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Seminarium monitoringu tematycznego pt.: 

Mobilność obywateli UE  
z uwzględnieniem potrzeb osób z mniejszymi szansami 

Warszawa, 25 października 2013 r. 
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce 

Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, Warszawa 

 

 
Organizatorzy seminarium 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” 
i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce 
 
Seminarium skierowane jest do beneficjentów realizujących projekty indywidualne i instytucjonalne w 
ramach wszystkich programów sektorowych programu „Uczenie się przez całe życie” oraz przedstawicieli 
administracji, władz, środowisk pozarządowych. Organizatorzy przewidują internetową dostępność 
wydarzenia na żywo w technologii „web-streaming”. 
 
Cele seminarium 
 

 podnoszenie jakości projektów dotyczących uczenia się i mobilności edukacyjnych osób z 
mniejszymi szansami w kontekście swobody przemieszczania się i praw obywatelskich, do których 
nawiązuje Europejski Rok Obywateli 2013 

 

 prezentacja przykładów dobrej praktyki przyczyniających się do podniesienia jakości kształcenia 
poprzez wspomaganie mobilności obywateli w ogóle, a także obywateli z mniejszymi szansami 
 

 wymiana doświadczeń pomiędzy beneficjentami programów, a reprezentantami edukacyjnych 
środowisk europejskich, rządowych i pozarządowych 
 

 wspieranie celów Europejskiego Roku Obywateli 2013. 
 
 
Seminarium jest elementem działań upowszechniania rezultatów projektów programu „Uczenie się przez 
całe życie” w latach 2007 – 2013. Stanowi również okazję do przekazania informacji na temat programu 
ERASMUS+ zwracającego uwagę na zwiększenie mobilności edukacyjnych w Europie. 
 
W ramach seminarium zostaną zaprezentowane przykłady dobrej praktyki przyczyniające się do 
podniesienia jakości kształcenia poprzez wspomaganie mobilności obywateli z uwzględnieniem potrzeb 
osób z mniejszymi szansami. Formuła seminarium zakłada wymianę doświadczeń pomiędzy beneficjentami 
programów a reprezentantami edukacyjnych środowisk europejskich, rządowych, władz lokalnych  
i organizacji pozarządowych. 
 
Kluczowe pytanie: Czy realizacja projektów programu „Uczenie się przez całe życie” związanych z 

mobilnością obywateli uwzględnia potrzeby osób z mniejszymi szansami? 
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PROGRAM SEMINARIUM 

 

10.00 – 11.00 Kawa, herbata, recepcja uczestników  

11.00 – 11.10 Otwarcie i wprowadzenie do seminarium 

Ewa Synowiec, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji 
Europejskiej w Polsce 
Marcin Rolnik, dyrektor programu „Uczenie się 
przez całe życie” 

11.10 – 11.30 Mobilność obywateli w perspektywie programu Erasmus + 
Maria Bołtruszko, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Anna Łysik, Ministerstwo Edukacji 
Narodowej - Członkinie Komitetu LLP 

11.30 – 12.30 
(4x15’) 

Prezentacja przykładów dobrej praktyki 
Jak realizacja programu „Uczenie się przez całe życie” 
uwzględnia potrzeby osób z mniejszymi szansami? 

1.Erasmus 
Sylwia Salamon, Uniwersytet Warszawski Biuro 
Współpracy z Zagranicą  
2. Comenius 
Katarzyna Smuklerz, Ewa Folga-Pawlak 
Gimnazjum nr 1 w Tuszynie  
3. Leonardo da Vinci 
Grażyna Wilk 
Zespół Szkół Zawodowych „Sztygarka" im. 
Stanisława Staszica 
4. Grundtvig 
Jolanta Wołągiewicz, Stowarzyszenie Akademia 
plus 50 

12.30 – 12.45 Przerwa kawowa  

12.45 – 13.45 
 

Panel ekspertów pt. Realizacja programu „Uczenie się 
przez całe życie” w kontekście priorytetów europejskich:  

 Europejskiego Roku Obywateli 

 rozwoju mobilności obywateli 

 zaspokajania potrzeb osób z mniejszymi szansami 

Ewa Synowiec, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji 
Europejskiej w Polsce 
Marcin Rolnik, dyrektor programu „Uczenie się 
przez całe życie” 
Ireneusz Białek, Uniwersytet Jagielloński, Biuro ds. 
Osób Niepełnosprawnych  
Ewa Tytz-Lemieszek , Ekspert FRSE 

13.45 – 14.45 
 

Sesje dyskusyjne dotyczące grup osób z mniejszymi 
szansami: 
(1) osoby biedne – status ekonomiczny i społeczny, 

miejsce zamieszkania; 
moderator – Jarosław Rados 
Gimnazjum nr 1 w Tuszynie  

(2)  wykluczeni cyfrowo, społecznie, ze względu na 
pochodzenie, zakres wykształcenia, niskie 
kompetencje językowe; 
moderator – Irena Żabińska 
Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy 

(3) osoby niepełnosprawne – dysfunkcyjność, 
utrudniony dostęp – bariery komunikacyjne, inne 
bariery; 
moderator – Małgorzata Perdeus-Białek 
Uniwersytet Jagielloński, Biuro ds. Osób 
Niepełnosprawnych 

(4) seniorzy – wiek, zakres wykształcenia, 
niewystarczające kompetencje językowe. 
moderator – Jolanta Wołągiewicz 
 Stowarzyszenie Akademia plus 50 

Dyskusje prowadzane metodą „karuzela” - 4 x 15’ 
 
Zadania: 
1. identyfikacja potrzeb 
2. identyfikacja barier 
3. propozycje działań 
4. rekomendacje dla realizatorów projektów 

europejskich  

14.45– 15:30 Lunch  

15.30 – 15.50  
Podsumowanie i rekomendacje dla beneficjentów 
bieżących i przyszłych projektów europejskich 

Prezentacja wniosków sesji dyskusyjnej przez 
moderatorów 

16.00  Zakończenie seminarium 
Marcin Rolnik, dyrektor programu „Uczenie się 
przez całe życie” 


