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Deklaracja końcowa
1. W dniach 17 - 19 października 2011 r. w Sopocie odbyła się konferencja „Mobilność
sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji od juniora do seniora”, którą zorganizowała
polska prezydencja w Radzie UE we współpracy z Komisją Europejską. Konferencja
poświęcona była mobilności w ramach programów wspólnotowych w obszarze kształcenia
i szkolenia oraz młodzieży oraz roli mobilności w zdobywaniu i rozwijaniu kompetencji.
2. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji
Europejskiej, członkowie Komitetów Programów „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież
w działaniu”, eksperci CEDEFOP, przedstawiciele: narodowych agencji edukacyjnych
i młodzieżowych programów UE, organizacji pozarządowych, zagranicznych i krajowych
instytucji oświatowych działających w obszarze kształcenia i szkolenia oraz młodzieży,
instytucji szkolnictwa wyższego, dyrektorzy i nauczyciele szkół, placówek edukacji
dorosłych, przedstawiciele pracodawców, a także partnerzy społeczni.
3. Uczestnicy konferencji:
a) wyrazili zadowolenie, że konferencja stworzyła unikatową okazję do wymiany poglądów na
temat istniejących w ramach programów wspólnotowych narzędzi służących wspieraniu
mobilności (zarówno na poziomie europejskim jak i na poziomach krajowych) oraz
stanowiła forum do przedyskutowania perspektyw na przyszłość, w tym lepszych metod
wykorzystywania wyników mobilności dla rozwoju społecznego i stworzenia bazy
instytucjonalnej;
b) docenili dotychczasowy dorobek oraz potencjał wspólnotowych programów „Uczenie się
przez całe życie” i „Młodzież w działaniu” w zakresie nabywania kompetencji, wspierania
mobilności oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego akcentując konieczność
kontynuowania typów akcji realizowanych w ramach tych programów;
c) wyrazili przekonanie, że biorąc pod uwagę wpływ mobilności edukacyjnej na rozwój
osobisty i zawodowy uczestników, konieczne jest położenie większego nacisku nie tylko na
jej upowszechnienie, lecz także na jej jakość ;

d) podkreślili, że programy nowej generacji powinny objąć swoim działaniem beneficjentów
i grupy docelowe w każdym wieku – od juniora do seniora - zarówno w ramach edukacji
formalnej, pozaformalnej i nieformalnej.
e) podkreślili znaczenie tworzenia sieci wsparcia dla rozwoju mobilności edukacyjnej poprzez
kreowanie partnerstw na poziomie europejskim, regionalnym i lokalnym;
f) zaapelowali o promowanie oraz efektywne korzystanie z dostępnych narzędzi i rozwiązań
wspierających proces walidacji i uznawania osiągnięć nabywanych podczas mobilności
edukacyjnej, w tym poza edukacją formalną;
g) uznali za niezbędne promowanie i rozszerzenie współpracy pomiędzy systemami kształcenia
i szkolenia a rynkiem pracy w programach nowej generacji, przez co zwiększą szanse na
zatrudnienie beneficjentów programów, w szczególności młodych ludzi, którzy stawiają
pierwsze kroki na rynku pracy;
h) uznali potrzebę rozwijania mobilności edukacyjnej i młodzieżowej pomiędzy Państwami
Członkowskimi a Państwami Sąsiedzkimi Unii Europejskiej;
i) zaapelowali o zagwarantowanie nauczaniu i uczeniu się języków odpowiedniego miejsca w
nowej generacji unijnych programów edukacyjnych
i młodzieżowych.
4. Konferencja potwierdziła potrzebę i znaczenie organizowania forów do dyskusji, wymiany
dobrych praktyk, doświadczeń oraz szerokiego upowszechniania rezultatów programów UE.
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