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W czasie polskiej prezydencji Unia Europejska stanęła przed dużymi 

wyzwaniami gospodarczymi i finansowymi. Kryzys finansowy strefy euro 

i napięta sytuacja w Afryce północnej sprawiły, że priorytety polskiej 

prezydencji ulegały modyfikacji, a nie wszystkie cele mogły zostad 

osiągnięte. Tym bardziej należy podkreślid, że oceny działao polskiego 

przewodnictwa w Radzie UE wskazują, iż może ono uchodzid za 

modelowe, jeśli chodzi o przygotowanie od strony korpusu 

urzędniczego. Dobrze odebrany był wkład polskiej prezydencji  

w stabilizowanie  porządku instytucjonalnego Unii Europejskiej  

w procesie  polizbooskim. Pozytywnie ocenia się także nasz wkład  

w prowadzeniu negocjacji i doprowadzaniu do kompromisu między 

stanowiskami paostw członkowskich. Podkreśla się, że metodą małych 

kroków udało się polskiej prezydencji doprowadzid do przyjęcia pakietu 

dyrektyw i rozporządzeo wzmacniających nadzór finansowy w strefie 

euro, rozpocząd proces negocjacji nad wieloletnimi ramami finansowymi 

czy skutecznie moderowad proces przekazywania uprawnieo prezydencji 

rotacyjnej nowo utworzonym instytucjom – Przewodniczącemu Rady 

Unii Europejskiej czy Wysokiemu Przedstawicielowi Unii Europejskiej ds. 

Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeostwa.  

 

W obszarze edukacji priorytetami polskiej prezydencji były edukacja na 

rzecz mobilności oraz modernizacja uniwersytetów, zaś w obszarze 

polityki młodzieżowej – działania koncentrujące się wokół priorytetu 

„Młodzież i świat”, w tym wzmacnianie wschodniego wymiaru mobilności 

oraz współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego. Na tle tak 

zarysowanych priorytetów cele polskiej prezydencji w zakresie edukacji  

i polityki młodzieżowej skupiały się na kwestiach przygotowania do 

mobilności, na przykład przez rozwój kompetencji językowych oraz 

zapewnienie szerszego dostępu do programów finansowanych przez Unię 

Europejską. W zakresie modernizacji uniwersytetów polska prezydencja 

chciała położyd nacisk na: promowanie jakości w kontekście umasowienia 

szkolnictwa wyższego, poprawę zatrudnialności absolwentów oraz 

wspieranie społecznego wymiaru szkolnictwa wyższego. 
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FRSE była współorganizatorem wielu ważnych konferencji, spotkao oraz 

imprez towarzyszących podczas polskiego przewodnictwa w Radzie Unii 

Europejskiej. Należały do nich m.in. dwie duże konferencje z oficjalnego 

kalendarza prezydencji: konferencja Kompetencje językowe podstawą 

sukcesu zawodowego i społecznego, która odbyła się w Warszawie  

w dniach 28-29 września 2011 roku i konferencja Mobilnośd sposobem 

zdobywania i rozwijania kompetencji od juniora do seniora mająca miejsce 

w Sopocie w dniach 17-19 października 2011 roku. Z tym ostatnim 

wydarzeniem połączone było spotkanie dyrektorów Narodowych Agencji 

programu „Uczenie sie przez całe życie” (19-21 października 2011 roku). 

Oprócz tego byliśmy organizatorami sześciu imprez z tzw. otoczenia 

prezydencji, do których należały na przykład: konferencja Rozwijanie 

współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym  

i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe 

życie w Warszawie w dniu 23 września 2011 roku, spotkanie dyrektorów 

Narodowych Agencji programu „Młodzież w działaniu” w Warszawie  

w dniach 12-15 września 2011 roku czy nieformalne spotkanie ministrów 

ds. szkolnictwa wyższego w Białymstoku w dniu 29 września 2011 roku. 

Uczestniczyliśmy również w przygotowaniu pięciu wydarzeo jako 

instytucja wspomagająca, wśród których możemy wymienid między 

innymi konferencję „Wschodni wymiar mobilności” w dniach 6-7 lipca 

2011roku. Każde z tych wydarzeo było ważnym wkładem polskiej 

prezydencji do prac paostw członkowskich i Komisji Europejskiej nad 

kształtem polityk edukacyjnych do roku 2020, a efekty debat eksperckich 

znajdowały odzwierciedlenie w deklaracjach koocowych. Ważne 

deklaracje koocowe przyjęto na konferencjach Kompetencje językowe oraz 

Mobilnośd, a rekomendacje w nich zawarte znajdują odzwierciedlenie  

w dokumentach przyjętych 28 listopada 2011 roku przez Radę na 

zakooczenie polskiej prezydencji, tj. w: Konkluzjach Rady dotyczących 

kompetencji językowych pozwalających zwiększad mobilnośd, Konkluzjach 

Rady w sprawie modernizacji szkolnictwa wyższego, Konkluzjach Rady na 

temat poziomu odniesienia dla mobilności edukacyjnej oraz Rezolucji Rady 

w sprawie odnowionej europejskiej agendy w zakresie uczenia się 

dorosłych. 

Najważniejsze tematy podejmowane podczas konferencji dotyczyły 

kluczowych wyzwao dla edukacji na najbliższe lata: zapewnienia rozwoju  

i konkurencyjności Unii Europejskiej, podnoszenia jakości oferty 

edukacyjnej oraz dostosowanie jej do potrzeb i trendów na rynku pracy, 

zwiększanie mobilności obywateli UE, potwierdzanie i uznawanie 

kwalifikacji. Dla osiągnięcia tych celów niezbędne jest zacieśnianie 

współpracy między edukacją formalną, pozaformalną i nieformalną, 

podnoszenie poziomu kompetencji kluczowych, w tym językowych oraz 

wdrażanie i rozwijanie narzędzi europejskich zwiększających uznawalnośd 

kwalifikacji, takich jak Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji. 
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Koniecznośd współpracy między instytucjami funkcjonującymi w systemie 

edukacji i ich społecznym otoczeniem wydaje się oczywistością.  

W otaczającym nas świecie nieustannie pojawiają się nowe wyzwania 

gospodarcze i społeczne, którym nie da się sprostad bez dobrego 

wykształcenia, a następnie bez nieustannego uzupełniania i zdobywania 

nowych umiejętności. Konferencja Współpraca między szkolnictwem 

wyższym, kształceniem zawodowym i kształceniem dorosłych miała na celu 

podjęcie dyskusji na aktualne tematy, wśród których szczególnie istotne 

są: jakośd kształcenia zawodowego, drożnośd systemowa między 

edukacją, kształceniem ustawicznym a miejscem pracy, uznawanie  

i potwierdzanie kwalifikacji, budowanie europejskich i krajowych ram 

kwalifikacji, zwiększenie dostępności kształcenia ustawicznego  

i podnoszenie jego jakości czy wreszcie – upowszechnienie 

zintegrowanych usług w zakresie całożyciowego poradnictwa 

zawodowego w taki sposób, aby wspierad indywidualny rozwój karier, nie 

tylko w początkowym etapie rozpoczynania życia zawodowego. W obliczu 

globalnych zmian niezwykle ważnym zagadnieniem jest również 

zachęcanie uczelni wyższych do otwierania się na niestandardowego 

studenta, czyli na osoby dorosłe, i wprowadzanie oferty edukacyjnej 

dostosowanej do potrzeb tej grupy. Konferencja była próbą odpowiedzi na 

pytanie, w jaki sposób tworzyd warunki oraz wykorzystad współpracę szkół 

i uczelni z pracodawcami, partnerami społecznymi i instytucjami 

społeczeostwa obywatelskiego, aby „uczenie się przez całe życie” było nie 

tylko postrzegane jako koniecznośd, ale także by stało się częścią stylu 

życia osób w każdym wieku. Warto pamiętad, że współpraca różnych 

instytucji edukacyjnych jest także nieodłącznym elementem budowania 

lokalnych strategii rozwoju, co zilustrowano ciekawymi przykładami 

projektów prowadzonych przez Miasto st. Warszawę. Zastanawiano się 

również, w jaki sposób wykorzystad potencjał tkwiący w uczeniu się  

w miejscu pracy dla ukierunkowanego podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych oraz jak zachęcid pracodawców i pracowników do doceniania 

tej formy w procesie budowania strategii rozwoju instytucji i własnej 

ścieżki kariery. 

Konferencja Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego  

i społecznego w Europie stanowiła okazję do eksperckich dyskusji nad 

tematami związanymi z uczeniem się języków obcych i komunikacją 

wielojęzyczną, które są niezwykle istotne dla funkcjonowania obywateli 

Unii Europejskiej. Termin wydarzenia wybrany został przez nas 

nieprzypadkowo, w taki sposób aby konferencja odbyła się w terminie 

obchodów Europejskiego Dnia Języków – inicjatywy Rady Europy, którą  

w tym roku obchodziliśmy po raz dziesiąty. Odczuwaliśmy satysfakcję  

z faktu, że nasza konferencja stała się oficjalną imprezą polskiej 

prezydencji, podnosząc tym samym rangę EDJ-u, jak również stając się 

dobrym forum do wręczenia nagród laureatom European Language Label, 
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konkursu na najbardziej innowacyjne metody nauczania języków obcych, 

ustanowionego przez Komisję Europejską i organizowanego również raz 

do roku przez FRSE. Dzięki naszym imprezom Warszawa stała się na kilka 

dni września prawdziwą stolicą języków obcych, gdzie promowaliśmy ideę 

wielojęzyczności i cieszyliśmy się z faktu, że obszar ten znacząco zyskał na 

ważności w percepcji Komisji Europejskiej i paostw członkowskich. Jednym 

z ważnych wniosków naszej konferencji było stwierdzenie, ze umiejętności 

językowe są nie tylko ważnym elementem ogólnej edukacji, są także 

warunkiem profesjonalnego rozwoju każdego z nas i istotnym narzędzie 

m integracji społecznej. Poprawiają szanse młodych osób na rynku pracy  

i kształtują wrażliwośd międzykulturową, budzą chęd poznawania krajów  

i ludzi, zachęcają do aktywności i mobilności edukacyjnej w każdym wieku.  

Kiedy patrzymy na rozwój Europy w ostatnich dekadach, na rozwijającą się 

współpracę między krajami sąsiadującymi i regionami, na przezwyciężanie 

historycznych uprzedzeo i budowanie zwykłych ludzkich przyjaźni 

przekładających się następnie na lepszą współpracę między instytucjami, 

firmami, samorządami – trudno nie docenid roli, jaką w tych procesach 

odgrywają umiejętności językowe. Nawet kryzysów, których Europa 

doświadcza w ostatnim czasie nie dałoby się przezwyciężyd bez 

współpracy i wypracowania wspólnych strategii, których warunkiem staje 

się wzajemne porozumienie. Zaś w wymiarze praktycznym i codziennym – 

znajomośd języków obcych to możliwośd zdobycia lepszego wykształcenia, 

stymulacja własnego rozwoju zawodowego, podniesienie statusu 

materialnego i lepsze odpowiadanie na zapotrzebowanie na nowe 

umiejętności na europejskim rynku pracy. FRSE podkreślała, ze Unia 

Europejska posiada już znaczący dorobek w tym zakresie – co roku 

dziesiątki tysięcy osób korzystają w całej Europie z możliwości wyjazdów 

studenckich, staży, praktyk zawodowych czy wolontariatu w ramach 

programów europejskich takich jak „Uczenie się przez całe życie” czy 

„Młodzież w działaniu”. Rola nauczania języków obcych w ramach edukacji 

formalnej i pozaformalnej staje się także niekwestionowanym 

priorytetem, który przekłada się na internacjonalizację programów 

kształcenia w szkołach wyższych. Ale jednocześnie wszyscy dostrzegamy 

kolejne wyzwania: w jaki sposób kształcid nauczycieli, aby byli w stanie nie 

tylko zachęcid uczniów do uczenia się języków obcych, ale także by sami 

byli w stanie nauczad swoich przedmiotów w innym języku? W jaki sposób 

dostosowad treśd programów nauczania języków obcych do wymagao 

związanych z dalszym profesjonalnym rozwojem młodych ludzi? Eksperci 

zastanawiali się także, w jaki sposób monitorowad postęp w podnoszeniu 

kompetencji językowych w krajach Unii Europejskiej i sprawid, aby 

umiejętności te były doceniane przez pracodawców. Ważnym aspektem 

konferencji była próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób wykorzystad 

wieloletnie pozytywne doświadczenia europejskich programów 

edukacyjnych dla nadania priorytetu nauce języków obcych zarówno  
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w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej w kolejnej fazie programów 

unijnych w latach 2014 -2020. 

Gdy obserwujemy procesy społeczne i gospodarcze w otaczającym nas 

świecie, nie mamy żadnych wątpliwości, że to właśnie mobilnośd odgrywa 

kluczową rolę zarówno w indywidualnym profesjonalnym rozwoju, jak i  

w kluczowych procesach na obecnym rynku pracy. Swobodny przepływ 

osób to, obok swobodnego przepływu towarów i usług, synonim i jeden  

z największych atutów Unii Europejskiej. Mobilnośd dotyczy osób  

w różnym wieku, może byd szansą zdobywania wiedzy i nowych 

umiejętności, motorem postępu technologicznego, wpływad na 

podnoszenie aktywności społecznej i wrażliwości międzykulturowej. 

Mobilnośd może byd jednak również źródłem frustracji – dla osób, które w 

innym kraju poszukują szans na lepsze życie i są tam konfrontowane 

z koniecznością adaptacji, jak również dla społeczeostw, które w coraz 

większym stopniu muszą radzid sobie z problemem odpływu 

wykwalifikowanych pracowników bądź koniecznością integracji 

znaczącego odsetka osób napływowych. 

Podczas konferencji Mobilnośd sposobem zdobywania i rozwijania 

kompetencji od juniora do seniora eksperci zastanawiali się, jak najlepiej 

wykorzystad szanse, jakie niesie ze sobą mobilnośd oraz w jaki sposób 

przygotowywad się do niej od najwcześniejszych lat, aby stawała się ona 

czynnikiem wspierającym poczucie europejskiej tożsamości, 

pobudzającym kreatywnośd i przedsiębiorczośd. FRSE miała okazję 

podzielid się bogatym doświadczeniem wykorzystania mobilności w 

uczeniu się formalnym, pozaformalnym i nieformalnym rożnych grup 

odbiorców oraz pokazad elementy, które sprawiają, że mobilnośd 

edukacyjna staje się czynnikiem prorozwojowym. Nie do przecenienia jest 

tu doświadczenie mobilności obecne od prawie 25 lat w obszarze 

szkolnictwa wyższego w postaci programu Erasmus. Eksperci zwracali 

jednak uwagę na fakt, 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. Mobilnośd postrzegana w taki sposób 

powinna stawad się elementem wyrównywania szans, zwłaszcza wśród 

osób młodych, motywacji do podnoszenia kwalifikacji zawodowych czy 

włączania w aktywne życie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem. 

Podczas konferencji padły ważne pytania dotyczące mobilności 

edukacyjnej w przyszłości: w jaki sposób edukacja szkolna może wspierad 

od najwcześniejszych lat kształtowanie kompetencji kluczowych będących 

niezbędną podstawą mobilności? Jak przygotowywad nauczycieli, w tym 

nauczycieli w obszarze szkolnictwa zawodowego, aby w kompetentny 

sposób zachęcali młodych ludzi do wykorzystywania szans, jakie daje 

mobilnośd? Jak prowadzid naukę języków obcych, aby uczący się 
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zdobywali umiejętności niezbędne do komunikowania się w życiu 

zawodowym i rozumieli kontekst kulturowy kraju, w którym przebywają? 

W jaki sposób zapewniad jakośd mobilności, jak potwierdzad i uznawad 

kwalifikacje zdobyte w tym czasie? Przy pomocy jakich instrumentów 

monitorowad poziom mobilności w paostwach członkowskich? Czy 

wreszcie – jak zachęcid pracodawców i władze publiczne do uwzględnienia 

mobilności w długoterminowych planach biznesowych firm oraz 

wprowadzid rozwiązania systemowe wspierające mobilnośd  w strategiach 

rozwoju lokalnego, regionalnego czy krajowego?  

Trudno w krótkim tekście opisad wrażenia, jakie wywarły wszystkie 

pasjonujące dyskusje, mnóstwo pozytywnych emocji związanych  

z odkrywaniem naszego kraju przez zagranicznych gości, jak również naszą 

satysfakcję z aktywnego uczestnictwa w ważnych europejskich 

wydarzeniach. Mam nadzieję, że nasze konferencje były dla uczestników  

z Polski i z całej Europy okazją do wymiany doświadczeo i ciekawych 

przemyśleo, a wnioski z tych spotkao stały się wkładem polskiej 

prezydencji do europejskiej dyskusji nad sposobem osiągania celów 

strategicznych do roku 2020. Dyskusja ta będzie kontynuowana przez 

prezydencję duoską i cypryjską.  
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