauki oraz życia w kulturach wielu 
krajów, o których często niewiele wiemy. Programy UE, koordynowane przez Fundację 
Rozwoju Systemu Edukacji, pozwalają na spotkania nie tylko z mieszkańcami krajów 
Wspólnoty, ale również z ludźmi pochodzącymi z o wiele odleglejszych miejsc na świecie. 

Wystawa prezentuje prawie trzydzieści zdjęć z osiemnastu projektów wspartych fi nan-
sowo i merytorycznie przez FRSE, w których mobilność jest motywem przewodnim.

Wszystkie fotografi e zostały wykonane przez benefi cjentów programów prowadzonych 
przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji podczas realizowanych projektów. Wśród 
prezentowanych prac znalazły się zdjęcia z projektów prowadzonych przez dzieci, mło-
dzież i dorosłych.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w 2011 roku ogłosiła konkurs na najlepszy projekt 
programu „Uczenie się przez całe życie” w zakresie mobilności pod hasłem „Mobilność
od juniora do seniora”. Konkurs nosi nazwę EDUinspiracje 2011.

W konkursie istotne było ukazanie znaczenia mobilności w procesie uczenia się na 
wszystkich etapach życia. Zadaniem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów, 
służące upowszechnieniu rezultatów projektów najwyższej jakości. Konkurs był skiero-
wany do benefi cjentów programów Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig 
oraz Wizyty Studyjne. Laureaci konkursu wybrani zostali w dwóch kategoriach konkur-
sowych, odpowiadających dwóm typom działań projektowych: projekty mobilności in-
dywidualnej i projekty instytucjonalne – organizatorzy mobilności. 

Łącznie wpłynęło 189 zgłoszeń konkursowych. Po ocenie formalnej przekazano do oceny 
ekspertów zewnętrznych 134 projekty. Projekty najwyżej ocenione zostały rekomendo-
wane Kapitule Konkursowej, która dokonała rozstrzygnięcia konkursu i wyłoniła 6 lau-
reatów oraz przyznała wyróżnienia 12 projektom. Wyniki konkursu zostały ogłoszone na 
stronie internetowej FRSE: http://waloryzacja.llp.org.pl.

Na konferencji w Sopocie w dniu 18 października 2011 r. nastąpi uroczyste ogłoszenie wy-
ników konkursu i wręczenie jego laureatom nagród, statuetek i dyplomów. Nagrodzone
i wyróżnione projekty zostały objęte specjalnym programem upowszechniania osiągnięć. 
W ramach odpowiednich działań FRSE zaplanowano udział laureatów w konferencji
i towarzyszącej jej wystawie. Przygotowano także prezentację (zarówno w wersji druko-
wanej, jak i elektronicznej, na stronie FRSE) przykładów dobrych praktyk wyłonionych 
dzięki konkursowi EDUinspiracje. 
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Opis panelu dyskusyjnego:
Mobilność edukacyjna – czy wykorzystany potencjał w kształceniu 
formalnym i nieformalnym? Sukcesy i wyzwania

MODERATOR PANELU:  Christian Lettmayr, p.o. Dyrektor CEDEFOP
PANELIŚCI: 1.  Georgios Papanikolau, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 2.  Helene Clark, Dyrektor, DG Edukacja i Kultura, Komisja 

Europejska
 3.  Jean-Patrick Farrugia, Dyrektor ds. Zatrudnienia i Kształcenia 

Ustawicznego w APCMA
 4. Guoda Lomanaite, Czlonek Zarządu European Youth Forum

Cele panelu:
Podczas panelu przedyskutowane zostaną zagadnienia dotyczące oczekiwanej wartości 
dodanej wynikającej z udziału w mobilności oraz minimalne wymagania, które muszą 
być spełnione, aby móc osiągać zakładane cele edukacyjne. Uczestnicy panelu przed-
stawią swoje doświadczenia z perspektywy praktyków – osób, które są zaangażowa-
ne w realizację różnych form mobilności i doceniają jej rezultaty. Podkreślona zostanie 
konieczność współpracy różnych aktorów przy organizacji mobilności, w tym pomysł 
tworzenia europejskich sieci wspierających rozwój mobilności oraz rola rozwiązań in-
stytucjonalnych dla programów mobilnościowych.

Paneliści przedstawią krótkie prezentacje wprowadzające, a następnie przewidziana jest 
dyskusja z uczestnikami panelu i publicznością. Na zakończenie każdy z panelistów wy-
głosi krótkie podsumowanie najważniejszych aspektów dyskusji.

Zagadnienia do dyskusji: 
• Europejska mobilność jest silnym instrumentem promującym tożsamość europejską, 

który daje jej uczestnikom szereg korzyści dla rozwoju zawodowego i osobistego. Jakie 
bariery powstrzymują potencjalnych uczestników przed korzystaniem z tego doświad-
czenia? Jakie wymierne korzyści uzyskują ci, którzy z tego doświadczenia skorzystali?

• Jakie istnieją obecnie inicjatywy prywatne, publiczne, sektorowe i regionalne, które 
wspierają mobilność? Czy program Erasmus można uznać za sukces? Jeśli tak, to
w jaki sposób ten model można wdrożyć w innych podsystemach edukacji, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego?

• W jaki sposób można zmotywować różnych interesariuszy do współpracy i dzielenia 
się doświadczeniami? Jak zwrócić uwagę osób uczących się na różne możliwości roz-
woju tkwiące w mobilności? W jaki sposób upowszechniać rezultaty mobilności, aby 
były bardziej widoczne?

• W jaki sposób uzyskać szerokie uznanie dla korzyści płynących z europejskiej mobilności?

Opisy grup dyskusyjnych
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Okrągły stół uczestników projektów mobilności
Wpływ mobilności na rozwój osobisty i zawodowy

MODERATOR: Tomasz Bratek, Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji, Dyrektor Narodowej Agencji Programu „Młodzież 
w działaniu”, Polska

UCZESTNICY DEBATY: 1.  Barbara Kafel, Szkoła Policealna Pracowników Służb 
Medycznych w Nowym Sączu, Polska

 2.  Beata Stępień, Szkoła Podstawowa nr 1 w Raciborzu, Polska
 3.  Michał Braun, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, 

Polska 
 4. Jean-Pierre Mandet, Études ET Chantiers, Francja
 5. Rok Primožič, Europejska Unia Studentów
SPRAWOZDAWCA: Alina Respondek, Zastępca Dyrektora programu „Uczenie 

się przez całe życie”, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 
Polska

Cel debaty:
Mobilność jest we współczesnym świecie jednym z kluczowych instrumentów rozwoju 
osobistego i zawodowego. Stwarza możliwości polepszenia swych umiejętności, zdoby-
cia nowych kompetencji, poznania innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, a także po-
zwala na lepsze zrozumienie różnorodności kulturowej i społecznej oraz na otwarcie 
się na nowe doświadczenia. Uczestnicy dyskusji podzielą się swoimi spostrzeżeniami 
na następujące tematy:
• Wpływ mobilności na rozwój osobisty i zawodowy na poszczególnych etapach życia;
• Mobilność jako czynnik zmieniający podejście do życia codziennego i zawodowego;
• Nowe możliwości powstałe w wyniku wyjazdów zagranicznych i współpracy między-

narodowej.

Tematy i zagadnienia poruszane podczas debaty:
1. Motywacja do wyjazdu zagranicznego lub do podjęcia międzynarodowej współpracy.
2. Oczekiwania i rzeczywistość w kontekście studiów, wolontariatu czy realizacji pro-

jektów międzynarodowych.
3. Korzyści osobiste i zawodowe, a także efekty uczenia się związane z mobilnością.
4. Korzystanie w życiu osobistym i zawodowym z doświadczeń zyskanych dzięki mobil-

ności. 
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Grupa dyskusyjna I
Mobilność edukacyjna w Europie – diagnoza sytuacji obecnej
Mobilność jako narzędzie „włączania” społecznego i pobudzania aktywności 
obywatelskiej

MODERATOR: Kursat Levent Egriboz, Dyrektor Narodowej Agencji ds. 
Programów Leonardo da Vinci, Grundtvig i Wizyty Studyjne, 
ECORYS, Wielka Brytania

PANELIŚCI: 1.  dr Marcin Sińczuch, Socjolog, Adiunkt w ISNS, Uniwersytet 
Warszawski, (OBM), Polska

 2. Jean-Pierre Mandet, Études ET Chantiers, Francja
 3.  Jarosław Marciszewski, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Gdańsku, Polska
 4.  Vito La Fata, CESIE Onlus – Centro Studi ed Iniziative Europeo, 

Włochy
SPRAWOZDAWCA: Alina Respondek, Zastępca Dyrektora programu „Uczenie się 

przez całe życie” ds. programu Grundtvig, Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji, Polska

Cel warsztatu:
Przedstawienie mobilności jako jednego z kluczowych instrumentów włączania spo-
łecznego i pobudzania aktywności obywatelskiej oraz sposobu na zmniejszenie różnic 
społecznych i ekonomicznych pomiędzy regionami. Mobilność stwarza możliwości po-
lepszenia swych umiejętności, zdobycia nowych kompetencji, poznania innowacyjnych 
pomysłów i rozwiązań a także pozwala na lepsze zrozumienie różnorodności kulturo-
wej i społecznej oraz na otwarcie się na nowe doświadczenia, a ponadto korzystnie 
oddziałuje na społeczność lokalną. Uczestnicy dyskusji podzielą się swoimi spostrze-
żeniami na następujące tematy:
• Mobilność w kontekście ogólnej sytuacji młodzieży w Polsce i w Europie;
• Wpływ mobilności na zmniejszenie różnic społecznych i ekonomicznych pomiędzy 

regionami;
• Mobilność jako czynnik zmieniający podejście do życia codziennego i zawodowego 

oraz mający pozytywny wpływ na społeczność lokalną;
• Nowe możliwości powstałe w wyniku wyjazdów zagranicznych i współpracy mię-

dzynarodowej oraz różnorodność działań podejmowanych podczas realizacji pro-
jektów związanych z mobilnością (np. włączanie osób niepełnosprawnych).

Tematy i zagadnienia poruszane podczas warsztatu:
• Motywacja do wyjazdu zagranicznego lub do podjęcia międzynarodowej współ-

pracy.
 • Oczekiwania a rzeczywistość w kontekście studiów, wolontariatu czy realizacji 

projektów międzynarodowych.
• Mobilność a społeczność lokalna.
• Korzyści osobiste i zawodowe, a także efekty uczenia się związane z mobilnością.
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Grupa dyskusyjna II
Mobilność a rozwój osobisty i zawodowy

MODERATOR: dr Siegbert Wuttig, Dyrektor Narodowej Agencji na rzecz 
Współpracy z UE w Sektorze Szkolnictwa Wyższego, DAAD 
(Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej), Niemcy

PRELEGENCI: 1.  Vít Štengl, Szef Działu ds. Dwustronnych i Wielostronnych 
Programów Stypendialnych, Centrum Usług 
Międzynarodowych, Narodowej Agencji Europejskich 
Programów Edukacyjnych, NAEP, Republika Czeska
Prezentacja skupia się na mobilności jako narzędziu do 
rozwijania kompetencji ogólnych i zawodowych: przedstawienie 
wniosków z konferencji „Mobilność edukacyjna w szkolnictwie 
wyższym. Trendy, podejścia i wyzwania”, która odbyła się 
w Pradze w dniach 6-7 października 2011 r.

 2.  Johannes Gehringer, Wydział ds. Szkolnictwa Wyższego 
i Programu Erasmus, DG Edukacja i Kultura, Komisja Europejska
Program Erasmus i wnioski z badań/raportów zleconych przez 
Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury na temat wpływu 
mobilności na rozwój osobisty i zawodowy

 3.  Elżbieta Grygiel i Aleksandra Głowacz, Muzeum Pałac 
w Wilanowie, Polska
Prezentacja poświęcona wpływowi mobilności na rozwój 
zawodowy na przykładzie projektu mobilności w ramach 
programu Leonardo da Vinci „Wymiana doświadczeń w Europie 
– wspomaganie mobilności profesjonalistów z muzeów-
rezydencji”

 4.  Rok Primožič, Członek Komitetu Wykonawczego Europejskiej 
Unii Studentów
Prezentacja skupia się na wpływie mobilności na rozwój 
zawodowy i osobisty z perspektywy studentów

SPRAWOZDAWCA: Roxana Brandt, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. 
Edukacji i Kultury, Wydział ds. Uczenia się Osób Dorosłych
i Programu Grundtvig 

Cel warsztatu:
Chociaż wydaje się, że każdy aspekt mobilności został już przedyskutowany, to zmienia-
jąca się sytuacja gospodarcza, polityczna i społeczna sprawiają, że charakter mobilności 
zmienia się na przestrzeni dziesięcioleci. Podczas warsztatów, na podstawie wprowa-
dzających prezentacji i własnych doświadczeń, uczestnicy będą mieli możliwość: 
• omówić wpływ mobilności na rozwój osobisty i zawodowy;
• zidentyfi kować europejskie, regionalne i krajowe inicjatywy najbardziej odpowiednie 

do usprawnienia programów mobilności;
• określić przyszłe wyzwania dla instytucji edukacyjnych oraz organów lokalnych, kra-
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jowych i europejskich prowadzących do rozwoju mobilności i czerpania z nich w celu 
pogłębiania wiedzy, umiejętności i kompetencji obywateli Europy. 

Tematy i problemy omawiane podczas warsztatu:
1. Wpływ mobilności na dalsze ścieżki edukacyjne i zawodowe studentów, absolwen-

tów i osób na rynku pracy.
2. Wpływ mobilności na rozwój zawodowy i osobisty z punktu widzenia studenta 

(„oczami studentów”), głównie na podstawie wymian typu Erasmus.
3. Mobilność jako narzędzie podnoszenia kompetencji zawodowych osób aktywnych 

na rynku pracy.

Grupa dyskusyjna III
Mobilność jako narzędzie rozwoju instytucjonalnego i transferu innowacji
do edukacji

MODERATOR  Siegfried Willems, Dyrektor Międzynarodowej Agencji CINOP, 
Holandia 

PRELEGENCI: 1. Gisela Bohlin, Technikum w Gothenburgu, Szwecja
 2.  Alain Henry, Polsko-Francuski Fundusz Współpracy 

w Zakresie Szkolnictwa Zawodowego, Polska
 3. prof. Gabriele Simoncini, GENF International, Włochy
 4. Emily Daly, Rada Hrabstwa Cardiff, Wielka Brytania 
 5.  dr Iwona Borkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 

Poznań, Polska 
SPRAWOZDAWCA: Alison Crabb, Komisja Europejska, Wydział ds. Kształcenia

i Szkolenia Zawodowego oraz Programu Leonardo da Vinci

Cel warsztatu:
Mobilność odgrywa ważną rolę w rozwoju instytucji i budowaniu ich potencjału, a także 
zapewnia możliwość transferu innowacyjnych rozwiązań i metod do praktyki dydak-
tycznej. Podczas warsztatów, na podstawie wprowadzających prezentacji i własnych 
doświadczeń, uczestnicy będą mieli możliwość: 
• omówić, w jaki sposób mobilność wpływa na rozwój instytucji;
• opowiedzieć, w jaki sposób mobilność wpływa na metody i narzędzia nauczania oraz

na rozwój pracowników / studentów / słuchaczy;
• określić, które czynniki ułatwiają transfer innowacji do edukacji;
• sformułować zalecenia dla organów instytucjonalnych, władz lokalnych, krajowych 

i europejskich w celu zwiększenia widoczności mobilności w strategiach instytucjo-
nalnych.

Tematy i problemy omawiane podczas warsztatu:
1. Mobilność jako narzędzie rozwoju instytucji i ich strategii.
2. Jak motywować instytucje do angażowania się w projekty mobilności?
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3. Rola mobilności w podnoszeniu jakości procesu nauczania.
4. Mobilność jako katalizator innowacyjnych zmian w praktykach edukacyjnych i meto-

dach nauczania.

Grupa dyskusyjna IV
Mobilność jako narzędzie służące podnoszeniu jakości kształcenia nauczycieli

MODERATOR:  Mika Saarinen, Kierownik Działu Kształcenie i Szkolenie 
Zawodowe, Centrum Międzynarodowej Mobilności CIMO, 
Finlandia

PRELEGENCI: 1. Vincent Gorse, Wiceprezes, Dyrektor AEDE, Francja
 2.  David Vann, Dyrektor Shadows Professional Development, 

Wielka Brytania
 3.  dr Riina Vuorikari, Senior Research Analyst, Kierownik 

Projektu, European Schoolnet
 4. prof. Maria Mendel, Uniwersytet Gdański, Polska
SPRAWOZDAWCA:  Christelle Coet-Amette, Agencja Europe Education Formation, 

Francja

Cel warsztatu:
Warsztat poświęcony mobilności kadry edukacyjnej i jej wpływowi na osoby prywatne, 
system i politykę edukacyjną. 
Należy zapewnić warunki, żeby nauczyciele, trenerzy, wykładowcy i doradcy zawodo-
wi mieli możliwość zapoznania się z metodami nauczania i szkolenia w innych krajach.
W ten sposób mogą oni przenieść nowe doświadczenia i podejścia do swoich instytucji 
oraz rozwinąć własne umiejętności, metody i podejścia do nauczania.
Zalecenia opracowane podczas warsztatu mogą dotyczyć takich zagadnień, jak uwzględ-
nienie mobilności kadry edukacyjnej w strategii organizacji, zapewnienie jednoznacz-
nego i ofi cjalnego uznawania rozwoju zawodowego kadry edukacyjnej oraz uczynienie 
z mobilności normy, a nie wyjątku.
 
Tematy i problemy omawiane podczas warsztatu:
• Jakość i defi nicja mobilności nauczycieli, przyszłych nauczycieli i innych przedstawi-

cieli kadry edukacyjnej w ramach LLP; określenie istniejących i zalecanych dobrych 
praktyk w programie LLP. Czym jest mobilność w tym kontekście? Czy wirtualna 
mobilność jest możliwa?

• Cele mobilności personelu, np. rozwój osobisty, świadomość kulturowa, wymiana 
najlepszych praktyk, ustawiczny rozwój zawodowy, zapoznanie się z różnymi meto-
dami testowania i oceny, zarządzanie klasą, porównanie systemów edukacji, rozwój 
systemów, wpływ na politykę.

• Podejście operacyjne, np. formalne a nieformalne, eksperymentalne a usystematy-
zowane, elastyczność a dyscyplina, jak połączyć skierowane wsparcie i zachęty dla 
inicjatyw z samodzielnym uczeniem się, teoretyczne a praktyczne, uwzględnienie 
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uczenia się nauczycieli / szkolenia w klasie.
• Zapewnienie jakości, np. analiza potrzeb (refl eksja uczestników / projektowanie zin-

dywidualizowanych szkoleń), przygotowanie do mobilności, mentoring, ocena (jak 
mierzyć sukces), wykorzystanie rezultatów i wniosków po mobilności.

• Wymiar językowy, np. kompetencje językowe nie jako cel sam w sobie, lecz jako 
wstępny wymóg korzystania z mobilności, różne poziomy kompetencji. 

Grupa dyskusyjna V
Zapewnienie jakości mobilności z uwzględnieniem celów, działań operacyjnych 
i grup docelowych. Prezentacja dobrych praktyk w odniesieniu do szkoleń 
formalnych, nieformalnych i pozaformalnych

MODERATOR: Sveva Balduini, ISFOL, Italy 
PRELEGENCI: 1. Jacqueline März, DIHK Service GmbH, Niemcy
 2. dr hab. Marek Frankowicz, Uniwersytet Jagielloński, Polska
 3. dr Soren Kristensen, TECHNE, Dania
 4. Philippe Perfetti, Zastępca Dyrektora APCMA, UEAPME, 

Francja
SPRAWOZDAWCA: Fiora Imberciadori, Ekspert Narodowej Agencji programu LLP 

– INDIRE, Włochy

Cel warsztatu:
Zapewnienie jakości odgrywa ważną rolę w planowaniu mobilności edukacyjnych i pro-
jektów mobilności w krajach UE. Obejmuje ono cele, działania operacyjne i grupy doce-
lowe oraz wymaga przestrzegania procedur zapewnienia jakości. Uczestnicy warsztatu 
będą mieli możliwość przedstawienia własnych doświadczeń i dobrych praktyk związa-
nych z zapewnieniem jakości mobilności w odniesieniu do szkoleń formalnych, niefor-
malnych i pozaformalnych.

Tematy i problemy omawiane podczas warsztatu:
1. Jakie narzędzia / instrumenty usprawniają zapewnienie jakości mobilności?
2. Mocne i słabe strony procedur zapewnienia jakości mobilności.
3. Jak ulepszyć zapewnienie jakości mobilności w przyszłości?
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Grupa dyskusyjna VI
Uznawanie kwalifi kacji zawodowych nabytych podczas mobilności. Mobilność 
a procesy na rynku pracy

PRZEWODNICZĄCY: Lia Leffl  and, Duńska Agencja Kształcenia Międzynarodowego, 
Dyrektor LLP, Dania

PRELEGENCI: 1.  dr Łukasz Sienkiewicz, Szkoła Główna Handlowa, Instytut 
Badań Edukacyjnych (IBE), projekt Krajowy System 
Kwalifi kacji – Zespół ds. Edukacji i Rynku Pracy, Polska

 2.  Klaus Fahle, Dyrektor Niemieckiej Krajowej Agencji Programu 
Leonardo, Grundtvig i Programów Międzysektorowych, BIBB, 
Niemcy

 3.  Didier Gelibert, Dyrektor ANFA w Europie – Krajowe 
Stowarzyszenie na Rzecz Szkolenia w Sektorze 
Motoryzacyjnym, Francja

 4. dr Torsten Dunkel, Ekspert, CEDEFOP
SPRAWOZDAWCA: dr Gerhard Volz, Kierownik programu Erasmus, OEAD, Austria

Cel warsztatu:
Unia Europejska postawiła sobie ambitne cele w zakresie zatrudnienia, kształcenia 
ustawicznego i mobilności pracowników w celu dostosowania się do coraz większych 
zmian na rynku pracy. Uznawanie uczenia się pozaformalnego i nieformalnego stanowi 
drogę do podnoszenia kwalifi kacji i reintegracji osób na rynku pracy. Przyjęcie podejścia 
opartego na wynikach w odniesieniu do kwalifi kacji zawodowych, promowanego przez 
ERK i ECVET, jest kluczowym elementem dla osiągnięcia tego celu. Podczas warsztatów 
uczestnicy, na podstawie wstępnych prezentacji i swoich własnych doświadczeń, będą 
mieli możliwość:
• omówić typy narzędzi, metod i procedur stosowanych w Europie w celu ułatwienia 

uznawania kwalifi kacji; 
• przedstawić sposoby promowania wdrażania i stosowania instrumentów UE, które 

sprzyjają transferowi i walidacji efektów kształcenia w ramach mobilności pomiędzy 
państwami członkowskimi; 

• omówić sposób budowania relacji pomiędzy różnymi zainteresowanymi stronami; 
• sformułować zalecenia dla organów instytucjonalnych, lokalnych, krajowych i eu-

ropejskich dotyczące ułatwień w uznawaniu kompetencji i kwalifi kacji zdobytych 
w ramach mobilności edukacyjnej.

Tematy i problemy omawiane podczas warsztatu:
1. Jakie instrumenty walidacji i uznawania kompetencji są dostępne i wykorzystywane 

w ramach mobilności?
2. Wpływ ERK, KRK, ECVET na walidację uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.
3. Bariery w uznawaniu kompetencji zawodowych nabytych w ramach mobilności.
4. Rola partnerów społecznych i innych podmiotów w procesie uznawania kwalifi kacji 

i kompetencji.
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Grupa dyskusyjna VII
Wpływ mobilności na systemy edukacyjne i programy nauczania. Innowacyjne 
metody i narzędzia. Mobilność kadry nauczycielskiej jako źródło innowacji

MODERATOR: Katalin Kurucz, Kierownik Działu ds. Programów Szkolnictwa 
Wyższego, Fundacja Publiczna Tempus, Węgry 

PRELEGENCI: 1.  dr Tomasz Saryusz-Wolski, Dyrektor Centrum Kształcenia 
Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, Polska
Prezentacja metod realizowanych przez Centrum Kształcenia Między-
narodowego Politechniki Łódzkiej, wspierających i zwiększających 
mobilność – semestr mobilności (okno mobilności) i Semestr Projek-
tów Europejskich. Zostanie omówiony wpływ innowacyjnych metod 
na elastyczność ścieżek studiowania i kompetencje absolwentów

 2.  dr Christopher Ziemnowicz, Katedra Zarządzania, Marketingu 
i Biznesu Międzynarodowego, School of Business, University of 
North Carolina, USA
Prezentacja znaczenia elastyczności kierunków studiowania i in-
nowacyjnych metod nauczania w amerykańskim systemie edukacji 
oraz rola mobilności w dążeniu do najlepszego modelu kształcenia 

 3.  Rui Gato, Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe 
życie”, Portugalia

 4. Alison Crabb, Wydział ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego 
oraz Programu Leonardo da Vinci, Komisja Europejska

SPRAWOZDAWCA: Beata Skibińska, Zastępca Dyrektora programu „Uczenie się przez 
całe życie” ds. programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus 
i Ekspertów Bolońskich, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Polska

Cel warsztatu:
Mobilność odgrywa ważną rolę w internacjonalizacji kształcenia. Międzynarodowe środo-
wisko wymaga nowych metod i narzędzi dydaktycznych. Podczas warsztatów, na podstawie 
wprowadzających prezentacji i własnych doświadczeń, uczestnicy będą mieli możliwość:
• omówić wpływ mobilności na metody i narzędzia kształcenia;
• opisać metody i narzędzia wspierające i ułatwiające mobilność;
• zidentyfi kować czynniki, które charakteryzują „przyjazną mobilności” instytucję 

edukacyjną;
• sformułować zalecenia dla organów instytucjonalnych, lokalnych, krajowych i euro-

pejskich w celu faktycznego uwzględnienia mobilności w ramach instytucjonalnych 
i procesie nauczania.

Tematy i problemy omawiane podczas warsztatu:
1. Rola mobilności w rozwoju innowacyjnych i kreatywnych metod i narzędzi na-

uczania.
2. Rola mobilności personelu w rozwoju instytucjonalnym oraz poprawie jakości na-

uczania w danej instytucji.
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Grupa dyskusyjna VIII
Wykorzystanie potencjału i wspieranie wirtualnej mobilności.
Wykorzystanie TIK

PRZEWODNICZĄCY/MODERATOR: dr inż. Andrzej Dunalewicz, Medien Service, 
Warszawa, Polska

PRELEGENCI: 1.  Martin Eggert Hansen, Duński Instytut Technologiczny, 
Aarhus, Dania

 2.  Harinder Lawley, Diversity Works Consultancy Services, 
Londyn, Wielka Brytania

 3.  Urszula Utnicka, Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II, 
Krempachy, Polska

 4. dr Riina Vuorikari, European Schoolnet
SPRAWOZDAWCA: Johannes Gehringer, DG ds. Edukacji i Kultury, Komisja 

Europejska

Cel warsztatu:
TIK mogą być wykorzystywane jako narzędzie wspierające mobilność na etapie jej pla-
nowania, realizacji oraz podczas podsumowywania i podejmowania działań wynikają-
cych z mobilności. 

Warsztat ma na celu:
1. Omówienie zagadnień związanych z epoką Web 2.0 i jej konsekwencjami dla wspie-

rania procesów przez TIK.
2. Wkład w Deklarację Końcową konferencji.

Tematy i problemy omawiane podczas warsztatu:
1. Wirtualna mobilność – doświadczenia i kierunki rozwoju na przyszłość.
2. Interaktywne szkolenia (kursy e-learningowe, gdzie trener i kursanci mają aktywny 

wpływ na kształtowanie treści kursu) – przygotowanie do mobilności.
3. Możliwości wynikające z chmury obliczeniowej / technologii chmury w kontekście 

mobilności.
4. Program eTwinning – społeczność szkół europejskich. 
5. Bezpieczeństwo w sieci (anonimowość a otwartość, prawa autorskie, standaryzacja 

treści, odpowiedzialność za jakość). 
6. Rola serwisów społecznościowych takich jak Facebook w nawiązywaniu kontaktów 

i dzieleniu się doświadczeniami (follow-up po fazie mobilności).
7. Inne aplikacje Web 2.0, które można wykorzystywać w nauczaniu / przygotowaniu 

do mobilności.
8. Potencjał rozwiązań TIK dla rozszerzenia dokumentu Europass Mobilność.
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Prelegenci
Anna Atłas, FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI, POLSKA

Absolwentka historii i fi lologii germańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukoń-
czyła także studia podyplomowe z zakresu psychologii społecznej i stosun-
ków międzynarodowych. Stypendystka Fundacji im. Roberta Boscha i DAAD.
W latach 1992-2003 pracownik Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP), 

od 1998 roku na stanowisku szefa Działu Języków Obcych i Komunikacji. Od 2004 roku pra-
cowała w Funduszu Współpracy, w programie Leonardo da Vinci, od 2007 roku w FRSE jako 
zastępca dyrektora LLP ds. programu Leonardo da Vinci, od 2009 roku dyrektor LLP dla pro-
gramów Erasmus, Comenius, Wizyty Studyjne oraz European Language Label.

Sveva Balduini, ISFOL, WŁOCHY
Absolwentka nauk politycznych (stosunki międzynarodowe) oraz współpra-
cy międzynarodowej. Pracowała jako asystent na Uniwersytecie w Neapolu 
na Wydziale Ekonomii w Katedrze Prawa Publicznego, a następnie, w 1999 r., 
dołączyła do Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci w ISFOL. Kie-

rownik ds. Zapewnienia Jakości i przedstawiciel Dyrektora ds. jakości odpowiedzialna 
za projektowanie, wdrażanie i przegląd Systemu Zarządzania Jakością. Koordynowała 
i uczestniczyła w wielu europejskich grupach tematycznych. 

dr Iwona Borkowska, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, POLSKA
Absolwentka fi lologii germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa 
oraz członek Rady ds. Jakości Kształcenia. Starszy wykładowca w Kolegium 
Języków Obcych UAM. Doświadczenie w obszarze organizacji mobilności 

studentów i pracowników zdobywała, pracując w latach 1997-1999 jako wydziałowy ko-
ordynator ECTS oraz w roku akademickim 2008/2009 jako wydziałowy koordynator pro-
gramu LLP Erasmus. Obecnie pełni funkcję pełnomocnika rektora.

Gisela Bohlin, GOTHERNBURG TECHNICAL COLLEGE, SZWECJA
Koordynator ds. kontaktów międzynarodowych i nauczyciel komunikacji. 
W latach 2000-2005 szef Wydziału Filologicznego na Politechnice w Göte-
borgu. Była koordynatorem projektów mobilności w Europie i na całym 
świecie, organizując staże w Göteborgu dla europejskich szkół partnerskich. 

W latach 2007-2010 kierownik projektu i2i oraz projektu rozwoju Leonardo. Jest opieku-
nem i koordynatorem internacjonalizacji na Politechnice w Goteborgu (GTC). Dokumen-
tuje i rozwija nowe strategiczne obszary internacjonalizacji na Politechnice.

Roxana Brandt, KOMISJA EUROPEJSKA
Absolwentka studiów w zakresie komunikacji i public relations na Uniwersytecie w Bu-
kareszcie oraz studiów humanistycznych i europejskich na Uniwersytecie w Hamburgu. 
W latach 2008-2009 administrator projektów unijnych w DESY Hamburg odpowiedzialna 
za sprawy administracyjne i fi nansowe. Od 2011 roku kierownik programu w Dyrekcji Ge-
neralnej ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej odpowiedzialna za działania na rzecz 
mobilności personelu: staże, wizyty i wymiany oraz praktyki.
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Tomasz Bratek, FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI, POLSKA
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie. Pracował w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Klinice Prawa 
przy Wydziale Prawa i Administracji UW. Z Fundacją Rozwoju Systemu Eduka-

cji związany jest od 2000 r. Był specjalistą wspólnotowego programu MŁODZIEŻ i koordy-
natorem Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu SALTO-YOUTH. Od 
2006 r. jest członkiem zarządu FRSE i dyrektorem Narodowej Agencji Programu „Młodzież 
w działaniu”, a od 2010 r. zastępcą dyrektora generalnego FRSE oraz ekspertem Komisji 
Europejskiej i Rady Europy w Grupie Konsultacyjnej ds. Współpracy z Federacją Rosyjską.

Michał Braun, POLSKA RADA ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH, POLSKA
Absolwent Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta progra-
mu Erasmus na Uniwersytecie Karola w Pradze oraz Hadsten Højskole w Da-
nii. Koordynator Krajowej Grupy Roboczej ds. dialogu usystematyzowanego 
Unii Europejskiej z młodzieżą. Wiceprzewodniczący Polskiej Rady Organizacji 

Młodzieżowych PROM. Prezes zarządu Stowarzyszenia Uczestników Wolontariatu Euro-
pejskiego Trampolina. Prezes zarządu Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach.

Helene Clark, KOMISJA EUROPEJSKA
Ukończyła Nauki Polityczne i Prawo Publiczne na Uniwersytecie Bordeaux 
(Francja) i Ekonomię Europejską w Kolegium Europejskim w Brugii (Belgia). 
Rozpoczęła pracę w urzędzie Komisji Europejskiej w 1988 roku. Kilka lat 
spędziła w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włą-

czenia Społecznego, gdzie zajmowała się głównie polityką na rzecz zatrudnienia. Do jej 
obowiązków należały kolejno: opieka nad EURES i Europejskimi Służbami na rzecz Za-
trudnienia, Europejską Strategią na rzecz Zatrudnienia i nad wdrażaniem Europejskiego 
Funduszu Społecznego w Austrii, Niemczech i Słowenii. Od 1 listopada 2008 roku jest dy-
rektorem w Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury, do jej obowiązków należy opieka 
nad Uczeniem się przez Całe Życie, zarówno od strony programowej, jak i politycznej.

Christielle Coët-Amette, AGENCJA EUROPE EDUCATION FORMATION, FRANCJA 
15 lat doświadczenia w programach europejskich w dziedzinie kształcenia 
i szkoleń: Leonardo da Vinci, Comenius, Tempus itp. Zastępca dyrektora 
programu Leonardo da Vinci odpowiedzialna za zarządzanie programem Le-
onardo da Vinci, informowanie, ewaluację, promocję, negocjacje na szczeblu 

UE oraz współpracę z innymi Narodowymi Agencjami w Europie. Uczestniczyła w euro-
pejskiej sieci refl eksji nad Europejską Mobilnością Praktykantów. Wdrażała nowe dzia-
łania programów i organizowała różnorakie imprezy.

Alison Crabb, KOMISJA EUROPEJSKA
Pracuje w Komisji Europejskiej od 1999 roku, od 2001 r. w Dyrekcji Gene-
ralnej ds. Edukacji i Kultury. W latach 2001-2007 była odpowiedzialna za 
zdecentralizowane działania w programie Comenius (edukacja szkolna) 
i Grundtvig (kształcenie dorosłych), w tym Projekty partnerskie szkół, Asy-

stentury językowe, Kursy doskonalenia zawodowego i Projekty partnerskie Grundtviga. 
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Od 2007 r. zastępca kierownika Działu ds. polityki kulturowej, różnorodności i dialogu 
międzykulturowego.

Emily Daly, CARDIFF COUNCIL, WIELKA BRYTANIA
Absolwentka lingwistyki, dyplomowany nauczyciel języków obcych. Praco-
wała jako nauczyciel jęz. niemieckiego. Od 2005 r. pracuje w Radzie Miasta 
Cardiff, gdzie jest odpowiedzialna za wspieranie szkół w rozwijaniu umie-
jętności uczniów w zakresie nauki języków obcych oraz w rozwijaniu współ-

pracy ze szkołami za granicą. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, British Co-
uncil i innymi organizacjami, które wspierają młodych ludzi w rozwijaniu umiejętności 
obywatelskich. Przewodnicząca Wales International Dimension in Education Network. 
Od wielu lat zaangażowana w realizację międzynarodowych projektów wraz z nauczy-
cielami i uczniami z różnych grup wiekowych.

dr inż. Andrzej Dunalewicz, MEDIEN SERVICE, POLSKA
Absolwent technologii chemicznej na Politechnice Warszawskiej. Doktorat 
uzyskał w 1989 roku. W latach 2002-2004 doradca prezesa Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 2005 roku ekspert ds. projektów Le-
onardo da Vinci. W 2008 roku ekspert Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji. W latach 2004-2011 kierownik projektu w Trusted Information Consulting 
Ltd. Obecnie kierownik projektu w Medien Service.

dr Torsten Dunkel, CEDEFOP
Prowadzi badania i analizy porównawcze polityk z zakresu kształcenia 
i szkolenia, ich atrakcyjności, mobilności uczniów i związanych z nią barier, 
wymianą wiedzy między sektorami kształcenia i przemysłu, implikacjami 
Procesów Bolońskiego i Kopenhaskiego i swobodną wymiennością między 

kształceniem zawodowym i uniwersyteckim w Europie. Obecnie kończy publikację Cede-
fop-u na temat relacji między VET i szkolnictwem wyższym, ze szczególnym uwzględnie-
niem przenikalności. Bierze także udział w badaniu atrakcyjności VET. Z wykształcenia 
ekonomista, obszary jego badań obejmują powiązania między kształceniem/szkoleniem 
a rynkiem pracy i ekonomią.
Od 2007 roku pełni funkcję project managera i badacza w Obszarze Badań i Analizy Po-
litycznej Cedefop, Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego z siedzibą 
w Salonikach. Przed rozpoczęciem kariery w Cedefop-ie pracował jako badacz w mię-
dzynarodowym Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Kassel (INCHER-Kassel) 
w Niemczech. Posiada tytuł doktora ekonomii i nauk społecznych.

Kursat Levent Egriboz, ECORYS, WIELKA BRYTANIA
Kursat Levent Egriboz – dyrektor Narodowej Agencji programów Leonardo, 
Grundtvig oraz programów międzysektorowych w Ecorys. Jest także prze-
wodniczącym European Inclusion initiative. Posiada wieloletnie doświad-
czenie w dziedzinie public relations i pomocy technicznej. Nadzorował 

i oceniał projekty szkoleniowe, edukacyjne oraz z zakresu rynku pracy i zatrudnienia 
realizowane dla małych i średnich przedsiębiorstw, władz lokalnych i państwowych 
a także instytucji europejskich. 
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Klaus Fahle, NARODOWA AGENCJA PRZY FEDERALNYM INSTYTUCIE KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO BIBB, NIEMCY

Od 2000 roku dyrektor Narodowej Agencji przy Federalnym Instytu-
cie Kształcenia Zawodowego BIBB w Niemczech. Narodowa Agencja 
odpowiedzialna jest za koordynowanie programów Leonardo da Vinci 
oraz Grundtvig, należących do programu „Uczenie się przez całe życie” 

w Niemczech. Ponadto w Agencji mieści się siedziba Krajowego Centrum Europass 
oraz Krajowego Biura ECVET. W latach 1999-2000 był odpowiedzialny za koordy-
nowanie europejskich programów mobilnościowych w Stowarzyszeniu Carl Duisberg 
Gesellschaft. Klaus Fahle związany był również z zagadnieniami europejskiej polityki 
młodzieżowej oraz naukowo-badawczej, poza tym pracował między innymi w Par-
lamencie Europejskim oraz w niemieckim Federalnym Ministerstwie Edukacji i Ba-
dań Naukowych. Obecnie zajmuje się europejską współpracą w ramach edukacji oraz 
przejrzystością kwalifi kacji.

Jean Patrick-Farrugia, KRAJOWY ZWIĄZEK CECHÓW RZEMIEŚLNICZYCH, FRANCJA
Jest dyrektorem Departamentu ds. Zatrudnienia i Kształcenia Ustawicznego Francu-
skiego Związku Cechów Rzemieślniczych. Cechy rzemieślnicze są instytucjami publicz-
nymi. Istnieje 100 lokalnych cechów i 26 cechów regionalnych, które, między innymi, są 
wspólnie odpowiedzialne za organizację praktyk zawodowych i uczenia się przez całe 
życie w przedsiębiorstwach rzemieślniczych (980 000 fi rm) we Francji. Związek koordy-
nuje obecnie prace Sieci EuroApprenticeship, złożonej z kompetentnych organów i or-
ganizacji (Władze Lokalne, Izby, Organizacje Sektorowe, Sieci Szkoleniowe) i mającej na 
celu rozwój mobilności edukacyjnej praktykantów.

Vito La Fata, EUROPEJSKIE CENTRUM STUDIÓW I INICJATYW (CESIE), WŁOCHY
Posiada 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacją non profi t CE-
SIE, która działa na poziomie lokalnym, europejskim i międzynarodowym. 
Od 2006 r. dyrektor techniczny Centro per lo sviluppo creativo „Danilo Dolci” 
odpowiedzialny za planowanie i realizację projektów edukacyjnych, współ-

pracę międzynarodową, rozwiązywanie konfl iktów i metodę majeutyczną. Kierownik 
projektu, trener i/lub koordynator ponad 30 seminariów programu Euro-Med Youth, 
programów wymiany, szkoleń i Wolontariatu Europejskiego we Włoszech i wielu innych 
krajach Basenu Morza Śródziemnego i UE, jak również Azji, Afryki i Ameryki Południo-
wej. Pracował w wielu innych programach, takich jak Socrates, E-learning, COE, ALF. 
Koordynator i trener w ramach ponad 150 projektów współpracy nadzorowanych przez 
Komisję Europejską; DG Edukacja i Kultura, DG ds. Badań Naukowych, DG ds. Spra-
wiedliwości, DG ds. Zatrudnienia (szkolenia, projekty rozwojowe, badania, mobilność). 
Niezależny ekspert zewnętrzny Parlamentu EuroMed Youth, powołanego przez Ministra 
Spraw Zewnętrznych na czas niemieckiej prezydencji w Unii Europejskiej w roku 2007. 
Członek Narodowego Komitetu przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Włoch ds. wło-
skiej sieci Fundacji Anny Lindh.
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 dr hab. Marek Frankowicz, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, POLSKA
Doktor habilitowany nauk chemicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i PWSZ w Tarnowie. Członek Zespołu Ekspertów Bolońskich. 
Członek Rady EURASHE. Uczestnik licznych międzynarodowych programów 
edukacyjnych (TEMPUS, Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Erasmus 

Mundus, programy FSS).

Rui Gato, NARODOWA AGENCJA PROGRAMU „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”, 
PORTUGALIA

Od trzech lat pracuje w portugalskiej Narodowej Agencji Programu „Uczenie się 
przez całe życie”. Posiada doświadczenie w dziedzinie edukacji pozaformalnej 
(obozy letnie i inicjatywy młodzieżowe). Po ukończeniu studiów w zakresie edu-
kacji rozpoczął pracę w dziedzinie rozwoju lokalnego i był instruktorem drugiej 

szansy dla dorosłych. Kończy pracę magisterską na temat koncepcji pedagogicznych N.F.S. 
Grundtviga oraz duńskich uniwersytetów ludowych. Odpowiedzialny za zarządzanie działa-
niami w zakresie mobilności zawodowej (kursy doskonalenia zawodowego, wizyty i wymiany 
oraz asystentury).

Didier Gelibert, KRAJOWE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA W SEKTORZE 
MOTORYZACYJNYM ANFA, FRANCJA
Absolwent ekonomii i zarządzania (specjalizacja handel międzynarodowy) na 
Uniwersytecie w Paryżu. Kierownik Działu Stosunków Międzynarodowych 
w Association Nationale pour la Formation Automobile (ANFA), instytucji 

zajmującej się wdrażaniem strategii szkoleniowej dla sektora usług motoryzacyjnych we 
Francji. Od 18 lat pracuje w dziedzinie szkoleń w sektorze motoryzacyjnym, a od 15 lat 
zajmuje się współpracą europejską. Posiada bogate doświadczenie w zakresie opraco-
wywania i zarządzania projektami europejskimi (mobilność, sektorowy system szkoleń). 
Był koordynatorem wielu projektów międzynarodowych i europejskich. W 2006 roku był 
współautorem studium dotyczącego europejskiego systemu punktowego dla kształcenia 
zawodowego (European Study on Credit Transfer in Vocational Education and Training). 
Uczestniczy w projekcie poświęconym badaniu systemu ECVET: ASSET, European Class 
in Trucks Maintenance. Jako ekspert w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego jest 
członkiem wielu grup współpracy oraz Europejskiej Rady Szkoleniowej w zakresie han-
dlu i naprawy pojazdów silnikowych. Jest autorem kilku artykułów na temat kształcenia 
i szkolenia zawodowego oraz badania na temat europejskiej mobilności.

Johannes Gehringer, KOMISJA EUROPEJSKA
Absolwent informatyki, fi lologii, politologii i zarządzania na uniwersytetach 
w Wiedniu, Paryżu, Chicago i Brukseli. Posiada trzy dyplomy magisterskie. 
Międzynarodowe doświadczenie zawodowe zdobył dzięki stażom w Szwecji, 
Hiszpanii, USA i Belgii. Pracował jako kierownik projektów informatycznych 

prowadzonych z administracjami krajowymi w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa oraz 
jako kierownik projektów na rzecz rozwoju społecznego i działań informacyjnych w po-
łudniowym regionie Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie w Dyrekcji Generalnej 
ds. Polityki Zewnętrznej oraz Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid. 
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Obecnie kierownik programu Erasmus oraz specjalista ds. edukacji i szkoleń w Dyrekcji 
Generalnej ds. Edukacji i Kultury.

Aleksandra Głowacz, MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE, POLSKA
Magister historii sztuki. W latach 2000-2003 prowadziła zajęcia edukacyjne 
w Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta”. Obecnie zastępca kierownika Działu 
Edukacji w Muzeum Pałacu w Wilanowie. Koordynatorka oferty edukacyj-
nej muzeum skierowanej do grup szkolnych oraz organizatorka wydarzeń 

kulturalnych i edukacyjnych. Z ramienia Muzeum Pałacu w Wilanowie nadzoruje pro-
jekt edukacyjny Discovering European Heritage In Royal Residences, realizowany przez 
Stowarzyszenie Europejskich Rezydencji Królewskich (ARRE), którego członkiem jest 
muzeum. Jest członkiem International Council of Museums.

Vincent Gorse, ASSOCIATION EUROPÉENNE DE L’EDUCATION / COLLÈGE 
MARGUERITE DURAS, FRANCJA

Absolwent elektroniki i automatyki. Magister zarządzania, dyplom otrzymał 
od uczelni pedagogicznej. W latach 1988-2000 nauczyciel elektroniki w szko-
łach technicznych i zawodowych, dyrektor kilku szkół. Koordynator pięciu 
projektów wielostronnych Comeniusa. Organizator i uczestnik około 20 spo-

tkań projektowych i wizyt studyjnych. Organizator europejskiej konferencji, która będzie 
mieć miejsce w Bordeaux 4 listopada 2011 r. zatytułowanej Projekt europejski, nowa prze-
strzeń dla obywatelstwa: wpływ europejskich mobilności na lokalną politykę społeczną.

Elżbieta Grygiel, MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE, POLSKA
Z wykształcenia historyk sztuki. W latach 1999-2002 pełniła funkcję me-
nedżera programu współpracy kulturalnej pomiędzy krajami Europy, Azji 
Centralnej i Kaukazu (Arts& Culture Network Program of Open Society 
Institute), gdzie zajmowała się między innymi inicjatywami wspierającymi 

mobilność profesjonalistów zatrudnionych w sferze kultury. Była ekspertem European 
Cultural Foundation w Amsterdamie i Open Society Institute w Budapeszcie. Obec-
nie pełni funkcję głównego specjalisty ds. komunikacji społecznej w Muzeum Pałacu 
w Wilanowie, jest również członkiem stowarzyszeń AICA oraz ICOM. 

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.

Martin Eggert Hansen, DUŃSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY, DANIA
Starszy konsultant, magister politologii, posiada ponad 16-letnie doświad-
czenie w doradztwie na poziomie krajowym i międzynarodowym w zakresie 
analizy, oceny i rozwoju projektów w dziedzinie rozwoju regionów, przedsię-
biorczości, szkolnictwa i rynku pracy. Posiada również bogate doświadcze-
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nie w zakresie analizy wpływu procesów globalizacji na europejskie rynki pracy i relacje 
przemysłowe w świetle zapotrzebowania na umiejętności, procesów restrukturyzacji 
i mobilności pracowniczej. Doskonale orientuje się w europejskiej polityce dotyczącej 
umiejętności i uczenia się przez całe życie, analizował i oceniał działania w tym zakresie, 
zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.
Był zaangażowany w projekt „Przyszłość europejskiego sektora budowlanego: zapotrze-
bowanie na umiejętności i kwalifi kacje” (Future Qualifi cation and Skills Needs in the 
European Construction Sector), realizowany z ramienia Dyrekcji Generalnej Komisji Eu-
ropejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu.
Miał wkład w opracowanie mapy potencjału publicznych służb zatrudnienia do przewi-
dywania nowych umiejętności dla nowych miejsc pracy dla DG Zatrudnienie, a także był 
odpowiedzialny za opracowanie ram metodologicznych dla analizy mobilności zawodo-
wej w UE, po Europejskim Roku Mobilności.
Zarządzał projektem „Europejski Paszport Umiejętności – analiza możliwości” (The Eu-
ropass Skills Passport Feasibility Study) dla DG ds. Edukacji i Kultury. Europejski Pasz-
port Umiejętności (ESP) ma być narzędziem ułatwiającym mobilność na rynku pracy 
i rozwój zawodowy.

Alain Henry, POLSKO-FRANCUSKI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY, POLSKA
Dyrektor polsko-francuskiego funduszu współpracy w zakresie kształcenia 
zawodowego. Odpowiedzialny za współpracę pomiędzy Polską a Francją 
w dziedzinie kształcenia zawodowego, na zasadach partnerskiej współ-
pracy z przedsiębiorstwami, szkołami oraz z samorządami obu krajów, jak 

również za pomoc w organizacji praktyk zawodowych w fi rmach, doradztwo w zakresie 
pozyskiwania środków fi nansowych na projekty związane z kształceniem zawodowym. 
Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu w branży logistycznej i motoryza-
cyjnej na terenie Francji i Niemiec. Posiada francuski i niemiecki Dyplom z Zarządzania 
i Kierowania Przedsiębiorstwami.

Fiora Imberciadori, INDIRE, WŁOCHY
Z wykształcenia socjolog, dołączyła do grona osób zaangażowanych w reali-
zację europejskich programów edukacyjnych w latach osiemdziesiątych jako 
przewodnicząca włoskiego biura sieci Eurydice. Została potem managerem 
programowym Ortelius-a, projektu europejskiego mającego na celu utworzenie 

bazy danych na temat szkolnictwa wyższego w krajach członkowskich. Od 2003 roku jest ko-
ordynatorem włoskiej Narodowej Agencji LLP dla programów Comenius, Erasmus, Grundtvig 
oraz Wizyt Studyjnych. Obecnie pełni rolę konsultantki w obszarze spraw europejskich dla 
INDIRE, Krajowego Instytutu Badań Edukacyjnych, w ramach którego działa Agencja LLP.

Helena Barbara Kafel, SZKOŁA POLICEALNA PRACOWNIKÓW SŁUŻB MEDYCZNYCH
I SPOŁECZNYCH IM. JADWIGI WOLSKIEJ W NOWYM SĄCZU, POLSKA

Absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie. Na-
uczyciel dyplomowany w Policealnej Szkole Pracowników Służb Medycznych 
i Społecznych w Nowym Sączu. W latach 2008-2009 – koordynator programu 
Leonardo da Vinci, Akcja – Staże zawodowe dla uczniów (IVT – Initial Vocatio-
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nal Training), pt. „Z sercem do europejskiego seniora”. W ramach projektu zorganizowała 
miesięczne staże w Nursing Home w Anglii dla 42 słuchaczy szkoły policealnej.

dr Jacek Karnowski, PREZYDENT SOPOTU, POLSKA
Od dzieciństwa mieszkaniec Sopotu, od zawsze harcerz, społecznik. Dok-
tor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent Wydziału 
Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej, w czasie studiów wice-
marszałek Parlamentu Studentów. Absolwent Studium Podyplomowego 

Prawa Samorządowego na Uniwersytecie Gdańskim oraz Studium Zarządzania Uni-
wersytetu Gdańskiego i Central Connecticut State University. Od 1990 r. radny i wi-
ceprezydent Sopotu, a od 1998 roku prezydent Sopotu. W latach 1990-98 radny Sej-
miku Województwa Gdańskiego, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska. Od 
2007 roku wiceprezes Związku Miast Polskich; delegat do Kongresu Władz Lokalnych 
i Regionalnych przy Radzie Europy, współprzewodniczący Zespołu ds. Ustrojowych 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Od 1988 do 1990 r. pracownik 
Biura Projektów Kolejowych PKP w Gdańsku. Jacek Karnowski jest ratownikiem i za-
łożycielem sopockiego WOPR, posiada patent sternika jachtowego i motorowodnego, 
jest instruktorem narciarstwa.

dr Søren Kristensen, TECHNE, DANIA
Dr Søren Kristensen od wielu lat zajmuje się zagadnieniami międzynarodo-
wej edukacji i szkoleń, szczególnie tymi związanymi z mobilnością. W latach 
1992-2002 ekspert ds. mobilności międzynarodowej dla Europejskiego Cen-
trum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop). Autor wielu publikacji nt. 

mobilności, jego praca doktorska „Wyjechać, by się nauczyć: praktyki zagraniczne jako 
narzędzie pedagogiczne w kontekście kształcenia zawodowego w Europie” (Learning by 
Leaving: Placements Abroad as a Pedagogical Tool in the Context of VET in Europe) została 
opublikowana przez Cedefop pod tym samym tytułem. Kierownik i ekspert wielu projek-
tów badawczych i rozwojowych dotyczących mobilności i zagadnień z nią związanych.

Katalin Kurucz, TEMPUS PUBLIC FOUNDATION, WĘGRY
Absolwentka fi lologii angielskiej i francuskiej na Uniwersytecie w Szeged. 
Od 1996 roku pracuje na rzecz węgierskiej Fundacji Publicznej Tempus i pro-
gramu Erasmus. Obecnie kieruje działem ds. programów na rzecz szkolnic-
twa wyższego odpowiedzialnym za programy współpracy w tej dziedzinie 

(Erasmus, Ceepus, Erasmus Mundus, Tempus, Sieć Promotorów Procesu Bolońskiego 
– Bologna Promoters Network).

Harinder Lawley, DIVERSITY WORKS CONSULTANCY SERVICES, WIELKA BRYTANIA
Dyrektor założyciel Diversity Works, fi rmy konsultingowej oferującej do-
radztwo w sektorze nauki i edukacji. Doświadczony naukowiec i nauczy-
ciel akademicki, pracowała w szkołach średnich i wyższych oraz instytu-
cjach kształcenia ustawicznego. Zajmuje się wspieraniem różnorodności, 

równości i zagadnieniami włączenia społecznego. Była szefem Widening Participation, 
Community Learning and Access Development na uniwersytecie London Metropoli-
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tan University odpowiedzialnym za innowacje i współpracę partnerską, zwiększanie 
uczestnictwa, kształcenie ustawiczne i uczenie się przez całe życie. Dzięki uczestnictwu 
w grupach takich jak HEFCE Equal Opportunities Access i Lifelong Learning Committee 
miała wkład w rozwój polityki krajowej. Ofi cer Orderu Imperium Brytyjskiego za zasługi 
w dziedzinie edukacji.

Lia Leffl  and, DUŃSKA AGENCJA DS. KSZTAŁCENIA MIĘDZYNARODOWEGO, DANIA 
Kierownik pionu ds. Szkolnictwa Wyższego (HE) oraz Kształcenia 
i Szkolenia Zawodowego (VET) w Duńskiej Agencji Krajowej, dyrektor 
LLP. Odpowiedzialna za programy: Erasmus, Erasmus Mundus, Eksper-
ci Bolońscy, Leonardo da Vinci, Euro-poradnictwo (Euroguidance), CE-

DEFOP Refernet, Duński PIU-program i inne duńskie i nordyckie programy w ob-
szarze VET i HE w Danii. Odpowiedzialna za działania mające na celu zachęcanie 
większej liczby studentów i praktykantów do udziału w programach mobilności 
edukacyjnej.

Christian Lettmayr, CEDEFOP
Pełni obowiązki dyrektora Cedefop-u od 16 października 2010 roku. Posiada 
tytuł magistra w dziedzinie administracji biznesowej i ekonomii, uzyskany 
na Wirtschaftsuniversitaet Wien (Wiedeński Uniwersytet Ekonomiczny), 
a także w obszarze kształcenia zawodowego i technicznego, uzyskany na 

Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign, gdzie przebywał jako stypendysta Fulbri-
ghta. Od 1985 do 1994 roku pracował na stanowisku zastępcy dyrektora i, bezpośrednio 
potem, dyrektora (1994-2001) Austriackiego Instytutu na rzecz Badań w obszarze Ma-
łych Przedsiębiorstw (KMU Forschung Austria) w Wiedniu. W 2001 roku podjął współ-
pracę z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej do spraw Przedsiębiorstw i Przemy-
słu, gdzie miał swój udział w ustanowieniu punktów odniesienia (benchmarków) dla 
polityk dotyczących przedsiębiorczości i w przeprowadzeniu analizy konkurencyjności.
Christian Lettmayr ma doświadczenie w badaniach socjo-ekonomicznych i w zarządza-
niu instytucjami badawczymi.

Guoda Lomanaite, EUROPEJSKIE FORUM MŁODZIEŻY
Posiada tytuł licencjata w dziedzinie nauk politycznych, zdobyty na Uni-
wersytecie Wileńskim, obecnie studiuje Marketing i Zarządzanie Międzyna-
rodowe na Uniwersytecie Zarządzania i Ekonomii ISM. Pracowała w Litew-
skiej Radzie Młodzieży, wybrana do Rady Europejskiego Forum Młodzieży 

na okres 2011-2012. Pracuje głównie w regionie Europy Wschodniej, Kaukazu i Bałkanów, 
wspierając rozwój krajowych struktur reprezentacji młodzieży.

Jean-Pierre Mandet, ÉTUDES ET CHANTIERS, FRANCJA
Absolwent kierunków transport i turystyka. Pracował jako nauczyciel jęz. 
angielskiego dla francuskich sił powietrznych w Chambéry, gdzie uczył 
przyszłych pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego. Wolontariusz, organizuje 
warsztaty jęz. angielskiego. Obecnie w rodzinnym mieście Clermont Ferrand 

organizuje Café Anglais – konserwatoria w jęz. angielskim.
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prof. Zbigniew Marciniak, MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, POLSKA
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 
1976 roku do chwili obecnej pracuje w Instytucie Matematyki Uniwer-
sytetu Warszawskiego, gdzie od 1997 roku jest profesorem nadzwyczaj-
nym. W latach 2000-2005 był dyrektorem Instytutu. Pełnił też funkcję 

przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a od października 2007 roku 
przewodniczącego Komisji Dydaktyki Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk. 
W latach 2007-2009 sprawował funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Eduka-
cji Narodowej, gdzie odpowiadał za przygotowanie reformy programowej oraz jakość 
kształcenia.

Jarosław Marciszewski, POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W GDAŃSKU, POLSKA

Absolwent socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Od roku 2011 koordynator 
wolontariatu w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Gdańsku. Koordynował wiele programów, między innymi 
Wolontariat Europejski EVS, program „Starszy Brat Starsza Siostra”, projekt 

programu „Młodzież w działaniu” oraz Grundtvig. Zajmuje się terapią artystyczną, prowa-
dzi zajęcia muzyczne z zespołem Remont Pomp oraz współpracuje z teatrem „Razem”.

Mirosław Marczewski, FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI, POLSKA
Absolwent ochrony środowiska i zasobów naturalnych Wydziału Geologii 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu in-
tegracji europejskiej. Zawodowo od 1996 r. związany z Fundacją Rozwoju 
Systemu Edukacji. W latach 2000-2006 zastępca dyrektora programu Unii 

Europejskiej MŁODZIEŻ. Od 2006 r. członek zarządu FRSE, zastępca dyrektora general-
nego. Od 2010 r. dyrektor generalny FRSE. Współtwórca i członek komitetu Polsko-Li-
tewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Ekspert i członek zespołów doradczych m.in. 
przy Ministrze Edukacji Narodowej. W latach 1998-2010 radny gminy i dzielnicy aktyw-
nie działający na rzecz oświaty. Swoją działalność społeczną rozpoczął w harcerstwie. 
Był członkiem Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. 

Jaqueline März, ASSOCIATION OF CHAMBERS OF INDUSTRY AND COMMERCE, NIEMCY
Ukończyła studia w zakresie kształcenia dorosłych i komunikacji między-
kulturowej. Studiowała na Uniwersytecie w Sheffi  eld i w FTI Italy. W latach 
2006-2008 specjalista ds. kształcenia ustawicznego i stosunków międzyna-
rodowych w centrum szkolenia zawodowego dla osób niewidomych i niedo-

widzących (SFZ). Od 2009 roku kierownik projektu w Związku Izb Przemysłowo-Handlo-
wych w Niemczech (DIHK). Koordynator 40 trenerów mobilności w całych Niemczech.

prof. Maria Mendel, UNIWERSYTET GDAŃSKI, POLSKA
Profesor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Gdańskim. Jej praca na-
ukowo-badawcza skupia się w ostatnich latach na pedagogice miejsca, ak-
centującej związek podmiotu z przestrzenią, w której działa. Autorka wielu 
opracowań (12 książek, ponad 100 artykułów) upowszechniających ideę rów-
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ności i spójności społecznej w kontekstach edukacyjnych (m.in. koncepcja partnerstwa 
w edukacji i współpracy środowiskowej pomiędzy rodziną, szkołą i lokalną społeczno-
ścią). Do jej najważniejszych prac należą: Partnerstwo rodziny szkoły i gminy (1998), Ani-
macja współpracy środowiskowej (red.) (2005) oraz Pedagogika miejsca (red.) (2006).

Philippe Perfetti, KRAJOWY ZWIĄZEK CECHÓW RZEMIEŚLNICZYCH, FRANCJA
Jest wicedyrektorem Wydziału Zatrudnienia i Uczenia się przez Całe Życie 
(LLL). Odpowiedzialny za politykę Związku w sprawach praktyk zawodo-
wych i LLL. Koordynator Sieci EuroApprenticeship, członek Komitetu LLP, 
członek UEAPME – grupy roboczej do spraw szkolenia i LLL.

Rok Primožič, EUROPEJSKA UNIA STUDENTÓW
Członek Komitetu Wykonawczego Europejskiej Unii Studentów (ESU), orga-
nizacji zrzeszającej 45 stowarzyszeń studentów z 38 krajów. Student prawa 
i ekonomii na Uniwersytecie w Ljubljanie (Słowenia). Odpowiedzialny za 
sprawy związane z fi nansowaniem szkolnictwa wyższego oraz kwestie eu-

ropejskiej mobilności i uznawania. Jest również koordynatorem niedawno rozpoczętego 
projektu ESU pt. Finansowanie Przyszłości Studentów.

Alina Respondek, FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI, POLSKA
Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, po kilku 
latach pracy przy tworzeniu nowych technologii chemicznych i po studiach 
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim oraz kur-
sie edukatorskim zajęła się edukacją dorosłych. W latach 1994-1999 zaj-

mowała się edukacyjnymi programami Phare realizowanymi w Polsce: Phare TERM 
– jako kierownik projektu w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Phare SMART 
jako koordynator w warszawskim biurze wykonawcy kontraktu konsorcjum z Brunel 
University na czele. Od roku 2000 pracuje w Narodowej Agencji dla programów Socra-
tes i „Uczenie się przez całe życie” w FRSE, zawsze w programie Grundtvig, za który 
jest odpowiedzialna od roku 2006. W latach 1994-2006 pracowała jednocześnie jako 
edukator dorosłych i kierownik projektu w obszarze doskonalenia nauczycieli, spe-
cjalizując się głównie w tematyce przygotowania edukatorów do pracy, zarządzania, 
jakości i ewaluacji szkoleń.

Mika Saarinen, CENTRE FOR INTERNATIONAL MOBILITY CIMO, FINLANDIA
Absolwent fi lozofi i teoretycznej, politologii i kształcenia dorosłych. Kie-
rownik Działu Kształcenia i Szkolenia Zawodowego w Centrum Mobilno-
ści Międzynarodowej (CIMO) w Finlandii. Od ponad dziesięciu lat pracu-
je w fi ńskiej Narodowej Agencji. Był zaangażowany w realizację zarówno 

pierwszego, jak i drugiego etapu programów w Finlandii. Wcześniej opracowywał 
rozwiązania informatyczne w zakresie e-learning i kształcenia dorosłych oraz uczył 
fi lozofi i. Prowadził badania, opracowywał wytyczne i podręczniki oraz prowadził wy-
kłady na temat międzynarodowej współpracy i edukacji. Jego doświadczenie obejmuje 
zarówno międzynarodowe prace rozwojowe, jak i mobilność studentów w ramach pro-
gramów UE i innych.
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dr Tomasz Saryusz-Wolski, CENTRUM KSZTAŁCENIA MIĘDZYNARODOWEGO 
POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, POLSKA

Dyrektor i założyciel jednostki Politechniki Łódzkiej prowadzącej szeroką 
współpracę międzynarodową w oparciu o kształcenie w języku wykłado-
wym angielskim i francuskim. Koordynator wielu projektów międzynaro-
dowych z zakresu internacjonalizacji oraz wdrażania innowacyjnych metod 

kształcenia. Twórca koncepcji semestru mobilnego, wdrożonej w kierowanej jednostce 
w 1997 roku. Ekspert zajmujący się przemianami w szkolnictwie wyższym – ECTS, Suple-
ment do Dyplomu, Ramy Kwalifi kacji. W latach 2006-2009 członek „Bologna Follow Up 
Group”. Pełnił funkcję ECTS/DS National Contact Point, ECTS/DS Counsellor, Promotora 
Bolońskiego, a następnie Eksperta Bolońskiego. Od 2006 roku członek grup ekspertów 
związanych z przygotowaniem Polskiej Ramy Kwalifi kacji.

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.

dr Gabriele Simoncini, JOHN CABOT UNIVERSITY, USA
W 1991 roku uzyskał stopień doktora historii na Uniwersytecie Columbia 
w Nowym Jorku za pracę doktorską z dziedziny nauk politycznych. Posia-
dacz dyplomu magistra na Uniwersytecie Columbia i Laurea w zakresie fi lo-
zofi i na Uniwersytecie w Pizie. W 1992 roku otrzymał stypendium dla dok-

torów (Title VIII Post-Doctoral Fellowship) w Hoover Institution on War, Revolution and 
Peace na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii. Dr Simoncini mieszka głównie w Stanach 
Zjednoczonych i w Europie, gdzie prowadził badania naukowe na Wolnym Uniwersytecie 
Berlina i na Uniwersytecie Warszawskim oraz badania w archiwach i instytucjach w Wa-
tykanie, Szwajcarii, Niemczech, Włoszech, Francji, Polsce i Rosji. Obecnie specjalizuje się 
w globalnych problemach szkolnictwa wyższego. Prezes GENF International Consulting 
oraz profesor nauk politycznych na Uniwersytecie Johna Cabota.

dr Łukasz Sienkiewicz, SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, POLSKA
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor nauk ekono-
micznych, obecnie zatrudniony w Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego 
Szkoły Głównej Handlowej oraz Instytucie Badań Edukacyjnych. Ekspert 
Europejskiego Obserwatorium Zatrudnienia Dyrektoriatu ds. Zatrudnienia, 

Komisji Europejskiej. Doświadczenie w obszarze badań rynku pracy zdobywał, pracując 
w latach 2002-2008 w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie oraz jako nieza-
leżny ekspert w szeregu projektów badawczych, w tym fi nansowanych ze środków Unii 
Europejskiej. Autor oraz współautor kilkudziesięciu artykułów i książek.
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dr Marcin Sińczuch, INSTYTUT STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTET 
WARSZAWSKI, POLSKA

Socjolog, specjalizacja: problematyka młodzieżowa, ze szczególnym uwzględ-
nieniem edukacji i rynku pracy oraz socjologia wojska i obronności. Praca 
magisterska Inicjacyjny aspekt zasadniczej służby wojskowej (1996 – Instytut 
Socjologii, Uniwersytet Warszawski), doktorat: Wchodzenie w dorosłość w wa-

runkach zmiany systemowej (1996 – Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski). Obecnie 
zatrudniony w Ośrodku Badań Młodzieży ISNS UW. Badacz społeczny, ekspert w zakresie 
metod jakościowych i ilościowych, uczestnik europejskich projektów badawczych w za-
kresie rynku pracy, popularyzacji nauki, badań i rozwoju: Human Resources in Research 
& Development: Monitoring System on Career Paths and Mobility Flows (MOMO) and 
EAL-NET (Introduction of ALMA LAUREA System at Selected European Universities), kie-
rownik projektu naukowo-edukacyjnego GAPP (Gender Awareness Participation Process 
– nowatorskie metody edukacji naukowej i technicznej młodzieży oraz tworzenie długofa-
lowych strategii popularyzacji zatrudnienia w sektorze naukowo-badawczym). Nauczyciel 
akademicki, specjalizuje się w obszarach antropologii kulturowej i socjologii.

Beata Skibińska, FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI, POLSKA
Z wykształcenia magister ekonomii. Działalność w sektorze edukacji roz-
poczęła w roku 1991. W latach 1991-2000 związana z programem TEMPUS 
jako programem bezzwrotnej pomocy dla polskiego szkolnictwa wyższego, 
zajmowała się kolejno: wyjazdami stypendialnymi studentów, pracowników, 

projektami wielostronnymi. Od roku 2000 zaangażowana w realizację programu Era-
smus, jako jego koordynator. Obecnie zastępca dyrektora programu „Uczenie się przez 
całe życie”, odpowiedzialna za program sektorowy Erasmus. Kieruje zespołem w FRSE 
zajmującym się europejskimi programami edukacyjnymi dla szkolnictwa wyższego.

Beata Stępień, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W RACIBORZU, POLSKA

Nauczyciel dyplomowany. Edukator programu „Nowa szkoła”. Od 1999 r. 
dyrektor szkoły. Inicjator szeregu projektów edukacyjnych: polsko-czeskiej 
współpracy transgranicznej w ramach programów PHARE, INTERREG III, 
POWT 2007-2013, projektów LLP Comenius, polsko-niemieckiej wymiany 

młodzieży – fi nansowanych ze środków UE. Za długoletni, aktywny wkład w rozwój 
współpracy transgranicznej otrzymała w 2007 roku Medal Honorowy Konsula Republi-
ki Czeskiej. W 2009 roku zorganizowała międzynarodową konferencję pt. „Kształcenie 
integracyjne na pograniczu polsko-czeskim”; wydała pokonferencyjną publikację. W la-
tach 2010-2011 opracowała i kierowała projektem realizowanym w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego POKL. 

Tomasz Szymczak, FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI, POLSKA
Absolwent zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowych 
studiów Master of Business Administration na Uniwersytecie Dunajskim 
w Austrii. Pracował w Komitecie Integracji Europejskiej, Narodowym Banku 
Polskim oraz w sektorze prywatnym, kierując spółkami z branży transpor-
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towo-infrastrukturalnej. Za swój główny obszar zainteresowań uważa stosunki trans-
atlantyckie. Obecnie członek zarządu FRSE.

Vít Štengl, CENTRE FOR INTERNATIONAL SERVICES/NAEP, REPUBLIKA CZESKA
Szef Działu ds. Dwustronnych i Wielostronnych Programów Stypendialnych 
w czeskim Centrum Usług Międzynarodowych / Narodowej Agencji ds. Eu-
ropejskich Programów Edukacyjnych (NAEP), do której dołączył w maju 
2011. Wcześniej pracował w Ministerstwie Edukacji, Młodzieży i Sportu jako 

kierownik projektu odpowiedzialny za szkolnictwo wyższe i badania naukowe. Obecnie 
zajmuje się programami wymiany i mobilności.

Jan Truszczyński, KOMISJA EUROPEJSKA
W latach 1996-2001 Ambasador RP przy Unii Europejskiej w Brukseli. Do 
2003 roku pełnomocnik rządu ds. negocjacji o członkostwo RP w Unii Eu-
ropejskiej. W latach 2001-2005 podsekretarz, a następnie sekretarz stanu 
w MSZ. Od 2007 roku zawodowo związany z Komisją Europejską: w latach 

2007-2009 wicedyrektor ds. rozszerzenia odpowiedzialny za strategię rozszerzenia i ko-
munikacji, w latach 2009-2010 wicedyrektor generalny ds. edukacji i kultury, od 2010 
Dyrektor Generalny ds. Edukacji, Szkolenia, Kultury i Młodzieży.

Urszula Utnicka, PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W KREMPACHACH, 
POLSKA

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek Geode-
zja i Kartografi a) oraz studiów podyplomowych w zakresie Matematyki na 
Akademii Pedagogicznej w Krakowie, a także Pedagogiki oraz Zarządzania 
Funduszami Unii Europejskiej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Od 2001 roku nauczycielka matematyki w Gimnazjum w Krempach oraz koordynator ds. 
projektów edukacyjnych. Od pięciu lat zaangażowana w realizację szkolnych projektów, 
takich jak Comenius – Partnerskie Projekty Szkół czy realizowanych poprzez Internet 
w ramach programu eTwinning oraz Nauczycielskiej Akademii Internetowej. Kilkukrotna 
laureatka ogólnopolskich konkursów na najlepszy projekt edukacyjny. Od 2008 roku peł-
ni funkcję ambasadora programu eTwinning w województwie małopolskim.

Siegfried Willems, CINOP INTERNATIONAL AGENCY, HOLANDIA
Absolwent nauk pedagogicznych na Uniwersytecie w Amsterdamie, gdzie spe-
cjalizował się w relacjach pomiędzy edukacją a światem pracy. Od 1998 roku 
pracuje na rzecz europejskich programów edukacyjnych jako kierownik pro-
gramu. Jest odpowiedzialny za program Leonardo da Vinci w Holandii. Czło-

nek grupy sterującej w Ministerstwie Edukacji, Kultury i Nauki na rzecz internacjonalizacji 
kształcenia i szkolenia zawodowego. Od 2003 roku wraz ze swoim zespołem opracowywał 
i wdrożył narzędzie do monitorowania jakości i wpływu mobilności (Quality and Impact 
Scan for Mobility) w celu umożliwienia szkołom tworzenia zrównoważonej polityki i stra-
tegii na rzecz mobilności oraz międzynarodowych szkoleń. Brał udział w wielu grupach 
roboczych ds. mobilności na szczeblu UE, zajmujących się certyfi katami mobilności, jako-
ścią mobilności oraz mobilnością praktykantów. Jako szef Euroguidance i delegat Holandii 
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w Europejskiej Sieci Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego (European Lifelong Guidan-
ce Policy Network) zajmuje się problematyką poradnictwa zawodowego. 

dr Siegbert Wuttig, NATIONAL AGENCY FOR EU HIGHER EDUCATION COOPERATION AT 
THE GERMAN ACADEMIC EXCHANGE SERVICE, NIEMCY

Absolwent fi lologii francuskiej i włoskiej, historii i psychologii. Od 1995 roku 
dyrektor Narodowej Agencji odpowiedzialnej za współpracę europejską 
w sektorze szkolnictwa wyższego, będącej częścią Niemieckiej Organizacji 
Wymiany Akademickiej. Dyrektor Sekretariatu ds. Edukacji ASEM. Członek 

wielu międzynarodowych grup roboczych (Grupa Robocza Procesu Bolońskiego ds. Mo-
bilności, Grupa Robocza ds. Przyszłości Programu ERASMUS, Sieć Informacyjno-Pro-
mocyjna Procesu Bolońskiego). Koordynator projektu UE pt. Promowanie Procesu Bo-
lońskiego w Niemczech. Jest autorem wielu publikacji poświęconych międzynarodowej 
mobilności i internacjonalizacji szkolnictwa wyższego.

David Vann, SHADOWS PROFESSIONAL DEVELOPMENT, WIELKA BRYTANIA
Kierownik Shadows, brytyjskiej organizacji szkoleniowej oferującej kursy 
doskonalenia i rozwoju zawodowego w całej Unii Europejskiej, która pro-
muje wymianę najlepszych praktyk i tworzenie trwałych kontaktów po-
między specjalistami branżowymi. Posiada ponad 40-letnie doświadczenie

w nauczaniu języków, egzaminowaniu, opracowywaniu kursów, profi lowaniu języko-
wym, szkoleniu nauczycieli, zarządzaniu szkołą, nadzorem nad szkołami i wprowadzaniu 
innowacji do programów nauczania w zakresie języka francuskiego i angielskiego jako 
języków obcych. Posiada również duże doświadczenie w zakresie programów Comenius 
(Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej i Regio). Obecnie przygotowuje scentralizowany 
wielostronny projekt w 12 krajach UE, mający na celu ułatwienie mobilności dzieci mi-
grantów.

dr Gerhard Volz, OEAD, AUSTRIA
Posiada stopień naukowy z zakresu Nauk Politycznych, Historii i Nauk o Edu-
kacji. od 1998 roku współpracuje z OeAD (austriacką agencją ds. mobilno-
ści międzynarodowej i współpracy w obszarze kształcenia, nauki i badań); 
początkowo odpowiedzialny za współpracę z krajami Europy Środkowej 

i Wschodniej w obszarze szkolnictwa wyższego, a także za program CEEPUS. Od 1999 do 
2004 roku był przewodniczącym pionu współpracy w zakresie rozwoju w OeAD.  W skład 
jego obowiązków wchodziły: współpraca w obszarze szkolnictwa wyższego i programy 
stypendialne związane z krajami rozwijającymi się, a także sieci w obszarze szkolnictwa 
wyższego. Był członkiem rad eksperckich działających w obszarze współpracy eduka-
cyjnej i rozwojowej. Od 2004 do 2006 roku był kierownikiem programowym austriackiej 
Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci; odpowiedzialny za rozwój inicjatywy 
Europass i za utworzenie austriackiego NEC (Krajowy Ośrodek Europass-u). Od 2007 
roku przewodniczący jednostki Erasmusa działającej w ramach Austriackiej Narodowej 
Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” i zastępca dyrektora Narodowej Agencji; 
odpowiedzialny za koordynację programu Erasmus w Austrii, za działania austriackie-
go zespołu Ekspertów Bolońskich i za współpracę między Narodową Agencją i Komisją
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Europejską w związku z programem Erasmus. Wielokrotnie przebywał za granicą w ce-
lach służbowych i naukowych (Europa, Afryka, Azja Południowo-Wschodnia).

dr Riina Vuorikari, EUROPEAN SCHOOLNET
Absolwentka pedagogiki i hipermediów. Od 2000 roku aktywnie pracuje 
w sektorze edukacji. Główne obszary jej zainteresowań obejmują kwestie 
związane z wprowadzaniem nowych technologii do szkół i rozwojem zawo-
dowym nauczycieli. Pracuje jako ekspert w organizacji European Schoolnet 

zrzeszającej ponad 30 ministerstw edukacji z całej Europy. Obecnie prowadzi projekt, 
w ramach którego ponad 8 000 netbooków jest wprowadzanych do szkół w sześciu 
krajach, nadzorując aspekty ewaluacyjne programu (Acer – European Schoolnet Edu-
cational Netbook Pilot). Realizuje również projekt LLP, w ramach którego badane są 
działania eTwinning z wykorzystaniem najnowszych technologii, takich jak analiza sieci 
społecznych i wizualizacja informacji (Teachers’ Lifelong Learning Network). Jest odpo-
wiedzialna za monitoring programu eTwinning, który skupia ponad 160 000 europejskich 
nauczycieli.

dr Christopher Ziemnowicz, THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT PEMBROKE, USA
Absolwent zarządzania na George Mason University (Bachelor of Science 
in Business Administration) oraz absolwent studiów MBA w zakresie biz-
nesu międzynarodowego (International Business) na American Universi-
ty w Waszyngtonie. Pracę dydaktyczną rozpoczął w Virginia Polytechnic 

Institute and State University, gdzie koordynował również program wymiany między 
School of Business a Instytutem Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki War-
szawskiej. Podczas pracy nad doktoratem w dziedzinie zarządzania na Politechnice 
Warszawskiej podejmował różne przedsięwzięcia gospodarcze. Dziedziny jego naucza-
nia i obszary zainteresowania badawczego obejmują marketing, zarządzanie, biznes 
międzynarodowy i przedsiębiorczość. Wydane publikacje obejmują artykuły, rozdziały 
w książkach, materiały konferencyjne. Obecnie pracuje jako redaktor kilku czasopism 
naukowych.

dr Milan Zver, PARLAMENT EUROPEJSKI
Absolwent socjologii i nauk politycznych Uniwersytetu w Lublanie. W 1997 r. otrzymał 
tytuł doktora, a następnie pracował jako wykładowca na Uniwersytecie Mariborskim. 
Od 1990 r. jest aktywnym członkiem Słoweńskiej Partii Demokratycznej (SDS). Był 
doradcą rządu, a także członkiem rady miejskiej Lublany oraz Rady Krajowej Republiki 
Słowenii. W 2004 r. został wybrany do Zgromadzenia Narodowego, następnie objął 
stanowisko ministra edukacji (później edukacji i sportu). W 2009 r. uzyskał mandat 
posła do Parlamentu Europejskiego VII kadencji, gdzie przystąpił do grupy Europej-
skiej Partii Ludowej oraz Komisji Kultury i Edukacji. Pełnił funkcję przewodniczącego 
Rady UE ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury, od 2008 r. Jest członkiem Światowej Agencji 
Antydopingowej (WADA)
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Miejsce konferencji (1)
Sheraton Sopot Hotel
Centrum Konferencyjne
ul. Powstańców Warszawy 10, Sopot

Zakwaterowanie (1)
Sheraton Sopot Hotel
ul. Powstańców Warszawy 10, Sopot
www.sheraton.pl/sopot 

Wernisaż wystawy najlepszych 
projektów mobilnościowych (2)
(17 października 2011 r.) 
Plac Przyjaciół Sopotu, Sopot

Bankiet powitalny (3)
(17 października 2011 r.)
Restauracja InAzia,
ul. Powstańców Warszawy 10, Sopot

Briefi ng dla prelegentów (4)
Hotel Bayjonn 
(17 października 2011 r.)
ul. Powstańców Warszawy 7, Sopot

MAPA OBIEKTÓW

Informacje praktyczne
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JĘZYKI KONFERENCJI

Językami sesji plenarnych i grup dyskusyjnych są polski i angielski.

W przypadku chęci skorzystania z tłumaczenia symultanicznego, uprzejmie prosimy
o zabranie dokumentu tożsamości koniecznego do wypożyczenia zestawu słuchaw-
kowego.

INTERNET

W Centrum Konferencyjnym uczestnikom zapewniony zostanie bezpłatny dostęp do 
sieci bezprzewodowej WiFi (dostęp do WiFi w pokojach hotelowych dla uczestników 
konferencji również jest bezpłatny).

KONTAKT

Więcej informacji na temat konferencji:

Anna Atłas, FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
KOM. 664 902 372, TEL. 22 46 31 105, FAX: 22 46 31 021
E-MAIL: aatlas@frse.org.pl

Anna Łysik, MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ, DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY 
MIĘDZYNARODOWEJ
TEL. 22 34 74 685, FAX: 22 34 74 253
E-MAIL: Anna.Lysik@men.gov.pl

Więcej informacji na temat spraw organizacyjnych:

pod adresem E-MAIL: Presidency-Mobility@frse.org.pl

Agnieszka Pietrzak, FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
KOM. 510 052 941, TEL. 22 46 31 171
E-MAIL: agnieszka.pietrzak@frse.org.pl

Monika Gorgoń, FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
KOM. 728 455 335, TEL. 22 46 31 172
E-MAIL: monika.gorgon@frse.org.pl

Jan Nicał, FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
KOM. 728 455 334, TEL. 22 46 31 175
E-MAIL: jan.nical@frse.org.pl
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Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN)
MEN odpowiada za kształtowanie polityki edukacyjnej w Polsce. Do głównych zadań resor-
tu należą sprawy związane z wychowaniem przedszkolnym, kształceniem ogólnokształcą-
cym, specjalnym i zawodowym. MEN przygotowuje także programy edukacyjne, podręczniki 
i dydaktyczne środki nauczania oraz układa i przeprowadza egzaminy zewnętrzne. Mini-
sterstwo zajmuje się również pomocą stypendialną dla uczniów, zatrudnianiem nauczycieli, 
a także szeroko rozumianą polityką państwa wobec młodzieży.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)
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 przede wszystkim poprzez koordynację programów edukacyjnych Unii Europej-
skiej. Dzięki działalności FRSE setki tysięcy osób mają szansę uczestniczyć w projektach 
edukacyjnych realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej.

Organizatorzy
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