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Wstêp

Przedstawiamy Pañstwu zestaw opracowañ dotycz¹cych edukacji europejskiej w polskiej szkole.
Mamy nadziejê, ¿e bêdzie to ciekawy punkt odniesienia do tocz¹cych siê na ten temat dyskusji
i materia³ do wykorzystania dla nauczycieli i dzia³aczy zajmuj¹cych siê edukacj¹ europejsk¹.

Niniejsz¹ publikacjê otwieramy tekstem �Stanowiska organizacji pozarz¹dowych i �rodowisk o�wiatowych nt.
edukacji europejskiej w szko³ach�, które prezentujemy w ca³o�ci. Jest ono wyrazem pogl¹dów i oczekiwañ
blisko 100 nauczycieli i dzia³aczy o�wiatowych z ca³ej Polski, obecnych na konferencji �Edukacja europejska
w polskiej szkole � stan obecny i wizja przysz³o�ci�, zorganizowanej w Warszawie w dniach 8-9 listopada
2000 roku przez Fundacjê im. Stefana Batorego we wspó³pracy z Centralnym O�rodkiem Doskonalenia
Nauczycieli. Honorowy patronat nad konferencj¹ sprawowa³y sejmowe komisje: Integracji Europejskiej
oraz Edukacji, Nauki i M³odzie¿y. Stanowisko to wci¹¿ pozostaje aktualne, poniewa¿ zawarte w nim postulaty
nie zosta³y do tej pory zrealizowane.

Publikujemy te¿ obszerne fragmenty debaty, która toczy³a siê podczas konferencji. Spotkanie to stanowi³o
dobr¹ okazjê do dyskusji o stanie edukacji europejskiej, która � mimo pojawienia siê w czê�ci programów
szkolnych � wci¹¿ tak naprawdê ogranicza siê do grupy wybranych szkó³ i opiera siê tylko na niewielkiej
liczbie szczególnie aktywnych nauczycieli.

Od listopada 2000 roku rozpoczê³a dzia³alno�æ Koalicja organizacji pozarz¹dowych i �rodowisk
o�wiatowych na rzecz edukacji europejskiej � grupa organizacji dzia³aj¹ca na rzecz obecnego na konferencji
�rodowiska. W jej pracach aktywnie uczestnicz¹: Centralny O�rodek Doskonalenia Nauczycieli, Fundacja
im. Stefana Batorego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ma³opolskie Forum Edukacji Europejskiej,
Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Polska Rada Ruchu Europejskiego.

Wspó³praca tej grupy jest wyrazem przekonania, ¿e dla uzyskania �wiadomego poparcia przez
spo³eczeñstwo integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹ oraz przygotowania m³odego pokolenia do ¿ycia
w zjednoczonej Europie niezbêdne s¹ systematyczne dzia³ania na rzecz edukacji europejskiej.

Uwa¿amy, ¿e w tej dziedzinie mo¿na wiele osi¹gn¹æ, dzia³aj¹c wspólnie na zasadzie partnerskiej
wspó³pracy pomiêdzy instytucjami rz¹dowymi, parlamentem, instytucjami systemu o�wiatowego
i organizacjami pozarz¹dowymi.

Zapraszamy do lektury i dyskusji o przysz³o�ci edukacji europejskiej w polskiej szkole.
Fundacja im. Stefana Batorego
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Stanowisko �rodowisk o�wiatowych
i organizacji pozarz¹dowych
w sprawie edukacji europejskiej w szko³ach

Warszawa, 8-9 listopada 2000

Stan dzisiejszy edukacji europejskiej w polskiej o�wiacie

Stan wiedzy na temat integracji europejskiej w spo³eczeñstwie jest niski. Nie umiemy pokazaæ, jak
historyczny proces wchodzenia Polski do UE prze³o¿y siê na indywidualne do�wiadczenie przedstawicieli
ró¿nych grup spo³ecznych. Nie potrafimy opowiedzieæ o szansach, jakie stworzy on w naszym ¿yciu. Ta
sytuacja jest jednym z zasadniczych powodów, dla których poparcie dla procesu integracji w Polsce jest
ci¹gle tak zmienne i niestabilne.

Polska szko³a to nie tylko miejsce edukacji dzieci i m³odzie¿y, lecz tak¿e, zw³aszcza w mniejszych
miejscowo�ciach, centrum inicjatyw kulturalnych i spo³ecznych, promieniuj¹cych na lokaln¹ spo³eczno�æ.
To naturalna przestrzeñ dzia³añ dla wielu organizacji pozarz¹dowych. Szko³a to tak¿e instytucja stwarzaj¹ca
szansê dotarcia do �rodowisk znajduj¹cych siê w najtrudniejszej sytuacji � spo³eczno�ci popegeerowskich
wsi czy ma³ych miast ze strukturalnym bezrobociem.

Informowanie o integracji europejskiej poprzez system o�wiaty przynosi zasadnicz¹ korzy�æ, bowiem
ma ono charakter powszechny � poprzez struktury o�wiatowe pozwala dotrzeæ do ogó³u spo³eczeñstwa:
uczniów, nauczycieli, a tak¿e � po�rednio � rodziców.

Wsparcie systemu o�wiaty przez organizacje pozarz¹dowe, realizuj¹ce lokalne dzia³ania, stwarza szansê
dotarcia do tych �rodowisk, na które nie wp³ywa ju¿ bezpo�rednio szko³a.

Tego wielkiego potencja³u dla edukacji europejskiej nie wykorzystujemy.
Dotychczasowe programy pomocowe UE, których celem by³o informowanie o integracji europejskiej

poprzez system edukacji i dzia³ania w �rodowiskach lokalnych (SIERRA, Inicjatywy Proeuropejskie),
przynios³y wiele dobrego � pozwoli³y na zbudowanie i wzmocnienie wielu wysp aktywno�ci opieraj¹cych
siê na pracy entuzjastów: nauczycieli, lokalnych organizacji pozarz¹dowych, przedstawicieli samorz¹du.
By³y i s¹ to jednak tylko wyspy. Poza nimi, z nielicznymi wyj¹tkami, pozostaj¹ �rodowiska, które czuj¹ siê
przegrane w procesie transformacji, wsród których naj³atwiej wykreowaæ sprzeciw wobec integracji
europejskiej. Zasadniczym problemem pozostaje brak systematycznego, w skali ca³ego kraju, wsparcia
szkó³ w realizowaniu edukacji europejskiej.

�rodki pomocowe Unii Europejskiej na dzia³ania informacyjne i edukacyjne s¹ rozproszone w ró¿nych
programach i czêsto niewystarczaj¹ce, aby zaspokoiæ potrzeby wnioskodawców. Wsparcie ze strony polskiego
bud¿etu stoi, niestety, pod znakiem zapytania. Chcemy, aby �rodki bud¿etowe przeznaczone w tym roku na
dzia³alno�æ informacyjn¹ i edukacyjn¹ organizacji pozarz¹dowych mog³y zostaæ w pe³ni wykorzystane. Zale¿y
nam na tym, aby potencja³ zawarty w wielu cennych inicjatywach lokalnych, których dotycz¹ z³o¿one wnioski,
nie zosta³ zmarnowany. Uwa¿amy, ¿e jak najszybciej powinny zostaæ og³oszone jasne i przejrzyste regu³y
finansowania takich przedsiêwziêæ w przysz³ym roku i podane terminy sk³adania wniosków.
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Proponujemy:

1. Utworzenie Narodowego Programu Edukacji Europejskiej (NPEE) w oparciu o wspólny wysi³ek instytucji
publicznych i pozarz¹dowych.
Program ten móg³by byæ realizowany w ramach Programu Informowania Spo³eczeñstwa (PIS), w oparciu o

wyrazist¹ strategiê dzia³ania z okre�leniem szczegó³owych planów dzia³ania w wymiarze rocznym i na najbli¿sze
piêæ lat. Powinny te¿ zostaæ jasno okre�lone instrumenty finansowania dzia³añ edukacyjnych. Realizacja takiego
programu wymaga partnerskiego wysi³ku anga¿uj¹cego instytucje rz¹dowe, m.in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, cia³a konsultacyjne, np. Rada
Edukacji Europejskiej przy MEN, przedstawicieli samorz¹du i organizacji pozarz¹dowych. G³ówn¹ rolê w realizacji
tych dzia³añ powinny odgrywaæ szko³y, inne lokalne placówki o�wiatowe oraz organizacje pozarz¹dowe.

Elementami Narodowego Programu Edukacji Europejskiej mog³yby byæ m.in.:
n powszechne wykorzystanie w szko³ach wielu cennych zasobów informacyjnych, np. przystosowanie do reformy

szkolnictwa pakietu edukacyjnego �Europa na co dzieñ� i dostarczenie go do wszystkich gimnazjów i szkó³
ponadgimnazjalnych;
n przeprowadzenie szkoleñ dla ponad 5000 nauczycieli i dzia³aczy organizacji pozarz¹dowych, aby w ka¿dej gminie

by³y co najmniej dwie osoby mog¹ce s³u¿yæ pomoc¹ nauczycielom w realizacji programów edukacji europejskiej;
n stworzenie w ka¿dej gminie � przy bibliotekach szkolnych � biblioteki europejskiej, która by³aby na bie¿¹co

zasilana w czasopisma, ksi¹¿ki i materia³y informacyjne po�wiêcone problematyce integracji europejskiej;
n wpisanie edukacji europejskiej do priorytetów kuratorów o�wiaty.

2. Wprowadzenie elementów edukacji europejskiej do szkó³ podstawowych i zawodowych, dla których
nie przewidziano dotychczas tej �cie¿ki edukacyjnej.
Do tych szkó³ uczêszcza du¿a grupa dzieci i m³odzie¿y z zapó�nionych cywilizacyjnie terenów. Dzieci te

maj¹ trudniejszy, ni¿ ich koledzy z du¿ych miast, dostêp do edukacji. Danie im mo¿liwo�ci uczestniczenia w
programie edukacji europejskiej, np. w ramach godzin wychowawczych, co nie wymaga zmian programowych,
mo¿e wp³yn¹æ na zmniejszenie tego dystansu, pomóc w pokonaniu trudno�ci, jakie napotykaj¹ w dalszej
edukacji, a przede wszystkim u³atwiæ decyzjê o kontynuacji kszta³cenia w innych szko³ach.

3. Decentralizacja finansowania inicjatyw odbywaj¹cych siê w szkole i w �rodowisku lokalnym. Proponujemy,
aby metod¹ konkursow¹ wy³oniæ instytucje rz¹dowe lub pozarz¹dowe, które w regionach zajmowa³yby
siê przekazywaniem dotacji na lokalne inicjatywy zwi¹zane z edukacj¹ europejsk¹. Uwa¿amy, ¿e dystrybucja
wszystkich �rodków finansowych z Warszawy jest rozwi¹zaniem nieefektywnym.

4. Promowanie edukacji europejskiej w programach przedakcesyjnych Unii Europejskiej.

W poczuciu wspó³odpowiedzialno�ci za losy cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej deklarujemy wolê
bliskiej, partnerskiej wspó³pracy z w³adzami. Jeste�my przekonani, ¿e realizacja koncepcji Narodowego
Programu Edukacji Europejskiej pozwoli wykorzystaæ wielki potencja³, który drzemie w lokalnych
�rodowiskach zaanga¿owanych w sprawy edukacji europejskiej.

�Stanowisko� powsta³o w czasie obrad konferencji 8-9 listopada 2000 roku w Sejmie RP w Warszawie.
Lista osób obecnych na konferencji, które popar³y �Stanowisko�, sk³adaj¹c pod nim podpis, jest
zamieszczona na koncu niniejszego opracowania.
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lista osób popieraj¹cych
�STANOWISKO �RODOWISK O�WIATOWYCH I POZARZ¥DOWYCH

W SPRAWIE EDUKACJI EUROPEJSKIEJ W SZKO£ACH�

Warszawa, 8 listopada 2000 r.

Alicja
Alicja
Ma³gorzata
Maria
Ewa
Jakub
Wies³aw
Jaros³aw
Kazimierz
Krzysztof
Jaros³aw
Gabriel
Maria
Daniel
Ewa
Piotr
Anna
Marta
Jacek
Ma³gorzata
Artur
Joanna
Anna Maria
Andrzej
Maria
Magdalena
Grzegorz
Aneta
Mieczys³aw
Joanna
El¿bieta
Iwona
Ewa
Jaros³aw
Lidia
Zygmunt
Katarzyna
Wies³awa El¿bieta
Maria
Jan
Rafa³
Joanna
Bo¿ena

imiê

Adamczyk
Andrzejewska-Wasilienko
Baranowska
B³aszkiewicz
Bobiñska
Boratyñski
Chiliñski
Chod�ko
Chrzanowski
Chudzik
Ciepliñski
Cyrulik
Czerwiñska
Dendura
Drewnicka
Drobniak
Dudkiewicz
Dyjach
Gajewski
Glinka
Go³dyn
Gospodarczyk
Grochowska
Gruca
Gudro
Honkisz
Janik
Jasiorkowska
Jedoñ
Jêdrzejewska
Kaczmarska
Kocel
Koclejda
Korba
Korecka
Korzeniowski
Koszewska
Koz³owska
Krzosek
Kulas
Kunaszyk
Latka
Lebiedziñska

nazwisko

ODN
Wojewódzki O�rodek Metodyczny
Zespó³ Szkó³ nr 4
Gimnazjum 22
Centralny O�rodek Doskonalenia Nauczycieli
Fundacja im. Stefana Batorego
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Warmiñsko-Mazurskiego
Gimnazjum w Czernichowie
O�rodek Doskonalenia Nauczycieli
Szkolne Forum Edukacji Europejskiej
Stowarzyszenie �Demokracja i Rozwój�
Fundacja �Edukacja dla Demokracji�
Urz¹d Miasta i Gminy £azy
Zespó³ Szkó³ Rolniczych
Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych Nysa, WOM Opole
Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej
II Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Uniwersytet Warszawski
Centralny O�rodek Doskonalenia Nauczycieli
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Centralny O�rodek Doskonalenia Nauczycieli
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce
M³odzie¿owe Stowarzyszenie Integracji Europejskiej
Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów
III Liceum Ogólnokszta³c¹ce
ZSP nr 3
Zespó³ Szkó³ Staszów
pose³
II Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju O�wiaty
Gimnazjum nr 1
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 12
V Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Gimnazjum nr 51
Dolno�l¹ski O�rodek Doskonalenia Nauczycieli
Centralny O�rodek Doskonalenia Nauczycieli
Niepubliczne Centrum Edukacji JUKA
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
pose³
Ma³opolskie Forum Edukacji Europejskiej
Gimnazjum nr 20
O�rodek Doskonalenia Nauczycieli

Che³m
Opole
Nowy S¹cz
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Olsztyn
Kamieñ
Zamo�æ
Katowice
Starachowice
Warszawa
Ku�nica Mas³oñska
Lesko
Nysa
Warszawa
¯yrardów
 -
Warszawa
Warszawa
Strzelce Opolskie
Warszawa
Bia³ystok
Olesno
Pilawa
Gdynia
Rybnik
Staszów
 -
Sanok
Ostrowiec �w.
-
Katowice
Lublin
Warszawa
Jelenia Góra
Warszawa
Warszawa
Janów Lub.
Tczew
Kraków
Warszawa
Sieradz

instytucja miejscowo�æ



10
E d u k a c j a  e u r o p e j s k a  w  p o l s k i e j  s z k o l e

Gra¿yna
Renata
El¿bieta
Magdalena
Dorota
Tomasz
El¿bieta
Lech
Anna
Marek
Stanis³aw
Agata
Grzegorz
Agnieszka
Jadwiga
Edward
Anna
Beata
W³odzimierz
Krzysztof
Ma³gorzata
Andrzej
Marek
Miros³aw
Lidia
Barbara
Czes³aw
Teresa
El¿bieta
Renata
Izabela
Jolanta
Teresa
Andrzej
Ró¿a
Janina
Joanna
Jan
Jaros³aw
Pawe³
El¿bieta
Iwona
Halina
Ewa
Stanis³aw
Rados³aw
Ryszard
Janusz
Katarzyna
Zofia
Krystyna
Janina

imiê

Lichosik
£ukiañczuk
Mach
Machinko- Nagrabecka
Maj
Merta
Michalak
Moryksiewicz
Nowakowska
Nowicki
Oleszkiewicz
Paw³owska
Pielak
Pietryka
Piskorska
Pnowski
Pola-Dymek
Przybylska
Puzyna
Roliñski
Rydlewska
Sabiniarz
Sarjusz-Wolski
Sielatycki
Sieni³o
Skórzewska
�leziak
Stachurska-Maj
Szaran
Szorc
Szyburska
Szymczak
Szymczyk
Szyszko
Thun
Timofiejuk
Tomasik
Tymowski
Uso³owicz
U�pieñski
Wasiak-Go³êbiewska
Wawrzyniak
Weso³owska
Wójcik
Wojtanowicz
Wróblewski
Wroñski
¯ak
Zakroczymska
Zakrzewska
Zaufal
Zawadowska

nazwisko

Publiczne Gimnazjum nr 4
UKIE DiKE
Katedra Europeistyki Uniwersytet Jagielloñski
UNEP/GRIO
Zespó³ Szkó³
Centrum Edukacji Obywatelskiej
O�rodek Doskonalenia Nauczycieli
Wojewódzki O�rodek Metodyczny
CX Liceum Ogólnokszta³c¹ce i 9 Gimnazjum
Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka
II Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Szko³a Podstawowa nr 5
Gminny Zarz¹d O�wiaty i Wychowania
O�rodek Doskonalenia Nauczycieli
Warmiñsko-Mazurski O�rodek Doskonalenia Nauczycieli
O�rodek Wiod¹cy Edukacji Obywatelskiej
Wojewódzki O�rodek Metodyczny
O�rodek Badañ i Edukacji Europejskiej
FRDL
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Dolno�l¹ski O�rodek Doskonalenia Nauczycieli
Liceum Ogólnokszta³c¹ce Komarówka Podlaska
UNIA-POLSKA
Centralny O�rodek Doskonalenia Nauczycieli
XCI Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Stowarzyszenie �Civis Europae�
Pose³
O�rodek Doskonalenia Nauczycieli
Zespól Szkó³  Szkolny Klub Europejski
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Gimnazjum
II Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Gimnazjum
48 Gimnazjum
Polska Fundacja im. R. Schumana
O�rodek Doskonalenia Nauczycieli
Gimnazjum nr 5
Wydzia³ Integr. Europ. Biuro Zarz¹du m.st. Warszawy
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji
Polska Rada Ruchu Europejskiego
O�rodek Metodyczny Nauczycieli
Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
Ma³opolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szko³a Podstawowa nr 1 Rada Miasta Pu³awy
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Wojewódzki O�rodek Metodyczny
Akademia Pedagogiczna
Ma³opolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Centralny O�rodek Doskonalenia Nauczycieli
Gimnazjum nr 27
Ma³opolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Kêdzierzyn Ko�le
Warszawa
Kraków
Warszawa
Be³¿yce
Warszawa
Siedlce
Kalisz
Warszawa
Warszawa
£uków
Ciechanów
Strzelce Opolskie
Skierniewice
Olsztyn
Wroc³aw
Bielsko Bia³a
Poznañ
Szczecin
Piñczów
Wroc³aw
Komarówka
Warszawa
Warszawa
Lubin
Katowice
Warszawa
Olesno
Moñki
Orzysz
Koñskie
Poczesna
Warszawa
Ciechanów
Warszawa
Nowy S¹cz
-
Warszawa
Szczecin
Warszawa
Warszawa
Szczecin
Kraków
Pu³awy
Ropczyc
Gorzów Wlkp.
Kraków
Tarnów
Warszawa
Warszawa
Kraków
Warszawa

instytucja miejscowo�æ
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Apel Finalistów konkursu �Zostañ Negocjatorem!�
w sprawie edukacji europejskiej w szko³ach

Tak¿e uczniowie przy³¹czaj¹ siê do publicznej debaty na temat edukacji europejskiej. Podczas
spotkania w Warszawie, 10-12 maja 2001 roku, 130 uczniów przyby³ych z 22 liceów z ca³ej Polski
na rozgrywki fina³owe konkursu �Zostañ Negocjatorem!� debatowa³o na temat edukacji europejskiej

w polskiej szkole. W wyniku dyskusji uzgodniono tekst apelu, który prezentujemy poni¿ej.
Wszystkich, którzy chcieliby poprzeæ Apel, prosimy o z³o¿enie swojego podpisu albo zapraszamy na

stronê internetow¹ Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana: www.schuman.org.pl. Swoje poparcie dla apelu
mo¿na tak¿e przes³aæ na adres: europa@batory.org.pl lub: Fundacja im. Stefana Batorego, Program Europejski,
ul. Sapie¿yñska 10A, 00-215 Warszawa. Prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz nazwy i adresu szko³y.

Finali�ci konkursu �Zostañ Negocjatorem!� o edukacji europejskiej

My uczniowie, finali�ci ogólnopolskiego konkursu �Zostañ Negocjatorem!� w poczuciu troski o to, jak
nasi rówie�nicy przygotowani s¹ do ¿ycia w jednocz¹cej siê Europie, wyra¿amy przekonanie, ¿e polska
szko³a powinna po�wiêciæ wiêcej uwagi zadaniom edukacji europejskiej.

Zdecydowana wiêkszo�æ naszych kolegów nie ma szansy uczestniczyæ w takich przedsiêwziêciach. Nale¿y
umo¿liwiæ to wszystkim, aby mogli sprostaæ wyzwaniom, jakie przynosi integracja europejska. Wszyscy
bêdziemy przecie¿ wkrótce obywatelami Unii Europejskiej i powinni�my siê do tego w³a�ciwie przygotowaæ.

Proponujemy:

1. Po�wiêciæ edukacji europejskiej wiêcej miejsca w programie polskiej szko³y. Edukacja europejska nie
mo¿e ograniczaæ siê do autorskich klas i najlepszych szkó³. Nale¿y rozwa¿yæ:

- wprowadzenie dodatkowego przedmiotu do szkó³ (np. godzina raz na dwa tygodnie)
- rozszerzenie wiedzy o spo³eczeñstwie (edukacji obywatelskiej) o tre�ci europejskie i przeniesienie

przedmiotu z klasy maturalnej do klasy I lub II;
- przebudowanie programów nauczania historii, jêzyka polskiego i innych przedmiotów, tak by by³y

w nich obecne zagadnienia europejskie

2. Wspieraæ nauczycieli, tak aby mogli kompetentnie przygotowywaæ nas do ¿ycia w zjednoczonej Europie.
W tej chwili nauczyciele aktywnie zaanga¿owani w edukacjê europejsk¹ czyni¹ to najczê�ciej za darmo,
po�wiêcaj¹c swój czas wolny. Wiêkszo�æ nauczycieli, ze wzglêdu na brak przygotowania, nie umie
prowadziæ interesuj¹cych zajêæ na tematy europejskie.

3. Wspieraæ, na znacznie wiêksz¹ skalê, programy wymiany m³odzie¿y.
Poznawanie naszych rówie�ników z innych krajów Europy, ich kultury i jêzyka, to najlepsza
praktyczna droga do wzajemnego zrozumienia i prze³amywania obco�ci. Pozyskiwanie pomocy
finansowej od biznesu czy samorz¹du nie ma du¿ych perspektyw w mniejszych o�rodkach, st¹d tak
wa¿ne jest wsparcie ze strony pañstwa.
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4. Ustanowiæ presti¿ow¹ nagrodê MEN (z udzia³em mediów) dla firm i samorz¹dów, które aktywnie
wspieraj¹ wymianê m³odzie¿y i edukacjê europejsk¹.

5. Uaktywniæ Regionalne Centra Informacji Europejskiej.
Proponujemy zmianê form dzia³ania Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej, polegaj¹c¹ na
aktywnym wychodzeniu z propozycjami do szkó³ i m³odzie¿y, organizowaniu debat i konkursów oraz
przesy³aniu materia³ów dla m³odzie¿y.

6. W³¹czyæ do wspó³pracy m³odzie¿ z organizacji pozarz¹dowych pracuj¹cych na rzecz dzieci.
Proponujemy wsparcie tych, którzy dzia³aj¹ w lokalnych organizacjach pozarz¹dowych, tak aby umieli
zainteresowaæ sprawami europejskimi m³odsze dzieci. Potrzebujemy atrakcyjnych materia³ów
i ¿yczliwo�ci lokalnych w³adz. Chcemy te¿ informowaæ o Europie inne �rodowiska.

7. Zachêcaæ regionalne media do w³¹czania siê w edukacjê europejsk¹ i wspó³pracê z m³odzie¿¹
w realizacji programów edukacyjnych.

8. Stosowaæ twórcze formy edukacji europejskiej.
Chcemy, aby uczenie o Europie w szkole sprzyja³o samodzielnemu my�leniu i wyci¹ganiu wniosków oraz
poznawaniu ró¿nych opinii na temat integracji europejskiej, tak jak konkurs �Zostañ Negocjatorem!�, który
pozwala³ na otwart¹ dyskusjê o najbardziej kontrowersyjnych zagadnieniach w integracji europejskiej.

Warszawa, 12 maja 2001
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Jacek Królikowski

Edukacja europejska � stan obecny a potrzeby

Tekst ten, bêd¹cy odzwierciedleniem moich osobistych opinii, stanowi g³os w dyskusji na temat
obecnego stanu edukacji europejskiej w naszym kraju. Nie stara³em siê ³agodziæ ostro�ci niektórych
opinii i ocen. My�lê bowiem, ¿e na obecnym etapie wymianie pogl¹dów bardziej sprzyja ich

wyrazisto�æ. Moje spostrze¿enia powsta³y w oparciu o sze�cioletnie do�wiadczenia zwi¹zane z kierowaniem
Pracowni¹ Edukacji Obywatelskiej i Europejskiej w Centralnym O�rodku Doskonalenia Nauczycieli,
a tak¿e kontakty z innymi organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi w tym obszarze.

Zanim przedstawiê problemy zwi¹zane z systemem edukacji chcia³bym zarysowaæ ich szersze t³o.
Podzielam do�æ powszechn¹ opiniê, i¿ w naszym kraju nie jest realizowana spójna strategia informowania
spo³eczeñstwa o integracji europejskiej. Jest to dziwne, je�li wzi¹æ pod uwagê determinacjê, z jak¹ rz¹d
deklaruje chêæ akcesji do Unii Europejskiej w 2003 roku. Zmieniaj¹ce siê nastroje opinii publicznej w tej
sprawie (jeszcze niedawno niepokój budzi³ wzrost eurosceptycyzmu), a tak¿e malej¹ce poparcie dla
rozszerzenia UE w krajach cz³onkowskich, budz¹ obawy, ¿e pozytywny wynik referendum w sprawie
akcesji nie bêdzie czym� oczywistym. Zreszt¹ rzetelna wiedza na temat UE nie jest istotna tylko z punktu
widzenia referendum. Stanowi ona przede wszystkim kapita³, który pozwoli naszym obywatelom odnale�æ
siê w nowej rzeczywisto�ci po akcesji. Niestety, przyjêty przez rz¹d Program Informowania Spo³eczeñstwa,
pomijaj¹c jego warto�æ merytoryczn¹, nie jest realizowany na miarê obecnych potrzeb w tym zakresie.

Ogólnonarodowa strategia w dziedzinie informowania o integracji nie jest realizowana, trudno zatem
poszukiwaæ jej odzwierciedlenia w dzia³aniach instytucji rz¹dowych (tu interesuje nas przede wszystkim
Ministerstwo Edukacji Narodowej) i jednostek samorz¹du terytorialnego. Mimo ¿e przy Ministrze Edukacji
dzia³aj¹ ró¿ne gremia odpowiedzialne za omawian¹ dziedzinê (np. Rada do spraw Edukacji Europejskiej)
w resorcie tym brak spójnej strategii. Niezale¿nie od tego, czy istnieje obecnie co� w rodzaju polityki
o�wiatowej pañstwa, to nie jest ona realizowana w dziedzinie edukacji europejskiej. Ponadto odnoszê
wra¿enie, ¿e reforma systemu edukacji wyra�nie straci³a impet w zwi¹zku z zamieszaniem, jakie
spowodowa³o niedoszacowanie wydatków zwi¹zanych ze zmianami w Karcie Nauczyciela. Je�li nawet
podejmowane s¹ pewne dzia³ania zwi¹zane z edukacj¹ europejsk¹ (wrócê do nich za moment), maj¹ one
jedynie charakter incydentalny i nie wynikaj¹ z d³ugofalowego planowania.

W rezultacie braku ogólnonarodowej strategii informowania o integracji, w tym jej o�wiatowego aspektu,
system edukacji traci szansê odegrania swej szczególnej roli w tej dziedzinie. Szko³y (nauczyciele, uczniowie)
s¹ nie tylko potencjalnymi adresatami takiej strategii, lecz mog¹ tak¿e odegraæ istotn¹ rolê w jej realizowaniu.
Poprzez programy edukacji europejskiej dla uczniów, szko³y maj¹ szansê oddzia³ywaæ na rodziców. Ponadto
szko³y wydaj¹ siê istotnym narzêdziem przekazywania informacji i wp³ywania na opinie w �rodowiskach
wiejskich. A �rodowiska te powinny stanowiæ priorytet w dzia³aniach informacyjnych.

Kolejny wa¿ny aspekt braku ogólnonarodowej strategii informowania to brak dzia³añ podejmowanych
na rzecz samorz¹dów, zw³aszcza na szczeblu gmin. Negatywne skutki tej sytuacji pog³êbia fakt, ¿e wiêkszo�æ
samorz¹dów wci¹¿ nie dopracowa³a siê w³asnej strategii rozwoju, której czê�æ stanowi³aby lokalna polityka
o�wiatowa. Mamy zatem do czynienia z brakiem strategii zarówno na poziomie pañstwowym, jak i lokalnym.
W efekcie stykamy siê z negatywnymi skutkami tego stanu rzeczy:
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n nieracjonalnym wydatkowaniem bardzo ograniczonych przecie¿ funduszy krajowych i pomocowych;
n brakiem okre�lonych celów i priorytetów w dziedzinie informowania o integracji (np. do jakich grup

spo³ecznych powinni�my przede wszystkim adresowaæ dzia³ania informacyjne);
n niekorzystaniem z istniej¹cych zasobów (np. pierwszy w Polsce pakiet edukacyjny opracowany przez

Centralny O�rodek Doskonalenia Nauczycieli ze �rodków programu PHARE-SIERRA nie zosta³ wznowiony
w skali stosownej do potrzeb), a tak¿e niedostrzeganiem spo³ecznych partnerów dla dzia³añ edukacyjnych
w szkole i jej �rodowisku (np. organizacji pozarz¹dowych);
n brakiem koordynacji dzia³añ podejmowanych przez ró¿ne resorty (np. MEN, Ministerstwo Rolnictwa i

Rozwoju Wsi, UKIE) oraz instytucje administruj¹ce �rodkami pomocowymi: Fundacjê Rozwoju Systemu
Edukacji (np. Socrates), Fundacjê Fundusz Wspó³pracy (np. Leonardo da Vinci). Brakuje te¿ wspó³pracy
w tej dziedzinie miêdzy o�wiat¹ a systemem kszta³cenia nauczycieli;
n istotnymi lukami na poziomie adresatów edukacji europejskiej (np. pominiêto szkolnictwo zawodowe).

Mimo opisanych powy¿ej trudno�ci chcia³bym jednak odnotowaæ ró¿ne dora�ne dzia³ania podejmowane
w ramach systemu edukacji na rzecz informowania o integracji europejskiej. Warto zauwa¿yæ, ¿e w
wiêkszo�ci s¹ to dzia³ania podejmowane przez placówki doskonalenia nauczycieli (szczególn¹ rolê odgrywa
tu Centralny O�rodek Doskonalenia Nauczycieli) oraz organizacje pozarz¹dowe korzystaj¹ce z grantów
MEN lub �rodków pomocowych np. programu Inicjatywy Pro-europejskie.

Je�li chodzi o dzia³ania podjête w ostatnim czasie przez MEN, warto odnotowaæ, ¿e w podstawach
programowych dla gimnazjum pojawi³a siê �cie¿ka edukacyjna �Edukacja europejska�. Mo¿na j¹ te¿ znale�æ
w projekcie reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego na etapie liceum profilowanego. Jak ju¿ wspomina³em,
pozostaje otwarte pytanie o ofertê systemu o�wiaty w tej dziedzinie dla m³odzie¿y ucz¹cej siê w szko³ach
zawodowych. Problem polega na tym, ¿e formu³a ��cie¿ki edukacyjnej� jest zupe³nie nowa dla wiêkszo�ci
nauczycieli. Aby �cie¿ka nie sta³a siê fikcj¹ (czym�, co nale¿y wykazaæ w dokumentacji szko³y, ale niekoniecznie
realizowaæ), potrzebna jest pomoc metodyczna ze strony systemu doskonalenia nauczycieli oraz innych
organizacji i instytucji zajmuj¹cych siê edukacj¹ europejsk¹. Potrzebne s¹ te¿ materia³y, które uwzglêdnia³yby
specyficzn¹ formu³ê ��cie¿ki�. W zwi¹zku z tym zaniepokojenie budzi fakt, i¿ w efekcie niefortunnych decyzji
MEN system doskonalenia prze¿ywa powa¿ny kryzys. Nietrudno te¿ dostrzec, ¿e w�ród pracowników
Ministerstwa istniej¹ niekiedy istotne ró¿nice pogl¹dów na temat integracji. Obok oficjalnie deklarowanej
potrzeby dzia³añ w tej dziedzinie spotkaæ siê mo¿na z nieoficjalnie wyra¿an¹ niechêci¹.

W kontek�cie braku planowania strategicznego w dziedzinie informowania o integracji europejskiej
istotne jest upowszechnienie idei planowania rozwoju szko³y, co daje szansê na podjêcie spójnych dzia³añ,
choæby na tym szczeblu. Istotn¹ rolê odegra³y tu standardy dotycz¹ce programu szko³y, stanowi¹ce element
du¿ego projektu szkoleniowego, który pod nazw¹ �Nowa Szko³a� realizowa³ na zlecenie MEN Centralny
O�rodek Doskonalenia Nauczycieli.

CODN jest te¿ wydawc¹ szeregu publikacji dotycz¹cych edukacji europejskiej. Jak ju¿ wspomnia³em,
wiêkszo�æ z nich zosta³a wydana kilka lat temu (w tym pakiet �Europa na co dzieñ�) i dotychczas nie
doczeka³a siê wznowieñ.

Warto odnotowaæ wp³yw dzia³añ podejmowanych w ramach programów pomocowych (Socrates,
Inicjatywy Pro-europejskie itp.) na system edukacji. I tak np. w ramach programu Socrates-Comenius pewna
liczba polskich szkó³ wspó³pracuje ze szko³ami w pañstwach UE, miêdzy innymi w zakresie edukacji
europejskiej. Ograniczeniem jest tu jednak brak znajomo�ci procedur obowi¹zuj¹cych w programie, k³opoty



15
E d u k a c j a  e u r o p e j s k a  w  p o l s k i e j  s z k o l e

z planowaniem, trudno�ci jêzykowe i ograniczona pomoc w tej dziedzinie ze strony MEN i Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji. Z kolei Program Inicjatywy Pro-Europejskie znacz¹co wspar³ dzia³ania podejmowane
przez organizacje pozarz¹dowe w dziedzinie edukacji europejskiej. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e tylko czê�æ
z nich dotyczy³a bezpo�rednio szko³y, a wiêkszo�æ dzia³añ w jej �rodowisku. Powa¿ne zaniepokojenie
budzi perspektywa, i¿ w efekcie braku ogólnopañstwowej i lokalnej, samorz¹dowej strategii zgromadzony
potencja³ zostanie w znacznej czê�ci zmarnowany.

Pojawiaj¹ siê ostatnio inicjatywy, których celem jest wsparcie edukacji europejskiej na terenach wiejskich.
Jestem przekonany, ¿e dzia³anie to powinno staæ siê jednym z priorytetów. Wiadomo, i¿ na wsi nastroje
antyunijne s¹ szczególnie silne, a poziom wiedzy na temat integracji szczególnie niski. Dzia³aj¹ce tam
szko³y mog¹ staæ siê istotnym �ród³em rzetelnej informacji, zw³aszcza je�li bêd¹ potrafi³y wspó³pracowaæ
w tej dziedzinie z lokalnymi organizacjami pozarz¹dowymi, bibliotekami czy domami kultury. Wymaga to
jednak wsparcia szkó³ wiejskich poprzez dostarczenie im materia³ów, sprzêtu (np. komputerów), a tak¿e
programów szkoleniowych, uwzglêdniaj¹cych specyficzne potrzeby nauczycieli, uczniów i spo³eczno�ci
lokalnych. Trzeba przypomnieæ, ¿e realizowana przez MEN reforma edukacji odbywa³a siê pod has³em
wyrównywania szans edukacyjnych. Warto, by ró¿ne instytucje, w tym placówki doskonalenia nauczycieli
czy Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, postawi³y sobie pytanie: jak¹ mamy ofertê dla szkó³ (nauczycieli,
uczniów) z terenów wiejskich? Je�li wspomina³em wcze�niej np. o barierach utrudniaj¹cych szko³om polskim
w³¹czenie siê do programu Socrates-Comenius, to mo¿na przyj¹æ, ¿e szko³y dzia³aj¹ce na wsi znajduj¹ siê
w szczególnie trudnej sytuacji.

Podsumowuj¹c, chcia³bym wskazaæ na kilka dzia³añ, które � w moim przekonaniu � pozwoli³yby
w wiêkszym ni¿ dot¹d stopniu odpowiedzieæ na potrzeby zwi¹zane z edukacj¹ europejsk¹:
1. Istnieje potrzeba weryfikacji Programu Informowania Spo³eczeñstwa i w rezultacie stworzenia spójnej,

ponadresortowej strategii dzia³añ.
2. W oparciu o powy¿szy dokument Ministerstwo Edukacji Narodowej, we wspó³pracy z innymi resortami

(Ministerstwo Rolnictwa, UKIE), powinno opracowaæ w³asn¹ strategiê. Na etapie jej tworzenia i realizacji
istotne by³oby w³¹czenie organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych w otoczeniu szko³y.

3. Jednym z priorytetów tej strategii powinno byæ wsparcie edukacji europejskiej realizowanej na terenach
wiejskich w szko³ach, a za ich po�rednictwem w �rodowisku lokalnym. Innym priorytetem powinno byæ
w³¹czenie w ramy edukacji europejskiej tych obszarów systemu edukacji, które s¹ obecnie pomijane
(np. szkolnictwa zawodowego).

4. Ministerstwo Edukacji powinno wspólnie ze stowarzyszeniami skupiaj¹cymi samorz¹dy popularyzowaæ
ideê tworzenia lokalnej polityki o�wiatowej, w tym jej aspektu zwi¹zanego z integracj¹ europejsk¹.

5. Wa¿nym elementem strategii ministerialnej, realizowanym za po�rednictwem Centralnego O�rodka
Doskonalenia Nauczycieli, a tak¿e systemu publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia oraz
organizacji pozarz¹dowych, powinno byæ wspieranie nauczycieli i szkó³ w wybranych dziedzinach
edukacji europejskiej, np. realizacji �cie¿ki europejskiej. Wsparcie to mog³oby byæ realizowane poprzez
system grantów. Warunkiem wsparcia dla gmin i szkó³ powinno byæ posiadanie przez nie d³ugofalowego
programu dzia³añ w dziedzinie edukacji europejskiej.

Jacek Królikowski � dyrektor Warszawskiego Centrum Demokracji Lokalnej Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej, koordynator Programu Edukacyjnego Phare SIERRA � PEIE, grupa TG-20 (edukatorzy programu)
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Rafa³ Kunaszyk, Beata Madejczyk

Analiza stanu edukacji europejskiej
w województwie ma³opolskim

Wstêp
W lutym 1999 roku Kuratorium O�wiaty w Krakowie wys³a³o do wszystkich szkó³ Ma³opolski ankietê

dotycz¹c¹ wspó³pracy zagranicznej i edukacji europejskiej. Do 1 wrze�nia 2000 roku wp³ynê³o 581
odpowiedzi. Zawarta w nich informacja (pomimo niedoskona³ych narzêdzi badawczych, bo cel by³ inny)
pozwala³a na zanalizowanie stanu edukacji europejskiej w naszym regionie. Niezbêdnym uzupe³nieniem
zebranego materia³u mia³y byæ rozmowy z przedstawicielami szkó³ zajmuj¹cymi siê edukacj¹ europejsk¹.

Fundacja im. Stefana Batorego zleci³a Kuratorium O�wiaty w Krakowie przygotowanie pisemnego raportu.
Jego autorzy, Rafa³ Kunaszyk i Beata Madejczyk, zaproponowali plan dzia³añ i metodykê pracy.

Metodyka pracy i system oceny
W pierwszej kolejno�ci zosta³a utworzona baza danych wszystkich szkó³, które wziê³y udzia³ w badaniu

ankietowym. Nastêpnym krokiem  by³o okre�lenie kryteriów oceny szkó³ oraz systemu tworzenia rankingu.

Kryteria oceny (w punktach 0-30):
n istniej¹cy klub europejski � 1-2 pkt. (czas istnienia)
n wymiana zagraniczna � 3 pkt.
n uczestnictwo indywidualne w programach europejskich � 1 pkt
n wspó³realizowanie projektów miêdzynarodowych z partnerami zagranicznymi � 2 pkt.
n koordynacja projektów miêdzynarodowych � 4 pkt.
n wspó³praca z sojusznikami: samorz¹d, organizacje pozarz¹dowe, prasa lokalna, inne � 1-2 pkt.
n uczestnictwo w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (laureci dodatkowy punkt) � 1-2 pkt.
n inicjatywy proeuropejskie (dzieñ europejski, spotkania, warsztaty, inne) � 1-5 pkt.
n gazetka szkolna i strona internetowa � 1-2 pkt.
n udzia³ w szkoleniach � 1 pkt
n opracowanie materia³ów edukacyjnych � 3 pkt.
n lekcje z zakresu edukacji europejskiej � 2 pkt.
n programy autorskie � 3 pkt.

Najwiêksz¹ ilo�æ punktów mog³y uzyskaæ szko³y, maj¹ce do zaproponowania ró¿norodne formy edukacji
europejskiej i wspó³pracy zagranicznej. Premiowane by³o tak¿e koordynowanie projektów, a nie tylko
uczestnictwo w nich. Najmniejsza ilo�æ punktów dotyczy³a instytucji, które dopiero zainteresowa³y siê
wspó³prac¹ zagraniczn¹ i edukacj¹ europejsk¹, ale nie podjê³y ¿adnych dzia³añ na tym polu.

Po dokonaniu oceny wszystkich szkó³ wyró¿niono trzy kategorie: pocz¹tkuj¹cy, �rednio zaawansowani,
zaawansowani. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ szko³y, których do�wiadczenie, profesjonalne przygotowanie
pozwala na pe³nienie roli lokalnych liderów. Swoim dzia³aniem obejmuj¹ one czêsto terytorium ca³ego powiatu
� organizuj¹ seminaria, konferencje, konkursy, w których bior¹ udzia³ zaproszeni go�cie z innych czê�ci
naszego województwa. Projekty przez nie koordynowane s¹ czêsto wynikiem dobrej wspó³pracy nauczycieli
i uczniów z rodzicami i w³adzami samorz¹dowymi oraz z innymi organizacjami pozarz¹dowymi.
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Wyniki rozmów
W drugim etapie prac nad raportem zosta³y przeprowadzone krótkie rozmowy z koordynatorami

wybranych aktywnych szkó³ w Ma³opolsce (II LO Kraków, LO Sucha Beskidzka, Zespó³ Szkó³ Zawodowych
Sucha Beskidzka, ZSZ ¯abno, SP/GIM Uj�cie Gorlickie, ZSR Ksi¹¿ Wielki, IV LO Olkusz, Gimnazjum
Brzeszcze, II LO Nowy S¹cz, VIII Prywatne LO, Prywatne Gimnazjum Akademickie � Kraków, Zespó³ Szkó³
Elektrycznych/XXII LO � Kraków, XIII LO Kraków) oraz szkó³, które otrzyma³y najmniejsz¹ ilo�æ punktów.
W kilku przypadkach okaza³o siê, ¿e szko³a podejmuje dzia³ania zwi¹zane z edukacj¹ europejsk¹, ale do
ankiety informacje o tym nie zosta³y wpisane.

Wywiady dotyczy³y przede wszystkim motywacji, mocnych i s³abych stron oraz planów na przysz³o�æ.
Pomimo pewnych ró¿nic, wynikaj¹cych z charakteru i po³o¿enia, otrzymane rezultaty by³y zbli¿one. Na
pytanie o motywacje najczê�ciej pada³y odpowiedzi: mo¿liwo�æ kszta³towania �wiadomo�ci europejskiej
m³odzie¿y, przyk³ad innych szkó³, rozwiniêcie kontaktów przygranicznych, organizowanie praktyk
zawodowych zagranic¹, doskonalenie znajomo�ci jêzyków obcych.

Najwiêksze trudno�ci w edukacji europejskiej i wspó³pracy zagranicznej to: brak informacji na temat
programów europejskich, opó�nienie w przekazywaniu grantów, brak �rodków na dzia³alno�æ, znalezienie
odpowiednich partnerów, skomplikowane wnioski, sama realizacja projektu. W tabeli poni¿ej przedstawiamy
zbiorcze zestawienie:

nazwa szko³y co nowego?
(2000/2001)

s³abe strony silne strony motywacja

II LO Kraków Starania o partnerstwo
w programie Socrates-
Comenius �Europejskie
marzenia� (koordynator �
szko³a niemiecka)

- Brak informacji na temat
programów europejskich
- Opó�nienie w
przekazywaniu grantów
- Brak koordynacji w
dzia³aniach instytucji
odpowiedzialnych
za wspó³pracê
miêdzynarodow¹

Bezpo�rednia wspó³praca
ze szko³ami  partnerskimi

Kszta³towanie �wiadomo�ci
europejskiej m³odzie¿y

LO Sucha Beskidzka - Stworzenie Regionalnego
O�rodka Edukacji
Europejskiej, maj¹cego na
celu koordynacjê pracy SKE
w 3-4 powiatach
- Gazeta miêdzyszkolna

Brak �rodków na
finansowanie dzia³alno�ci

Dobra informacja Kszta³towanie �wiadomo�ci
europejskiej m³odzie¿y
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SP/GIM Uj�cie
Gorlickie

- Kontakty ze szko³¹ na
S³owacji � cykliczne zawody
sportowe
- Dzieñ Europejski (ju¿ siê
odby³): apel, konkursy,
wspólne rysowanie
plakatów, nauka hymnu
europejskiego
- Aktualizowanie gazetki

- Brak �rodków na
finansowanie dzia³alno�ci
- Nawi¹zywanie kontaktów
ze szko³ami pañstw Unii

Dobra informacja - Kszta³towanie �wiadomo�ci
europejskiej m³odzie¿y
- Ze wzglêdu na po³o¿enie
przygraniczne � kontakty
z s¹siadami
- Pomys³ utworzenia Klubu
Europejskiego zrodzi³ siê
dziêki kontaktom z
nauczycielem okolicznej
szko³y, w której taki klub
dzia³a³ ju¿ wcze�niej

nazwa szko³y co nowego?
(2000/2001)

s³abe strony silne strony motywacja

ZSZ ¯abno - - Brak �rodków finansowych
(z tego powodu upad³a
wymiana z Francj¹)
- Ma³a atrakcyjno�æ
miejscowo�ci dla
potencjalnych partnerów
zagranicznych
- S³aba informacja

Du¿e zainteresowanie
uczniów tematyk¹
integracyjn¹ i wspó³prac¹
zagraniczn¹

Kszta³towanie �wiadomo�ci
europejskiej m³odzie¿y
(przekazywanie informacji
na temat Unii, jej prawa,
poznawanie krajów Unii)

ZSR Ksi¹¿ Wielki - Kontynuacja
dotychczasowej dzai³alno�ci
- Czasopismo propaguj¹ce
ideê europejsk¹ �W tamt¹
stronê�
- Konkurs wiedzy o Unii
- Konkurs �Uczymy siê
samorz¹dno�ci� �
ca³oroczny element
integracji � apele, konkurs,
pod koniec roku wycieczki
dla nagrodzonych klas
- Praktyki zagraniczne

Brak informacji na temat
programów europejskich

- - Poznanie krajów Unii
- Praktyki zawodowe:
za i przeciw integracji
europejskiej

IV LO Olkusz Kontynuacja (Comenius,
wymiany, inicjatywy
europejskie)

- Brak �rodków finansowych
(zw³aszcza jesli chodzi o
dofinansowanie wymian)
- Poszukiwanie sponsorów
- S³aba informacja

Du¿e do�wiadczenie w
dziedzinie wspó³pracy
zagranicznej i edukacji
europejskiej � szko³a
nauczy³a siê  rozwi¹zywaæ
drobne problemy, z którymi
borykaj¹ siê szko³y
rozpoczynaj¹ce tak¹
dzia³alno�æ.

- Potrzeba wyjazdów jako
sposobu na poznanie
rzeczywisto�ci europejskiej
i pokonywanie barier
- Doskonalenie jêzykowe �
zarówno uczniów, jak i
nauczycieli (nie tylko
nauczycieli jêzyków obcych).

Gimnazjum Brzeszcze - Kontynuacja dzia³alno�ci Klubu
Europejskiego (spotkania z
Fundacj¹ Schumana, biblioteka
klubowa, sala klubowa).
- Gazeta szkolna
- Dzieñ Europejczyka
- coraz wiêcej lekcji z zakresu
edukacji europejskiej

- Problemy finansowe
- Brak informacji

- - Wiedza o krajach Unii
- Propagowanie idei
integracji europejskiej
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II LO Nowy S¹cz - Szko³a pragnie
uczestniczyæ w Olimpiadzie
Wiedzy o Unii.
- Nowy kontakt ze szko³¹
na S³owacji
- Wymiana z Francj¹
- Sesja naukowa na temat
integracji, konkursy
- We wrze�niu 2000 powsta³
Klub Europejski

Brak informacji i dostêpu
do materia³ów

- Przekazywanie m³odzie¿y
informacji na temat Unii
i integracji europejskiej

nazwa szko³y co nowego?
(2000/2001)

s³abe strony silne strony motywacja

Zepó³ Szkó³
Zawodowych Sucha
Beskidzka

- Przyjazd koordynatora
z Niemiec na spotkania
warsztatowe
- Wyjazdy do Warszawy
(spotkania z udzia³em
polityków) � kontynuacja

- Problemy finansowe
- S³aba informacja ze strony
Krakowa

- Znakomity opiekun Klubu
Europejskiego
- Bradzo dobra informacja
ze strony Warszawy

- Przybli¿enie m³odzie¿y
i nauczycielom idei Unii
Europejskiej
- Poznanie rzeczywisto�ci
europejskiej
- Doskonalenie jêzykowe

VIII Prywatne LO,
Prywatne Gimnazjum
Akademickie �
Kraków

- Wspólne warsztaty ze
szko³¹ partnersk¹ w Szwecji
- Projekt �Polska w Europie�
� program autorski
integruj¹cy ró¿ne
przedmioty, zakoñczony w
czerwcu imprez¹ naukowo-
artystyczn¹.
- Sejmik Szkolny
- Wycieczka do Brukseli

- Biurokracja
(skomplikowane druki
aplikacyjne)
- Trudno�ci w konsekwentnej
realizacji danego
przedsiêwziêcia

£atwo�æ w znajdywaniu
partnerów

-

Zespó³ Szkó³
Elektrycznych/XXII
LO � Kraków

Planowany jest profil klas
�Integracja europejska�

Problemy techniczne (np. brak
e-maila) � trudno w tych
warunkach byæ
konsekwentnym w dzia³aniach

- -

XIII LO Kraków - Udzia³ w nowym projekcie
Comenius Akcja 1 (jest ju¿ zgoda)
- Starania o partnerstwo w
programie Socrates-Lingua
- Udzia³ jednego z nauczycieli w
programie Comenius Akcja 3.2
- Nawi¹zanie nowych
kontaktów (nowi partnerzy
wymian zagranicznych)
- Planowane za³o¿enie Klubu
Europejskiego
- Powstaje gazetka po�wiêcona
realizowanemu projektowi �Barok
w Europie� (Comenius Akcja 1)

- Brak �rodków finansowych
na niektóre przedsiêwiziêcia
- Brak spójno�ci w
dzia³aniach Krajowej Agencji
Socrates i agencji
zagranicznych (chodzi o
program Socrates-Lingua)

- - Kszta³towanie to¿samo�ci
europejskiej mlodzie¿y
- Doskonalenie jêzykowe
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Wnioski
Ocena SWOT przygotowana na podstawie wyników ankiet i rozmów telefonicznych:

SILNE STRONY

- wspó³praca szko³y z samorz¹dem
- aktywna i zaanga¿owana m³odzie¿
- przyk³ady dobrej wspó³pracy miêdzynarodowej,

tak¿e przygranicznej
- nauczyciele i uczniowie pe³ni¹cy rolê liderów
- istnienie pewnej ilo�ci aktywnych szkolnych klubów

europejskich

S£ABE STRONY

- s³aby system przep³ywu informacji
- nieumiejêtno�æ pisania projektów
- nieumiejêtno�æ zdobywania informacji
- brak materia³ów do prowadzenia edukacji

europejskiej
- brak �rodków finansowych na ma³e lokalne

projekty
- ma³a ilo�æ nauczycieli znaj¹cych jêzyki obce
- du¿a ilo�æ projektów nie przynosz¹cych efektów

MO¯LIWO�CI

- wzrost zainteresowania edukacj¹ europejsk¹
i wspó³prac¹ zagraniczn¹

- powstawanie nowych klubów europejskich
- kszta³towanie �wiadomo�ci europejskiej m³odzie¿y
- nauka jêzyków obcych
- poznawanie innych pañstw
- korzystanie z nowoczesnych technologii
- dzielenie siê do�wiadczeniami
- zdobywanie nowych umiejêtno�ci

i poszerzanie wiedzy o integracji europejskiej
i nie tylko

ZAGRO¯ENIA

- �wypalenie siê� spo³eczników
- edukacja europejska to tylko chwilowa moda
- niewielka liczba nauczycieli przygotowana

do prowadzenia zajêæ

Tabele i mapki
Na ankietê odpowiedzia³o 581 szkó³: 271 wiejskich i 310 miejskich.
Odpowiedzi wg typów szkó³:
SP � 260
SP/GIM � 23
SP/GIM/LO � 1
GIM � 126
GIM/LO � 3
GIM/LO/STZ � 1
LO � 63
LO/STZ � 27
LO/STZ/INNE � 1
STZ � 71
IDSP � 2
INNE � 3
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

lp

BOCHNIA
BRZESKO
CHRZANÓW
D¥BROWA TARNOWSKA
GORLICE
KRAKÓW - GRODZKI
KRAKÓW - ZIEMSKI
LIMANOWA
MIECHÓW
MY�LENICE
NOWY S¥CZ
NOWY TARG
OLKUSZ
O�WIÊCIM
PROSZOWICE
SUCHA BESKIDZKA
TARNÓW
TATRZAÑSKI
WADOWICE
WIELICZKA

powiaty

27
16
8
15
26
96
38
30
7
27
68
35
24
33
14
24
57
8
21
7

liczba szkó³, które
odpowiedzia³y na ankietê

SZKOLNE KLUBY EUROPEJSKIE (SKE)
Istniej¹ce: 62
Planowane: 30

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

lp

BOCHNIA
BRZESKO
CHRZANÓW
D¥BROWA TARNOWSKA
GORLICE
KRAKÓW - GRODZKI
KRAKÓW - ZIEMSKI
LIMANOWA
MIECHÓW
MY�LENICE
NOWY S¥CZ
NOWY TARG
OLKUSZ
O�WIÊCIM
PROSZOWICE
SUCHA BESKIDZKA
TARNÓW
TATRZAÑSKI
WADOWICE
WIELICZKA

powiaty

0
0
4
0
3
16
8
2
1
1
4
2
2
2
0
5
10
0
2
0

istniej¹ce SKE

5
1
0
0
1
4
4
5
0
1
1
1
1
1
2
0
3
0
0
0

planowane SKE
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Udzia³ w europejskich programach pomocowych (EPP)
� 35 szkó³, 19 nauczycieli
8 szkó³ bierze udzia³ w dwóch projektach, pozosta³e � w jednym
8 szkó³ pe³ni rolê koordynatorów projektów, pozosta³e s¹ szko³ami partnerskimi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

lp

BOCHNIA
BRZESKO
CHRZANÓW
D¥BROWA TARNOWSKA
GORLICE
KRAKÓW - GRODZKI
KRAKÓW - ZIEMSKI
LIMANOWA
MIECHÓW
MY�LENICE
NOWY S¥CZ
NOWY TARG
OLKUSZ
O�WIÊCIM
PROSZOWICE
SUCHA BESKIDZKA
TARNÓW
TATRZAÑSKI
WADOWICE
WIELICZKA

powiaty

0
0
0
0
1

17
1
1
0
0
4
2
2
1
0
2
2
1
1
0

udzia³ szko³y
w EPP

0
1
0
0
0

10
0
0
0
0
3
1
1
1
0
1
1
0
0
0

udzia³ nauczycieli
w EPP

4
1
2
1
0

42
5
1
1
2
8
4
4
6
3
3

11
5
3
2

wymiana
zagraniczna

Socrates - Comenius
Socrates - Lingua
Leonardo da Vinci
M³odzie¿ dla Europy
Tempus
Jugendwerk
European Class-History
Trójstronne seminaria
miêdzynarodowe

projekty realizowane przez szko³y

22
6
8
2
1
2
1
1

Socrates - Comenius
Socrates - Lingua
Kreator
Phare
inne*

*Herodot, TERM-IAE, Seminarium
dla nauczycieli, Kurs Internetu
Kraków 2000, Belgijsko-Polski
Program Wspó³pracy

udzia³ nauczycieli w programach europejskich

6
5
2
2
5
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Inicjatywy proeuropejskie � 191 szkó³

Udzia³ w konkursach i olimpiadach � 108 szkó³
Gazetka � 162 szko³y

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

lp

BOCHNIA
BRZESKO
CHRZANÓW
D¥BROWA TARNOWSKA
GORLICE
KRAKÓW - GRODZKI
KRAKÓW - ZIEMSKI
LIMANOWA
MIECHÓW
MY�LENICE
NOWY S¥CZ
NOWY TARG
OLKUSZ
O�WIÊCIM
PROSZOWICE
SUCHA BESKIDZKA
TARNÓW
TATRZAÑSKI
WADOWICE
WIELICZKA

powiaty

7
5
5
2
4

45
17
12
1
5

14
4

12
11
5

10
27
0
5
0

inicjatywy
proeuropejskie

5
1
3
3
2

23
5
8
1
5
9
5
7
9
1
3

15
1
3
0

konkursy/
olimpiady

6
5
5
1
4

27
12
12
1
6

12
5

11
6
5

13
23
0
8
0

gazetka

Edukacja proeuropejska
Programy autorskie � 9 szkó³
Lekcje z zakresu edukacji europejskiej � 125 szkó³

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

lp

BOCHNIA
BRZESKO
CHRZANÓW
D¥BROWA TARNOWSKA
GORLICE
KRAKÓW - GRODZKI
KRAKÓW - ZIEMSKI
LIMANOWA
MIECHÓW
MY�LENICE
NOWY S¥CZ
NOWY TARG
OLKUSZ
O�WIÊCIM
PROSZOWICE
SUCHA BESKIDZKA
TARNÓW
TATRZAÑSKI
WADOWICE
WIELICZKA

powiaty

8
2
2
3
8

21
11
9
0
5
9
3
9
9
2
9

12
1
4
0

lekcje z zakr.
edukacji europejskiej

1
0
0
0
1
4
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1

programy
autorskie
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Strona www
� 78 szkó³

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

lp

BOCHNIA
BRZESKO
CHRZANÓW
D¥BROWA TARNOWSKA
GORLICE
KRAKÓW - GRODZKI
KRAKÓW - ZIEMSKI
LIMANOWA
MIECHÓW
MY�LENICE
NOWY S¥CZ
NOWY TARG
OLKUSZ
O�WIÊCIM
PROSZOWICE
SUCHA BESKIDZKA
TARNÓW
TATRZAÑSKI
WADOWICE
WIELICZKA

powiaty

20
13
7
9
14
75
34
23
7
17
46
25
20
25
11
20
47
4
17
6

liczba szkó³

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

lp

BOCHNIA
BRZESKO
CHRZANÓW
D¥BROWA TARNOWSKA
GORLICE
KRAKÓW - GRODZKI
KRAKÓW - ZIEMSKI
LIMANOWA
MIECHÓW
MY�LENICE
NOWY S¥CZ
NOWY TARG
OLKUSZ
O�WIÊCIM
PROSZOWICE
SUCHA BESKIDZKA
TARNÓW
TATRZAÑSKI
WADOWICE
WIELICZKA

powiaty

3
0
0
2
3
17
2
3
0
6
8
4
3
7
0
1
12
1
6
0

liczba szkó³

Poszukiwanie partnerów
440 szkó³ jest zainteresowanych

pozyskaniem partnerów zagranicznych

Rafa³ Kunaszyk � pracownik Ma³opolskiego Kuratorium O�wiaty, prezes Ma³opolskiego Forum Inicjatyw
Europejskich, koordynator Programu Edukacyjnego Phare SIERRA � PIEI, grupa TG � 20 (edukatorzy programu)
Beata Madejczyk � Ma³opolskie Forum Edukacji Europejskiej
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Tomasz Merta

Edukacja europejska w Polsce.
Pierwszy rekonesans

Cele raportu
Po odzyskaniu suwerenno�ci w 1989 roku Polska próbuje w ró¿nych dziedzinach ze wszystkich si³

nadrobiæ stracony czas. Jedn¹ z najwa¿niejszych dziedzin, w których potrzebne s¹ wielkie starania, jest
bez w¹tpienia integracja europejska. Procesy integracyjne � ekonomiczne, polityczne, kulturowe �  które
w krajach Europy Zachodniej dokonywa³y siê w ci¹gu d³ugich dziesiêcioleci, w Polsce, z oczywistych
wzglêdów, przebiegaj¹ szybciej � i w dodatku wszystkie równocze�nie. To przy�pieszone �dojrzewanie do
integracji� nie mo¿e jednak ograniczaæ siê jedynie do dostosowania norm prawnych czy te¿ negocjacji
i debat toczonych przez polityczne i gospodarcze elity. Musi ono obj¹æ ca³e polskie spo³eczeñstwo, je�li
chcemy, by mog³o ono rzeczywi�cie �wiadomie uczestniczyæ w podejmowaniu decyzji � decyzji, które
najprawdopodobniej wywr¹ znaczny wp³yw na ¿ycie obecnego i wielu przysz³ych pokoleñ Polaków. Decyzje
takie nie powinny byæ determinowane przez niewiedzê, nieuzasadnione lêki czy zbyt idealistyczne marzenia.
Polacy potrzebuj¹ rzetelnej wiedzy i rzeczowej debaty.

W³a�nie ta sytuacja � konieczno�æ przyswojenia sobie w krótkim czasie obszernej wiedzy i podjêcia na
jej podstawie zasadniczych decyzji � tworzy kontekst, w którym nale¿y rozpatrywaæ dzisiaj edukacjê
europejsk¹. Sytuacja ta jednoznacznie odpowiada na pytanie o warto�æ takiej edukacji � jest ona niew¹tpliwie
niezbêdna, a jej jako�æ i powszechno�æ le¿y w interesie nas wszystkich.

Niniejszy raport, czy raczej rekonesans, zwa¿ywszy na jego bardzo wstêpny charakter, stawia sobie za
zadanie przedstawienie wielorakich dzia³añ, które podejmowane s¹ w ca³ym kraju w ramach szeroko
rozumianej edukacji europejskiej.

Analizê zgromadzonych materia³ów i informacji z ró¿nych o�rodków edukacyjnych i metodycznych
oraz szkó³ przeprowadzono pod takim k¹tem, by dostarczy³a odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
n Jak rozumiana jest edukacja europejska?
n Jakiego rodzaju dzia³ania edukacyjne w jej ramach s¹ podejmowane i jakimi metodami realizowane?
n Jakie s¹ ich mocne i s³abe strony?
n Jakie miejsce zajmuje edukacja europejska w szko³ach?
n Jak szeroki jest zakres podejmowanych dzia³añ? Jaka jest ich efektywno�æ?
n Jakie publikacje towarzysz¹ tym dzia³aniom?
n Jakie kierunki rozwoju edukacji europejskiej wydaj¹ siê najbardziej obiecuj¹ce?

Odpowiedzi, które prezentuje niniejszy raport, maj¹ oczywi�cie charakter prowizoryczny, s¹ w istocie
rzeczy zaproszeniem do refleksji i wspólnej rozmowy o tym, co i jak robimy. Inaczej byæ zreszt¹ nie mog³o:
edukacja europejska nie jest zakoñczonym projektem, który mo¿na poddaæ ch³odnej analizie
i zobiektywizowanej ocenie, lecz wci¹¿ dokonuj¹cym siê i nie zakoñczonym procesem edukacyjnym.
Procesem, którego wszyscy uczestnicy nieustannie siê ucz¹ i kszta³tuj¹ go.

Analizowany materia³
Przedmiot analizy stanowi¹ materia³y nades³ane w odpowiedzi na ankietê przygotowan¹ przez Pracowniê

Edukacji Obywatelskiej i Europejskiej Centralnego O�rodka Doskonalenia Nauczycieli. Materia³y te maj¹
bardzo ró¿ny charakter. Niektóre o�rodki metodyczne czy szko³y nadsy³a³y jedynie lakoniczne informacje
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o prowadzeniu zajêæ na temat integracji europejskiej b¹d� warsztatów dla nauczycieli. Niektóre kluby
europejskie przedstawia³y pe³n¹ dokumentacjê swojej dzia³alno�ci, inne ogranicza³y siê do kilkuzdaniowego
resumé. Z niektórych wojewódzkich o�rodków metodycznych � przede wszystkim z województwa
pomorskiego � przes³ano bardzo szerokie informacje na temat poszczególnych szkó³, co da³o w miarê
pe³ny obraz sytuacji na danym terenie; z innych dociera³y jedynie wyrywkowe raporty, w ¿adnym razie nie
upowa¿niaj¹ce do ca³o�ciowych ocen.

Zró¿nicowanie i wyrywkowo�æ  analizowanych materia³ów uniemo¿liwia w³a�ciwie jakiekolwiek próby
statystycznego przedstawienia stanu edukacji europejskiej w Polsce, nie da siê te¿ oceniæ precyzyjnie, jak
wielki ma ona zasiêg, do jak wielu szkó³ i uczniów naprawdê dociera. Z du¿¹ pewno�ci¹ mo¿na tylko
stwierdziæ, ¿e wbrew pesymistycznym prognozom zasiêg ten jest bardzo szeroki � dotyczy niew¹tpliwie
setek szkó³ i tysiêcy uczniów. Analizowane materia³y pozwalaj¹ te¿ sceptycznie odnie�æ siê do czêsto
wyg³aszanego s¹du, jakoby edukacja europejska ogranicza³a siê jedynie do du¿ych miast, nie docieraj¹c
wcale do mniejszych o�rodków. Czasami mo¿na by³o nawet odnie�æ wra¿enie, ¿e jest wrêcz przeciwnie �
to w³a�nie w ma³ych miejscowo�ciach, pomimo nieporównanie trudniejszych warunków, nauczyciele i
uczniowie prowadzili aktywn¹ dzia³alno�æ, realizowali oryginalne pomys³y i ambitne projekty.

Mimo wszystko jednak mo¿na zak³adaæ, ¿e materia³y te � ju¿ choæby ze wzglêdu na ich liczbê (kilkaset
informacji, publikacji i programów) � do�æ dobrze oddaj¹ to, co siê w edukacji europejskiej dzieje, jak jest
ona rozumiana czy te¿ jakie programy s¹ w jej ramach podejmowane. Dlatego te¿ mo¿na na ich podstawie
pokusiæ siê o sformu³owanie kilku tez na temat g³ównych idei i metod edukacji europejskiej w Polsce.

Jak rozumiana jest edukacja europejska?
Edukacja europejska w �wietle analizowanych materia³ów nie jest pojêciem jednoznacznym. Definiowana

jest na wiele ró¿nych sposobów � nie jest to kwestia bez znaczenia, zwa¿ywszy na fakt, ¿e od niej zale¿y
w praktyce to, jakie cele wyznaczaj¹ sobie nauczyciele i edukatorzy w podejmowanych przez siebie
dzia³aniach. Mo¿na wyró¿niæ kilka podstawowych sposobów, w jaki edukacja europejska jest w Polsce
rozumiana. Tak wiêc mo¿e przybieraæ ona formê:
a) przedmiotu, w ramach którego maj¹ zostaæ przekazane szczegó³owe informacje o funkcjonowaniu

Unii Europejskiej (prawo wspólnotowe, zasady gospodarowania, instytucje w³adzy, s¹downictwo, itd.);
b) refleksji nad polskim akcesem do Unii Europejskiej � analiz¹ polskich problemów, stanu gospodarki,

ewentualnych zysków i strat, jakie mog¹ dla nas wynikn¹æ z integracji;
c) opowie�ci o ¿yciu mieszkañców wspó³czesnej Europy � o ró¿norodno�ci kultur, obyczajów narodowych

i regionalnych, turystyce, itd.;
d) sposobu rozwijania wiedzy na temat dziedzictwa kulturalnego i historycznego Europy, co najczê�ciej

³¹czy siê z mocnym zaznaczeniem historycznej i kulturowej przynale¿no�ci Polski do wspólnoty
europejskiej;

e) metody kszta³cenia umiejêtno�ci obywatelskich przydatnych przysz³ym mieszkañcom zjednoczonej
Europy � np. umiejêtno�ci szukania informacji, realizowania grupowych projektów, dyskutowania,
rozwi¹zywania problemów, itd.. oraz eliminacji zjawisk uwa¿anych za negatywne, np. bierno�ci czy
ulegania stereotypom;

f) metody kszta³towania nowego obrazu w³asnej wielowymiarowej to¿samo�ci jako równocze�nie
Europejczyków, Polaków i mieszkañców danej wspólnoty lokalnej;

g) sposobu usuwania nieufno�ci wobec zjednoczonej Europy przez wymianê miêdzynarodow¹,
poznawanie nowych ludzi i krajów i budowanie ponadnarodowych  przyjacielskich i kole¿eñskich wiêzi.
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Oczywi�cie, przedstawione tutaj ró¿ne sposoby rozumienia edukacji europejskiej nie s¹ ze sob¹ sprzeczne
i czêsto wystêpuj¹ razem. Taka wielowymiarowa edukacja europejska jest z pewno�ci¹ godna polecenia,
byæ mo¿e jednak nale¿a³oby siê zastanowiæ nad hierarchi¹ wa¿no�ci przedstawionych powy¿ej celów.
Niew¹tpliwie bowiem na pewne wymiary edukacji europejskiej nale¿a³oby po³o¿yæ wiêkszy nacisk ni¿ na
inne. Obecnie najwiêcej wysi³ku wk³ada siê w przekazywanie informacji na temat funkcjonowania Unii
Europejskiej, jednak � jak siê wydaje � na d³u¿sz¹ metê nie jest to rozwi¹zanie najszczê�liwsze, trudno
bowiem zak³adaæ, ¿e ta tematyka najbardziej uczniów interesuje i jest im najbardziej potrzebna. W przysz³o�ci
znacznie istotniejsze oka¿¹ siê zapewne inne wymiary edukacji europejskiej � te, które koncentruj¹ siê na
budowaniu osobistych wiêzi miêdzy dzieæmi i m³odzie¿¹ z ró¿nych krajów, na zmianie mentalno�ci oraz
na kszta³ceniu umiejêtno�ci obywatelskich i znajomo�ci jêzyków obcych.

W najbli¿szych latach du¿e zainteresowanie bêdzie budziæ tak¿e edukacja europejska skupiaj¹ca siê na
analizowaniu skutków wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Z czasem zainteresowanie to os³abnie, dzi�
jednak jest tym wa¿niejsze, ¿e ten wymiar edukacji europejskiej ma du¿e znaczenie spo³eczne, znacznie
wykraczaj¹ce poza teren szko³y. Mo¿na bowiem domniemywaæ, ¿e tematy i argumenty dyskutowane przez
uczniów zwróc¹ tak¿e uwagê ich rodziców i w ten sposób przyczyni¹ siê do lepszego zrozumienia warunków,
szans i zagro¿eñ, jakie wi¹¿¹ siê z polskim akcesem do Unii Europejskiej tak¿e w�ród starszych pokoleñ.

Wa¿ne miejsce w edukacji europejskiej powinna te¿ w dalszym ci¹gu zajmowaæ problematyka historyczna
i kulturowa. Projekt integracji europejskiej powinien byæ ukazywany na tle fundamentalnej jedno�ci kultury
europejskiej i w bardzo szerokim kontek�cie. Niedobrze by siê bowiem sta³o, gdyby w �wiadomo�ci m³odych
Polaków zosta³ on zredukowany jedynie do wymiaru ekonomicznego i pozbawiony swego wspólnotowego
i kulturowego uzasadnienia.

Oferta szkoleniowa dla nauczycieli
Z nades³anych informacji wynika, ¿e niemal wszystkie o�rodki metodyczne prowadz¹ ró¿nego rodzaju

warsztaty i szkolenia dla nauczycieli zainteresowanych edukacj¹ europejsk¹. Ofertê wzbogacaj¹ zajêcia
prowadzone przez ró¿ne fundacje i stowarzyszenia nauczycielskie. W�ród prowadzonych szkoleñ mo¿na
wyró¿niæ kilka zasadniczych typów:
a) szkolenia przygotowuj¹ce do pos³ugiwania siê specjalnymi, ca³o�ciowymi pakietami edukacyjnymi �

przede wszystkim pakietem �Europa na co dzieñ�;
b) szkolenia przekazuj¹ce informacje na temat jakiego� konkretnego aspektu integracji, np. prawa

wspólnotowego, instytucji Unii Europejskiej, itd.;
c) szkolenia przygotowuj¹ce do pe³nienia roli lidera edukacji obywatelskiej w szkole i w spo³eczno�ci

lokalnej oraz do prowadzenia klubów europejskich;
d) szkolenia praktyczne, pokazuj¹ce, jak realizowaæ konkretny projekt, np. dnia europejskiego, obozu

¿eglarskiego, klubu ekologicznego, itd.;
e) szkolenia przygotowuj¹ce do pos³ugiwania siê ró¿nymi programami nauczania (np. historii, geografii

czy wiedzy o spo³eczeñstwie), które w pewnym stopniu obejmuj¹ te¿ tematykê europejsk¹.
Szkolenia te nie maj¹ charakteru elitarnego, lecz � na dobr¹ sprawê � masowy: liczba przeszkolonych

nauczycieli na ró¿nego rodzaju kursach jest doprawdy imponuj¹ca, aczkolwiek uderzaj¹ce jest pewne
zjawisko: w kolejnych szkoleniach bior¹ udzia³ zwykle ci sami aktywni nauczyciele. Ma to niew¹tpliwie
swoje pozytywne strony. Spotkania nauczycieli zaanga¿owanych w prowadzenie ró¿nych dzia³añ w ramach
edukacji europejskiej pozwalaj¹ im dokonywaæ wymiany do�wiadczeñ i pomys³ów. W ten sposób tworz¹
siê te¿ swoiste grupy wsparcia � to, ¿e istnieje grupa ludzi autentycznie zainteresowanych prac¹ nauczyciela
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dzia³a niezwykle mobilizuj¹co. Jest to szczególnie wa¿ne wtedy, gdy nauczyciel taki nie uzyskuje dostatecznej
pomocy od dyrekcji swojej szko³y i od w³adz lokalnych. Brak ¿yczliwo�ci i zainteresowania w szkole i
�rodowisku lokalnym jest � jak wynika z niektórych badañ ankietowych, które tak¿e znalaz³y siê w�ród
analizowanych na potrzeby tego raportu materia³ów � znacznie wiêksz¹ przeszkod¹ w podejmowaniu
aktywnych dzia³añ ni¿ brak �rodków finansowych. Z drugiej jednak strony to, ¿e wci¹¿ mamy do czynienia
z tymi samymi grupami nauczycieli, stawia przed nami powa¿ne pytanie: w jaki sposób zaktywizowaæ
innych nauczycieli, jak rozszerzyæ grupê czynnie anga¿uj¹c¹ siê w edukacjê europejsk¹.

Jak siê wydaje, najistotniejsze znaczenie dla nauczycieli maj¹ te szkolenia i warsztaty, które nie poprzestaj¹
na tradycyjnych metodach podawczych (wyk³ad), lecz uzupe³niaj¹ je metodami aktywizuj¹cymi,
pozwalaj¹cymi na bardziej praktyczne przygotowanie siê do pracy z m³odymi lud�mi. Szczególnie wa¿na
jest wspólna praca nad scenariuszami zajêæ: wypróbowywanie ró¿nych metod dydaktycznych, pisanie
nowych scenariuszy, przygotowanie siê do wdra¿ania nowych projektów. Niekiedy opracowania
dokonywane w trakcie  takich warsztatów s¹ zapisywane i w ma³ych nak³adach wydawane. Dobrze by
by³o, gdyby wydawanie materia³ów, bêd¹cych zarówno podstaw¹ szkolenia, jak i efektem pracy nauczycieli
uczestnicz¹cych w kursie, sta³o siê regu³¹. S¹ one najczê�ciej bardzo ciekawe i instruktywne, mog³yby
wiêc s³u¿yæ pomoc¹ tak¿e innych nauczycielom.

Nale¿a³oby w zwi¹zku z tym rozwa¿yæ pomys³ stworzenia internetowego �banku� takich materia³ów,
z którego mogliby bez przeszkód korzystaæ wszyscy zainteresowani. Umo¿liwi³oby to nieustann¹ wymianê
pomys³ów i nowych idei, wzbogacaj¹c¹ pracê nauczycieli i chroni¹c¹ ich przed popadniêciem w rutynê.

Stosunkowo rzadko nauczycielskie warsztaty po�wiêcone s¹ informacjom na temat istniej¹cych
miêdzynarodowych programów, funduszy pomocowych i ró¿nego rodzaju grantów, jakie mo¿na otrzymaæ
na realizacjê projektów europejskich w szko³ach. Dobrze by³oby zmieniæ ten stan rzeczy, jako ¿e z pewno�ci¹
brak informacji o istniej¹cych mo¿liwo�ciach finansowania dzia³añ proeuropejskich (a tak¿e o tym, jak
w praktyce nale¿y siê o nie staraæ) blokuje aktywno�æ wielu nauczycieli, zw³aszcza z ma³ych o�rodków.

Ciekaw¹, a w ma³ym stopniu wykorzystywan¹, mo¿liwo�ci¹ jest organizowanie kursów mieszanych � takich,
których uczestnikami s¹ zarówno nauczyciele, jak i m³odzie¿. Tego rodzaju do�wiadczenia buduj¹ zupe³nie
nowe, miêdzypokoleniowe relacje, pozwalaj¹ te¿ nauczycielom na lepszy wgl¹d w sposób my�lenia ich uczniów.

Formy edukacji europejskiej
Ró¿norodno�æ form, jakie przybiera edukacja europejska w polskich szko³ach, jest doprawdy imponuj¹ca.

Wiele projektów zaskakuje rozmachem, oryginalno�ci¹ i rzetelno�ci¹. Ta wielo�æ form, skrz¹ca siê ciekawymi
a nierzadko i zabawnymi pomys³ami, z trudno�ci¹ jedynie poddaje siê zabiegom syntetyzuj¹cym. Mimo
wszystko spróbujemy wyró¿niæ najczê�ciej spotykane formy aktywno�ci.

A. Projekty i programy wymiany miêdzynarodowej

Bardzo wa¿nym i czêsto spotykanym elementem edukacji europejskiej s¹ ró¿nego rodzaju zagraniczne objazdy
naukowe, obozy integracyjne i jêzykowe, a tak¿e kole¿eñskie wymiany wycieczek uczniów miêdzy
zaprzyja�nionymi szko³ami z ró¿nych krajów. Nie trzeba podkre�laæ, jak wa¿ne s¹ takie do�wiadczenia dla
uczniów, kto wie jednak, czy jeszcze trwalszego efektu nie przynosz¹ wspólnie realizowane d³ugofalowe projekty
(na przyk³ad w ramach programu Socrates), dotycz¹ce historii danego regionu, stosunków miêdzy narodami czy
nawet ekologicznego stanu lokalnego �rodowiska naturalnego. Wspólna praca zbli¿a nieporównanie mocniej
ni¿ sporadyczne wizyty � uczy wzajemnego polegania na sobie, wspó³dzia³ania i odpowiedzialno�ci.

Pod tym wzglêdem du¿¹ rolê odgrywaæ bêdzie zapewne Internet: o ile bowiem wiêkszo�æ wymian



29
E d u k a c j a  e u r o p e j s k a  w  p o l s k i e j  s z k o l e

miêdzyszkolnych kieruje siê zawsze w tym samym kierunku � uczniowie z jednej szko³y je¿d¿¹ co roku do
Niemiec, a z drugiej zawsze do Szwecji � o tyle Internet daje realn¹ mo¿liwo�æ kontaktowania siê, wymiany
korespondencji i wspó³pracy z m³odzie¿¹ ze wszystkich europejskich krajów. Jest to tym wa¿niejsze, ¿e w
realizowanych projektach wymiany krajami najczê�ciej odwiedzanymi i poznawanymi s¹ z natury rzeczy
nasi s¹siedzi (przede wszystkim Niemcy), gdy tymczasem wiedza na temat krajów bardziej odleg³ych (np.
Portugalii, Hiszpanii czy Irlandii) jest znacznie mniejsza, a kontakty rzadsze. Internet mo¿e przynajmniej
do pewnego stopnia zmieniæ tê sytuacjê.

B. Zajêcia przedmiotowe, autorskie programy nauczania

Edukacja europejska nie uzyska³a w polskich szko³ach statusu samodzielnego przedmiotu, dlatego te¿
jedynie czasami jest uczona systematycznie w ramach wydzielonych godzin. Tak dzieje siê w klasach
autorskich o profilu europejskim albo te¿ w przypadku, gdy kto� � na przyk³ad w³adze samorz¹dowe �
zdecydowa³y siê sfinansowaæ dodatkowe godziny zajêæ z edukacji europejskiej. Znacznie czê�ciej edukacja
europejska jest obecna w szko³ach jako �cie¿ka miêdzyprzedmiotowa � grupa nauczycieli planuje swoje
zajêcia z ró¿nych przedmiotów, tak aby obj¹æ nimi najwa¿niejsze zagadnienia edukacji europejskiej.
Najczê�ciej dotyczy to takich przedmiotów, jak: wiedza o spo³eczeñstwie, geografia, jêzyk polski, historia
i jêzyk angielski lub niemiecki. W szko³ach, gdzie nie ma zaplanowanej �cie¿ki miêdzyprzedmiotowej,
problematyka europejska pojawia siê najczê�ciej na lekcjach wiedzy o spo³eczeñstwie.

Na zajêciach uczniowie uzyskuj¹ przede wszystkim elementarne informacje na temat Unii Europejskiej,
jej instytucji i powojennej historii integracji. Rozwa¿aj¹ tak¿e, czy Polska powinna wst¹piæ do Unii i jakie
bêd¹ tego polityczne i ekonomiczne skutki. Ucz¹ siê równie¿ o rosn¹cej roli regionów w zjednoczonej
Europie. Du¿o miejsca nauczyciele po�wiêcaj¹ zwykle kwestii odrêbno�ci kulturowych i narodowych
w Europie. Uczniowie pisz¹ czêsto � samodzielnie b¹d� w ramach grupy � referaty na temat poszczególnych
krajów europejskich, ich zabytków, gospodarki, turystycznej atrakcyjno�ci. Przygotowuj¹ wyk³ady
i miniprzewodniki. Ucz¹ siê te¿ o funkcjonuj¹cych w Europie stereotypach i o tym, jaki obraz Polski maj¹
cudzoziemcy, zastanawiaj¹c siê, jak mo¿na by go zmieniæ. Dyskutuj¹ o problemach wspó³czesnej Europy
� np. o uchod�cach, przestrzeganiu praw cz³owieka, bezrobociu, biedzie, itp.

Edukacja europejska w ró¿nych formach pojawia siê przede wszystkim w gimnazjach i liceach
ogólnokszta³c¹cych. Znacznie rzadziej jest obecna w szko³ach podstawowych, co wydaje siê zrozumia³e,
zwa¿ywszy na wiek uczniów. Z drugiej strony jednak pewne jej elementy mog¹ byæ niew¹tpliwie
z powodzeniem wprowadzane do programów szkó³ podstawowych � chodzi tu np. o podstawowe informacje
o pañstwach europejskich, o kulturze poszczególnych narodów, itp.

Niepokoj¹cym symptomem jest to, ¿e edukacja europejska jest s³abo obecna w szko³ach zawodowych
i technikach (s¹, rzecz jasna, tak¿e wyj¹tki). Swego czasu znakomity historyk Tony Judt powiedzia³, ¿e
najwiêkszy problem integracji europejskiej polega na tym, ¿e popieraj¹ j¹ ci, dla których Europa od dawna
jest ju¿ zjednoczona, a sprzeciwiaj¹ siê jej ci, dla których nigdy zjednoczona nie bêdzie. Istotnie, tak¿e
i dla Polaków, którzy znaj¹ jêzyki obce, s¹ dobrze wykszta³ceni i do�æ zamo¿ni, czêsto podró¿uj¹ za
granicê, Europa jest ju¿ w pewnym sensie zjednoczona. Oni te¿ z regu³y opowiadaj¹ siê za integracj¹.
Zupe³nie inaczej dzieje siê z tymi, którzy maj¹ ni¿sze wykszta³cenie i nie rozbudzone aspiracje � nie widz¹
oni sensu uczenia siê jêzyków, Europê postrzegaj¹ za� jako zagro¿enie. Ich dzieci ucz¹ siê najczê�ciej
w³a�nie w szko³ach zawodowych i technikach � dlatego te¿ obecno�æ edukacji europejskiej w tych typach
szkó³ powinna byæ uznana za szczególnie wa¿n¹.

W�ród nades³anych materia³ów znalaz³o siê stosunkowo ma³o programów autorskich. Trudno powiedzieæ,
dlaczego tak siê sta³o � czy rzeczywi�cie powstaje ich tak ma³o, czy te¿ zrezygnowano z ich wysy³ania. Te,
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z którymi mo¿na siê by³o zapoznaæ, wyró¿nia³y siê dobrym poziomem merytorycznym i oryginalnym
podej�ciem metodycznym. Co ciekawe, nie by³y to tylko programy wiedzy o spo³eczeñstwie, lecz tak¿e
historii, jêzyka polskiego i jêzyka angielskiego. Koncentrowa³y siê one zwykle na jednym aspekcie integracji
europejskiej, na przyk³ad na historii, literaturze i wspó³czesnych problemach Wielkiej Brytanii.

C. Zajêcia pozalekcyjne i pozaszkolne

W zwi¹zku ze stosunkowo s³ab¹ obecno�ci¹ edukacji europejskiej w podstawowej siatce przedmiotowej
w polskich szko³ach specjalnego znaczenia nabieraj¹ zajêcia pozalekcyjne. Pod tym wzglêdem edukacja
europejska nale¿y do przedmiotów najwyra�niej zaznaczaj¹cych siê w ¿yciu szko³y. Aktywno�æ pozalekcyjna
w szko³ach nie ogranicza siê bowiem do pracy w ramach kó³ek zainteresowañ, lecz czêsto przybiera formê
organizowania spektakularnych wydarzeñ. Uwagê przyci¹gaj¹ te¿ aktywnie dzia³aj¹ce w bardzo wielu
szko³ach kluby europejskie.

1. Kluby europejskie
W³a�ciwie w ka¿dym województwie dzia³a kilkadziesi¹t klubów europejskich, co za� najbardziej

chwalebne � nie s¹ to organizacje fasadowe (jak to siê czêsto zdarza w polskim ¿yciu stowarzyszeniowym),
które swoj¹ aktywno�æ ograniczaj¹ do... formalnego ukonstytuowania siê. Kluby europejskie organizuj¹
referenda, w których uczniowie mog¹ zademonstrowaæ swoj¹ wolê b¹d� niechêæ do wst¹pienia do Unii
Europejskiej. Przygotowuj¹ szkolne wystawy i konkursy wiedzy o historii Europy czy o instytucjach Unii
Europejskiej. Organizuj¹ dni europejskie, festyny, pikniki, konferencje i obozy m³odzie¿owe. Czêsto wydaj¹
w³asne gazetki (jeden z klubów nawet po angielsku!), w których znale�æ mo¿na nie tylko informacje na
temat dzia³alno�ci klubów (choæ w ¿adnym razie nie nale¿y bagatelizowaæ znaczenia takich gazetek jako
sposobu upamiêtnienia w³asnych dokonañ i uhonorowania tych uczniów, których wk³ad pracy by³
najwiêkszy), lecz tak¿e interesuj¹ce teksty na temat Unii Europejskiej czy kultury ró¿nych krajów. Znale�æ
tam mo¿na informacje o tych aspektach ¿ycia Europejczyków, o których doro�li, w tym nauczyciele, czêsto
zapominaj¹ � o muzyce, sporcie, modzie.

W niektórych miastach i województwach organizowane s¹ spotkania klubów europejskich. Dobrze by
by³o, gdyby ta idea siê upowszechni³a � spotkania, wymiana do�wiadczeñ czy nawet wspólna zabawa
zachêcaj¹ do dalszej pracy, chroni¹c przed wyczerpaniem siê entuzjazmu.

2. Dni europejskie
Jest to bez w¹tpienia najczêstsza i najbardziej spektakularna forma edukacji europejskiej. Organizowanie

takich dni jest nie tylko emocjonuj¹cym przedsiêwziêciem i dobr¹ zabaw¹, lecz tak¿e znakomit¹ okazj¹
do wzbogacenia swojej wiedzy. Nades³ane opisy takich dni organizowanych w ró¿nych szko³ach imponuj¹
niezwyk³¹ pomys³owo�ci¹. Najczê�ciej �dzieñ europejski� po�wiêcony jest jakiemu� jednemu, wybranemu
pañstwu. Uczniowie prezentuj¹ religiê, muzykê, kuchniê i obyczaje konkretnego kraju. Czêsto te¿
przygotowuj¹ wystawê, na której mo¿na obejrzeæ zdjêcia s³ynnych zabytków czy dzie³ sztuki z danego
pañstwa. Niekiedy z okazji dnia europejskiego odbywaj¹ siê konkursy plastyczne, recytatorskie i literackie,
zawody sportowe albo konkursy wiedzy o danym narodzie i jego historii. Prezentowane s¹ monta¿e
s³owno-muzyczne, przedstawienia kabaretowe, a nawet prawdziwe spektakle teatralne. Dzieñ europejski
staje siê czêsto wydarzeniem nie tylko w ¿yciu szko³y, lecz tak¿e spo³eczno�ci lokalnej. Znajduje to
swoje odzwierciedlenie w prasie lokalnej, która zwykle gor¹co chwali (s³usznie!) pomys³owo�æ
i pracowito�æ ma³ych organizatorów.

Dzieñ europejski nie musi ograniczaæ siê do rozrywki, lecz mo¿e staæ siê te¿ okazj¹ do powa¿nej dyskusji,
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choæby na temat sytuacji polskiego rolnictwa wobec zbli¿aj¹cego siê wst¹pienia do Unii Europejskiej.
Zdarza siê, ¿e w takich debatach oprócz uczniów wystêpuj¹ te¿ zaproszeni honorowi go�cie.

D. Konkursy wiedzy (i nie tylko)

Konkursy wiedzy s¹ niemo¿liw¹ do przecenienia form¹ edukacji � tak¿e edukacji europejskiej.
Organizowane s¹ zarówno konkursy ogólnopolskie, regionalne, jak i szkolne. Tematyka konkursów jest
bardzo zró¿nicowana � mo¿e dotyczyæ ekologii, praw cz³owieka, historii jakiego� kraju, zabytków Europy,
itd. M³odzie¿ bardzo chêtnie � i masowo � uczestniczy w tego rodzaju konkursach. W IX edycji europejskiego
konkursu szkolnego �Europa w szkole� wziê³o udzia³ 70 tysiêcy uczniów!

Metodyka nauczania
Wszystko to wskazuje na fakt, ¿e edukacja europejska �mia³o siêga po nowoczesne metody nauczania,

opieraj¹ce siê na samodzielnej pracy uczniów. Pobudzanie ich aktywno�ci ma tym wiêkszy sens, ¿e w³a�nie
aktywno�æ, intelektualna samodzielno�æ i ¿yciowa zaradno�æ maj¹ cechowaæ przysz³ych obywateli
zjednoczonej Europy.

Na zajêciach edukacji europejskiej wykorzystywany jest ca³y wachlarz takich w³a�nie aktywizuj¹cych metod:
studium przypadku, praca w grupach, dyskusje i debaty, przygotowywanie teczek materia³ów, projekty tematyczne,
odgrywanie ról, drama. �wiadczy to dobrze o nauczycielach edukacji europejskiej � ich przygotowanie
metodyczne, merytoryczna wiedza, odwaga i pracowito�æ zas³uguj¹ na s³owa najwy¿szego uznania.

Nie wydaje siê, by pod tym wzglêdem co� w edukacji europejskiej nale¿a³o zmieniaæ. Mo¿na siê co
najwy¿ej zastanawiaæ, czy nie warto w wiêkszym stopniu wykorzystywaæ gier symulacyjnych. Jak siê wydaje,
czytanie o polskich problemach integracyjnych czy nawet debata �za i przeciw� bêd¹ mniej efektywnymi
metodami nauczania od symulacji negocjacji akcesyjnych. Z pewno�ci¹ przygotowanie rozbudowanej
symulacji i opracowanie do niej materia³ów jest zajêciem trudnym i czasoch³onnym, jednak efekt edukacyjny
by³by w tym przypadku naprawdê ogromny. Nie chodzi tu nawet o wiedzê, jak¹ uczniowie musieliby sobie
przyswoiæ w trakcie przygotowañ do takiej symulacji, lecz o samo uczestnictwo w symulowanych negocjacjach,
które pozwoli³oby im do�wiadczyæ, z jak trudn¹ i z³o¿on¹ materi¹ mamy w tym przypadku do czynienia.

Publikacje
W ramach edukacji europejskiej podejmuje siê wiele ró¿norakich dzia³añ, jednak publikacji jest tu

zdumiewaj¹co ma³o. Najczê�ciej maj¹ one charakter druków dora�nych i okoliczno�ciowych � gazetek
i folderów, utrwalaj¹cych sukcesy klubów europejskich, wyjazdy zagraniczne albo te¿ ksi¹¿eczek
przygotowanych dla uczestników ró¿nych konkursów czy projektów.  Temu, ¿e w�ród publikacji nie mamy
powa¿nych prac na temat Unii Europejskiej, Rady Europy czy Trybuna³u w Strasburgu, trudno siê zreszt¹
dziwiæ � w Polsce nie brak materia³ów informacyjnych na temat ró¿nych aspektów procesów integracyjnych,
nie ma wiêc specjalnego powodu, by nauczyciele zajmowali siê pisaniem ksi¹¿ek na ten temat. Szkoda
natomiast, ¿e tak ma³o powstaje zbiorów scenariuszy zajêæ na temat integracji europejskiej i poradników
metodycznych, ¿e bardzo rzadko publikowane s¹ autorskie projekty zajêæ z przedmiotu �edukacja
europejska� b¹d� programy szkolnych �cie¿ek miêdzyprzedmiotowych. Tego rodzaju publikacje
popularyzowa³yby warto�ciowe pomys³y i idee edukacyjne, rozszerzaj¹c kr¹g nauczycieli zainteresowanych
edukacj¹ europejsk¹. Z tego punktu widzenia bardzo cenne s¹ publikowane przez Stowarzyszenie
Nauczycieli �Szranki Szkolne� materia³y seminarium �Polska � Europa�, materia³y Wojewódzkiego O�rodka
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Metodycznego w Bydgoszczy i tarnowska ksi¹¿eczka �Edukacja Europejska jako wyzwanie dla o�wiaty�.
Zawieraj¹ one przydatne praktyczne porady (np. jak za³o¿yæ klub europejski, jak zorganizowaæ obóz
¿eglarski, itd.) oraz du¿y wybór ciekawych scenariuszy lekcji i oryginalnych pomys³ów edukacyjnych.

Co dalej?
Analizowane materia³y dowodz¹ bardzo dynamicznego rozwoju edukacji europejskiej w polskich

szko³ach. Zosta³o ju¿ zrobione bardzo wiele, ale � jak zawsze � jeszcze wiêcej zosta³o do zrobienia.
Dlatego te¿ na zakoñczenie tego bardzo wstêpnego raportu warto po�wiêciæ nieco uwagi perspektywom
edukacji europejskiej.

A. Przysz³o�æ edukacji europejskiej w szkole

Nie wydaje siê, by w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³o�ci dosz³o do zasadniczej zmiany statusu edukacji
europejskiej w szko³ach. Nie nale¿y wiêc liczyæ na to, ¿e standardem stan¹ siê np. roczne dwugodzinne zajêcia
z edukacji europejskiej. Co� takiego pozostanie wyj¹tkiem (choæ zapewne nie tak rzadkim, jak dotychczas) �
pe³ne kursy edukacji europejskiej prowadzone bêd¹ tylko w niektórych profilach, klasach autorskich, itd.

Gdzie w takim razie kryj¹ siê szanse dla edukacji europejskiej? Przede wszystkim tak¹ szans¹ s¹
opracowywane w szko³ach �cie¿ki miêdzyprzedmiotowe. Maj¹ one nawet pewn¹ przewagê nad jednolitym
kursem edukacji europejskiej � umo¿liwiaj¹ kszta³cenie znacznie bardziej wszechstronne
i wieloaspektowe, uwzglêdniaj¹ce problematykê historyczn¹ i kulturow¹. Wa¿ne, by powstawanie takich
�cie¿ek by³o efektem dyskusji i refleksji nauczycielskich zespo³ów szkolnych � tylko w efekcie wspólnego
wypracowania programu nauczyciele bêd¹ mieli poczucie autorstwa i bêd¹ czuli siê odpowiedzialni za
realizacjê powierzonych sobie tematów czy dzia³ów.

Drug¹ szans¹ edukacji europejskiej s¹ godziny wychowawcze. Jak dotychczas problem, jak je
wykorzystywaæ, nie znalaz³ satysfakcjonuj¹cego rozwi¹zania. Dlatego te¿ mo¿na domniemywaæ, ¿e w walce
o godziny wychowawcze zwyciê¿y ostatecznie ten, kto bêdzie w stanie przedstawiæ najbardziej konkretn¹
i interesuj¹c¹ ofertê tematyczn¹. Edukacja europejska z pewno�ci¹ nie stoi tutaj na straconej pozycji.

Edukacja europejska powinna te¿ znale�æ naturalnego sojusznika w nauczycielach jêzyków obcych
oraz informatyki. Internet mo¿e siê okazaæ zarówno wspania³ym narzêdziem komunikacji z uczniami
z europejskich szkó³, jak i kopalni¹ informacji na temat Europy.

B. Jak i czego uczyæ, czyli co warto wiedzieæ?

Z pewno�ci¹ nie warto wiedzieæ wszystkiego. Nie powinni�my bombardowaæ uczniów szczegó³owymi
informacjami na temat prawa wspólnotowego, liczebno�ci parlamentu europejskiego oraz skomplikowanych
zasad podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. W edukacji europejskiej nacisk powinien byæ po³o¿ony
przede wszystkim na to, co w Europie rzeczywi�cie wspólne � tak aby uczniowie nie mieli w¹tpliwo�ci, ¿e
choæ do Unii Europejskiej dopiero wstêpujemy, to w Europie zawsze byli�my. Warto pokazywaæ uczniom,
jak w europejskiej kulturze wspó³graj¹ ze sob¹ jedno�æ i wielo�æ, jak ró¿norodno�æ poszczególnych
narodowych czy regionalnych tradycji czy kultur wyrasta na jednolitym kulturowym pod³o¿u. Warto
rozmawiaæ o zabytkach, architekturze, literaturze, filmie i teatrze europejskim. Warto wreszcie pokazywaæ,
jak obecnie ¿yj¹ ludzie w innych krajach, z czego siê �miej¹ i czym siê martwi¹.

C. Informowaæ czy agitowaæ?

Uczenie o korzeniach europejskiej to¿samo�ci z pewno�ci¹ nie wystarczy. Edukacja europejska musi
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przekazywaæ zestaw podstawowych informacji na temat historii procesów integracyjnych, celów integracji
i obecnego funkcjonowania ró¿nych europejskich struktur i organizacji. Nie mo¿e te¿ ignorowaæ sporów
i problemów, jakie pojawiaj¹ siê na polskiej drodze do Unii Europejskiej. Jakie stanowisko powinna wobec
nich zaj¹æ? Czy powinna poprzestaæ jedynie na przekazywaniu zobiektywizowanych informacji, czy te¿
aktywnie kszta³towaæ postawy uczniów, agituj¹c za Uni¹ Europejsk¹? Odpowied� zosta³a ju¿ w³a�ciwie
udzielona przez polskich nauczycieli i uczniów. Wy³ania siê ona z nades³anych materia³ów � podstaw¹
edukacji europejskiej powinna byæ przede wszystkim rzetelna informacja. Ukrywanie konfliktów czy
problemów jest �cie¿k¹ prowadz¹c¹ donik¹d � je�li uwa¿amy, ¿e akces do Unii Europejskiej jest polsk¹
racj¹ stanu, niew¹tpliwie bêdziemy tego w stanie dowie�æ w otwartej dyskusji. Jak pokazuj¹ do�wiadczenia
najprzeró¿niejszych m³odzie¿owych inicjatyw, dyskusje takie wcale nie zniechêcaj¹ m³odych ludzi do idei
integracji, ucz¹ j¹ tylko rozumieæ i m¹drze broniæ.

D. Poznaæ siê i polubiæ

Jak ju¿ zosta³o powiedziane, wymiar osobistych relacji jest w edukacji europejskiej niezwykle wa¿ny.
Ka¿de dzia³anie, które nieznane przemienia w znane, dobrze s³u¿y idei integracji. Powodzenie procesu
integracji europejskiej zale¿y w du¿ej mierze od umiejêtno�ci nawi¹zywania miêdzynarodowych kontaktów
i przyja�ni.  Nie chodzi tu o to, by�my siê do siebie upodobnili, lecz by�my siê poznali i polubili, by�my
nauczyli siê nawzajem szanowaæ w³asn¹ odmienno�æ. Dlatego te¿ nale¿y do³o¿yæ starañ, by w jak
najwiêkszym zakresie organizowaæ wymiany m³odzie¿owe, wycieczki zagraniczne, obozy integracyjne
i jêzykowe. Europa przybli¿a siê do nas w miarê, jak wype³nia siê konkretn¹ tre�ci¹, wspomnieniami
i do�wiadczeniami. Podró¿e nie tylko kszta³c¹, lecz tak¿e zbli¿aj¹ ludzi. Takie zbli¿enie jest najlepszym
sposobem radzenia sobie ze spo³ecznymi lêkami, stereotypami i szowinistyczn¹ trucizn¹.

E. Problem �bia³ej plamy�

Ciesz¹c siê z ogromnego rozmachu, z jakim rozwija siê w Polsce edukacja europejska, nie mo¿na
zapominaæ o tym, ¿e wci¹¿ w wielu szko³ach jest ona nieobecna albo te¿ jedynie pozorowana. Poruszamy
siê w �wiecie aktywnych nauczycieli i dynamicznych szkó³, ale nie jest to jedyny �wiat istniej¹cy w polskim
systemie o�wiatowym. Jest te¿ �wiat marazmu i bierno�ci, �wiat, w którym od dawna wszystkie okna s¹ na
g³ucho zamkniête. Oto prawdziwy, bardzo trudny problem � jak dotrzeæ do tamtego �wiata, jak wpu�ciæ
tam choæby odrobinê �wie¿ego powietrza? Bardzo prawdopodobne jest bowiem to, ¿e w³a�nie szko³y
nale¿¹ce do tamtego �wiata najbardziej edukacji obywatelskiej potrzebuj¹.

F. Europa nie koñczy siê na Bugu

Polska edukacja europejska jest bardzo mocno skoncentrowana na problemach Europy Zachodniej.
Trudno siê temu dziwiæ � stosunki z pañstwami zachodnimi s¹ dla nas bez w¹tpienia najwa¿niejsze.
Zajmuj¹c siê jednak tak bardzo Niemcami, Francj¹ czy Wielk¹ Brytani¹ nie powinni�my zapominaæ
tak¿e o innych pañstwach europejskich. Po pierwsze, w nades³anych materia³ach edukacyjnych uderza
bardzo s³aba obecno�æ idei wspó³pracy regionalnej z pañstwami, takimi jak: Czechy, Wêgry czy S³owacja.
Po drugie, widoczny jest niemal zupe³ny brak zainteresowania dla pañstw, które niegdy� wchodzi³y
w sk³ad Zwi¹zku Sowieckiego. Kiedy� z¿ymali�my siê, ¿e drzwi europejskiego domu s¹ dla nas zamkniête,
teraz � gdy stanê³y przed nami otworem � powinni�my zadbaæ o to, by znów siê za nami nie zatrzasnê³y.
Dobrze by by³o, gdyby�my nie zapominali o tym w szko³ach. M³ody Polak powinien poznaæ i polubiæ
nie tylko Francuza i Niemca, lecz tak¿e Ukraiñca, Bia³orusina i Litwina. Je�li tak siê nie stanie, s³owa
o europejskiej jedno�ci i solidarno�ci sporo strac¹ na wiarygodno�ci.
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Tak trzymaæ, czyli optymistyczne zakoñczenie
Materia³y, które by³y przedmiotem analizy w tym raporcie, s¹ �wiadectwem dobrze wykonanej pracy,

wielkiego zaanga¿owania i ogromnych umiejêtno�ci. Jeste�my dopiero na pocz¹tku integracyjnej drogi, ale
to, ¿e pocz¹tek ten wygl¹da tak okazale, zawdziêczamy tym, którzy uczestniczyli w tworzeniu idei,
programów, projektów i publikacji dotycz¹cych edukacji europejskiej. Im wszystkim � zarówno
nauczycielom, jak i uczniom � nale¿¹ siê gratulacje i ¿yczenia, by zjednoczona Europa okaza³a siê byæ
wspólnot¹ na miarê ich marzeñ i nadziei. Wybitny francuski intelektualista Dennis de Rougemont
w opublikowanym w 1970 roku �Li�cie do Europejczyków� pisa³ na temat zjednoczonej Europy: �Bêdzie to
Europa niekoniecznie najpotê¿niejsza czy najbogatsza; ale bêdzie to ta cz¹stka planety, niezbêdna
jutrzejszemu �wiatu, gdzie ludzie wszystkich ras bêd¹ mogli znale�æ mo¿e nie wiêcej szczê�cia, ale wiêcej
smaku ¿ycia, wiêcej jego sensu�. Oby tak w³a�nie siê sta³o.

Tomasz Merta � przedstawiciel Centrum Edukacji Obywatelskiej
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Miros³aw Sielatycki

Europejski wymiar nauczania
w polskich szko³ach

P ocz¹wszy od lat 70-tych Unia Europejska, Rada Europy i niektóre pañstwa europejskie
zintensyfikowa³y dzia³ania na rzecz wprowadzenia tre�ci proeuropejskich do szkolnych programów
nauczania. W oficjalnych dokumentach organizacji europejskich pojawi³o siê okre�lenie �europejski

wymiar nauczania�. W Polsce dopiero po 1989 roku zaistnia³y warunki do tego typu dzia³añ. W oficjalnych
polskich dokumentach o�wiatowych pojawi³o siê pojêcie �edukacja europejska�. Od momentu
wprowadzenia reformy edukacyjnej w 1999 roku edukacja europejska sta³a siê powszechnym elementem
programów nauczania. Dzia³ania edukacyjne wpisuj¹ siê w szersze t³o dzia³añ w³adz pañstwowych,
a tak¿e partnerów spo³ecznych na rzecz przygotowania naszego kraju do cz³onkostwa w Unii Europejskiej.

Przygotowanie polskiej m³odzie¿y do cz³onkostwa w Unii Europejskiej realizowane byæ powinno na trzech
p³aszczyznach (wskazanych w Programie Informowania Spo³eczeñstwa). S¹ to: edukacja, informacja, promocja.

Z metodycznego punktu widzenia w edukacji europejskiej winny byæ obecne cztery równorzêdne elementy:
- uczenie o Europie � nauka historii kontynentu, rozwoju idei europejskich, eksponowanie kultury

ogólnoeuropejskiej bêd¹cej fundamentem rozwoju kultur narodowych, ukazanie roli chrze�cijañstwa;
- uczenie o integracji europejskiej � ukazanie procesów integracyjnych w perspektywie historycznej,

informacja o instytucjach europejskich, przedstawienie funkcjonowania Unii Europejskiej i innych
organizacji europejskich;

- �europejskie my�lenie� � ten komponent odnosi siê do nauki o fundamentalnych warto�ciach i zasadach,
na których oparta jest Europa � demokracja, tolerancja, prawa cz³owieka, gospodarka rynkowa;

- �europejskie kompetencje� � s¹ niejako narzêdziem niezbêdnym do funkcjonowania w Europie, wymieniæ
tutaj nale¿y znajomo�æ jêzyków obcych czy te¿ umiejêtno�æ korzystania z technologii informacyjnej.

Powy¿sza autorska propozycja nie jest jedyna. W poradniku �Teaching about Europe� M. Shennan (Council
of Europe, Strasburg 1991) wyró¿ni³a trzy aspekty edukacji europejskiej:

- nauczanie o Europie � dostarczenie podstawowej wiedzy na temat Europy, z uwzglêdnieniem perspektywy
globalnej i lokalnej;

- nauczanie w Europie  � kszta³towanie podstawowych umiejêtno�ci potrzebnych m³odym Europejczykom;
- nauczanie dla Europy � przygotowanie m³odych ludzi do ¿ycia w jednocz¹cej siê Europie, do sta³ych

kontaktów i wspólnej pracy z innymi Europejczykami.

Podstawa programowa kszta³cenia ogólnego dla gimnazjum i liceum profilowanego wskazuje tre�ci,
jakie powinny byæ realizowane w ramach szkolnego zestawu programów nauczania. Na poziomie
gimnazjum od 1 wrze�nia 1999 roku wpowadzono �cie¿ki edukacyjne �Edukacja europejska� oraz �Kultura
polska na tle kultury �ródziemnomorskiej�. Na poziomie liceum profilowanego w maju 2000 roku, w tzw.
�Niebieskiej Ksi¹¿eczce�, przedstawiono projekt �cie¿ki edukacyjnej �Edukacja europejska�, bêd¹cej
kontynuacj¹ �cie¿ki gimnazjalnej. Oto odno�ne zapisy zawarte w Podstawie programowej:
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�EDUKACJA EUROPEJSKA� � �cie¿ka edukacyjna w gimnazjum

Cele edukacyjne:

1. Okre�lenie miejsca i roli Polski i Polaków w integruj¹cej siê Europie.
2. Rozwijanie to¿samo�ci europejskiej budowanej na gruncie mi³o�ci do ma³ej i wielkiej ojczyzny.
3. Ukazywanie procesu integracji jako �rodka prowadz¹cego do przy�pieszenia transformacji ustrojowej

i osi¹gniêcia warunków do d³ugofalowego rozwoju kraju.

Zadania szko³y:

1. Ukazanie zasad funkcjonowania najwa¿niejszych organizacji europejskich.
2. Zapoznanie z celami, podstawami ustrojowymi i instytucjonalnymi Unii Europejskiej.
3. Wskazywanie konkretnych form i mo¿liwo�ci wspó³pracy m³odzie¿owej oraz uczestnictwa w ¿yciu

publicznym zintegrowanej Europy.

Tre�ci:

1. Polska w Europie. Przyk³ady najwa¿niejszych wzajemnych zwi¹zków miêdzy Polsk¹ a innymi pañstwami
europejskimi w przesz³o�ci.

2. Zasady ³adu europejskiego opartego na wspólnej, historycznej podstawie cywilizacyjnej: filozofii greckiej,
prawie rzymskim i Biblii.

3. Twórcy Wspólnot Europejskich: R. Schuman, A. de Gasperi, K. Adenauer i inni.
4. Cele i za³o¿enia Wspólnot Europejskich. Krótka historia traktatów.
5. Wielo�æ koncepcji rozwoju Unii Europejskiej.
6. Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Europejski Trybuna³

Sprawiedliwo�ci, Trybuna³ Rewidentów Ksiêgowych.
7. Wspólny Rynek Europejski (swobodny przep³yw osób, towarów, kapita³u i us³ug). Waluta europejska.
8. Polityka edukacyjna UE: miêdzy odrêbno�ci¹ programow¹ i formami wspó³dzia³ania. Programy

wspó³pracy i wymiany m³odzie¿y. Wymienialno�æ dyplomów. Nauka jêzyków obcych.
9. Proces integracji Polski z UE. Procedury negocjacyjne. Koszty i korzy�ci wynikaj¹ce z cz³onkostwa

w Unii Europejskiej dla polskiego obywatela.
10. Bezpieczeñstwo europejskie. NATO, OBWE, ONZ.
11. Rada Europy.
12. Grupa Wyszehradzka. Inne organizacje regionalne.
13. Prawa cz³owieka.
14. Duchowy wymiar wspólnoty europejskiej (przes³anie Jana Paw³a II).

Osi¹gniêcia:

1. Rozumienie procesów integracyjnych zachodz¹cych w Europie.
2. Wyj�ciowa postawa otwarto�ci i dialogu, wznosz¹ca siê ponad uprzedzenia i stereotypy etniczne.
3. Znajomo�æ najwa¿niejszych instytucji europejskich.
4. Przyk³ady umiejêtno�ci potrzebnych w nawi¹zaniu wspó³pracy europejskiej na poziomie indywidualnym,

grupowym i pañstwowym.
5. Przyczynianie siê do powstawania �wiadomo�ci: �Jestem Polakiem, wiêc jestem Europejczykiem�.
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�KULTURA POLSKA NA TLE TRADYCJI �RÓDZIEMNOMORSKIEJ�
� �cie¿ka edukacyjna w gimnazjum

Cele edukacyjne:

1. Rozumienie ci¹g³o�ci rozwoju kultury i trwa³o�ci ludzkich osi¹gniêæ.
2. Wi¹zanie aktualnych wydarzeñ spo³ecznych, politycznych i kulturalnych z przesz³o�ci¹.
3. Dostrzeganie w kulturze antycznej korzeni to¿samo�ci kulturowej Polski i Europy.

Zadania szko³y:

1. U�wiadomienie uczniom zwi¹zków wspó³czesnej kultury (przede wszystkim polskiej) z kultur¹ greck¹,
rzymsk¹ i chrze�cijañsk¹.

2. Przygotowanie uczniów do samodzielnego poszukiwania �róde³ i przyczyn konkretnych zjawisk naszej
cywilizacji i kultury.

3. U³atwienie rozumienia aktualnych wydarzeñ spo³ecznych, politycznych i kulturalnych przy wykorzystaniu
szeroko rozumianej wiedzy o �wiecie staro¿ytnym.

4. U³atwienie rozumienia i stosowania popularnych zwrotów, sentencji, powiedzeñ i wyra¿eñ ³aciñskich
z czasów staro¿ytnych i pó�niejszych, obecnych w kulturze i jêzyku polskim.

5. U³atwienie pos³ugiwania siê terminologi¹ wspó³czesn¹, opart¹ na jêzykach klasycznych i nowo¿ytnych.

Tre�ci:

1. Chronologia staro¿ytno�ci.
2. Elementy historii i geografii �wiata staro¿ytnego.
3. Wybrane zagadnienia z ¿ycia codziennego Greków i Rzymian.
4. Znaczenie mitologii, misteriów, obrzêdów, �wi¹t i uroczysto�ci.
5. Rola igrzysk olimpijskich i widowisk teatralnych.
6. Podstawowe wiadomo�ci o dziejach jêzyka, alfabetu, pisma.
7. Przyk³ady literatury i sztuki staro¿ytnej Grecji i Rzymu.
8. Powstawanie kultury chrze�cijañskiej i jej zwi¹zki z kultur¹ Grecji i Rzymu.
9. Obecno�æ warto�ci �wiata staro¿ytnego w �redniowieczu i nowo¿ytnej Europie.
10. Rola filozofii greckiej, prawa rzymskiego i Biblii w kulturze polskiej.

Osi¹gniêcia:

1. Dostrzeganie zwi¹zków miêdzy kultur¹ wspó³czesn¹ a staro¿ytn¹ kultur¹ Grecji i Rzymu oraz
chrze�cijañstwem pierwszych wieków.

2. Pos³ugiwanie siê s³ownikami w celu zrozumienia i interpretacji popularnych zwrotów, sentencji, pojêæ
i terminów pochodz¹cych z jêzyków klasycznych.

3. Wykorzystywanie wiedzy o kulturze �ródziemnomorskiej w kolejnych etapach edukacji oraz w ¿yciu
spo³ecznym i zawodowym.

4. Poszukiwanie, gromadzenie i wykorzystywanie informacji pozwalaj¹cych na interpretacjê wspó³czesnych
wydarzeñ w �wietle pocz¹tków kultury �ródziemnomorskiej.
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�EDUKACJA EUROPEJSKA�
� projekt �cie¿ki edukacyjnej w liceum profilowanym

Cele edukacyjne:

1. Poznanie za³o¿eñ, celów i historii Unii Europejskiej.
2. Umiejêtno�æ postrzegania integracji europejskiej w kontek�cie przemian geopolitycznych wspó³czesnego

�wiata oraz szans rozwojowych Polski.
3. Umiejêtno�æ rozró¿niania miêdzy podstawami to¿samo�ci i suwerenno�ci polskiej oraz podstawami

wspólnotowymi Unii Europejskiej.
4. Rozumienie kontekstu europejskiego aktualnych wydarzeñ spo³ecznych, kulturalnych, gospodarczych

i politycznych w Polsce i Europie.

Zadania szko³y:

1. U³atwienie rozumienia Unii Europejskiej we wszystkich jej wymiarach.
2. Stopniowe przygotowanie ucznia do samodzielno�ci w zdobywaniu informacji na temat Unii Europejskiej.
3. Wskazywanie konkretnych form i mo¿liwo�ci wspó³pracy m³odzie¿owej oraz uczestnictwa w ¿yciu

publicznym Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym i pe³nego cz³onkostwa.

Tre�ci:

1. Historia idei i procesu integracji europejskiej (od staro¿ytno�ci do wspó³czesno�ci).
2. Europa warto�ci, duchowy wymiar Europy.
3. Przestrzeñ europejska � czynniki integruj¹ce i dezintegruj¹ce.
4. Polska i Polacy w budowaniu Europy.
5. Organizacje europejskie i miejsce Polski w tych organizacjach.
6. Unia Europejska � cele i zasady funkcjonowania, g³ówne organy, polityki wspólnotowe.
7. Negocjacje Polski z Uni¹ Europejsk¹.
8. Prawo europejskie i jego konsekwencje dla Polski i Polaków.
9. Jednolity europejski rynek pracy, wspólna waluta europejska.
10. Europejskie problemy spo³eczne i ekonomiczne � sposoby ich rozwi¹zywania.
11. Bezpieczeñstwo europejskie w wymiarze miêdzynarodowym i wewnêtrznym.
12. Polityka regionalna Unii Europejskiej, wspó³praca samorz¹dów, euroregiony.
13. Wspó³praca edukacyjna w Europie.
14. Polska i jej s¹siedzi.
15. Polska w regionie Europy �rodkowej i Ba³tyku.
16. Polska a Wschodnia Europa.
17. Obywatelstwo europejskie, obywatelski wymiar procesu integracji europejskiej.
18. Europa w �wiecie, procesy globalizacji a integracji.

Osi¹gniêcia:

1. Znajomo�æ historii, g³ównych instytucji, zasad procesu decyzyjnego oraz podstaw prawa pierwotnego
i wtórnego UE.

2. Umiejêtno�æ samodzielnego gromadzenia, analizowania i interpretowania informacji na temat Unii
Europejskiej dla poszerzenia w³asnej wiedzy lub przygotowywania mo¿liwych projektów wspó³pracy.

3. Znajomo�æ mechanizmów wspó³pracy i umiejêtno�æ tworzenia odpowiednich projektów
umo¿liwiaj¹cych tê wspó³pracê.
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Uzupe³niaj¹c¹, rozszerzaj¹c¹ propozycj¹ mo¿e byæ zakres tematyczny multimedialnego pakietu
edukacyjnego �Europa na co dzieñ� (Wydawnictwa CODN, Warszawa 1997). W podrêczniku dla uczniów
tematykê europejsk¹ zawarto w 12 rozdzia³ach:
- Dzieje Europy
- Przestrzeñ Europy
- Kultura europejska
- System prawa w Europie
- Gospodarka rynkowa w Europie
- Instytucje demokratyczne w Europie
- Organizacje integracji europejskiej
- System bezpieczeñstwa europejskiego
- Cz³owiek a �rodowisko naturalne Europy
- Europa regionów
- Pañstwa Europy
- Europa wobec �wiata

Nale¿y równie¿ wskazaæ zalecenia organizacji europejskich dotycz¹ce nauczania o innych narodach.
W 1993 roku na szczycie pañstw Rady Europy w Wiedniu (gdzie przyjêto Ramow¹ Konwencjê o Ochronie
Mniejszo�ci Narodowych) opracowano projekt �Wzajemne zrozumienie i nauczanie historii Europy:
wyzwania, problemy i uprzedzenia�. Przyjêto pakiet zagadnieñ, które powinny byæ poruszane na lekcjach
historii we wszystkich krajach cz³onkowskich. Wyró¿niono nastêpuj¹ce tematy:
- dziedzictwo europejskie (np. filozofia grecka i rzymska, wspólne w¹tki w architekturze),
- wspólne dziedzictwo historyczne (np. reformacja, rewolucja przemys³owa, prawa cz³owieka),
- wiêzy ³¹cz¹ce Europê (np. szlak hanzeatycki, gospodarka regionu Morza �ródziemnego),
- spo³eczne podobieñstwa (np. rozwój nauki, podobieñstwa kulturowe, sposób spêdzania czasu wolnego),
- wymiana miêdzy narodami (np. rozwój handlu, wêdruj¹cy twórcy).

Istotne jest zwrócenie uwagi na dzia³ania organizacji europejskich na rzecz europejskiego kszta³cenia
nauczycieli. W 1989 roku Komisja Europejska zaprosi³a pañstwa cz³onkowskie do wspó³pracy w celu
ukszta³towania wymiaru europejskiego w kszta³ceniu nauczycieli. W toku wspólnej dyskusji zaakceptowano
kilkana�cie tematów empirycznych. Wskazuj¹ one na kluczowe kwestie w kszta³ceniu nauczycieli, którzy
w przysz³o�ci podejm¹ siê uczenia m³odych Europejczyków. Oto wyró¿nione obszary:
- europejskie prawa obywatelskie,
- wymiar europejski w wychowaniu, prawa cz³owieka i warto�ci,
- wzgl¹d dyrektorów szkó³ na wymiar europejski,
- porównanie systemów kszta³cenia w aspekcie kszta³cenia nauczycieli,
- rozwój podstawowego �¿yciorysu szkolnego� dla szkó³ podstawowych i ponadpodstawowym w wymiarze

europejskim,
- opracowanie materia³ów dydaktycznych w zakresie nauki o spo³eczeñstwie (kszta³cenie polityczne),
- opracowanie materia³ów dydaktycznych w zakresie nauk przyrodniczych,
- nauczanie jêzyków obcych w celu udoskonalenia komunikacji europejskiej w wychowaniu,
- wymiar europejski i nowe technologie,
- Europa oraz tradycje i warto�ci kulturowe na przestrzeni wieków,
- wymiar europejski a wychowanie w poszanowaniu �rodowiska naturalnego,
- wymiar europejski a spo³eczeñstwo multikulturowe,
- wymiar europejski a integracja dzieci pokrzywdzonych i maj¹cych trudno�ci w nauce w systemach szkolnych.
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W tym miejscu nale¿y dok³adniej przyjrzeæ siê rozwojowi edukacji europejskiej w polskim systemie o�wiatowym.
Dokonajmy krótkiej diagnozy stanu (rok 2000) oraz wska¿my g³ówne wyzwania, jakie czekaj¹ w tym wzglêdzie
polsk¹ o�wiatê w najbli¿szych latach, czyli w drugiej fazie okresu przedakcesyjnego do Unii Europejskiej.

Edukacja europejska jest w polskiej o�wiacie nurtem obecnym od prze³omu 1989 roku. Du¿a czê�æ
polskich nauczycieli szybko zrozumia³a, ¿e jest to wa¿ne wyzwanie edukacyjne i problem, który wkrótce
bêdzie dotyczy³ wchodz¹cych w doros³e ¿ycie uczniów. Od pocz¹tku lat 90-tych istnieje nurt innowacji
pedagogicznych zwi¹zany z edukacj¹ europejsk¹. Objawia siê on g³ównie w tworzeniu programów
autorskich, klas europejskich, klubów europejskich, organizowaniu miêdzynarodowej wymiany m³odzie¿y
oraz wspó³pracy edukacyjnej ze szko³ami z innych pañstw europejskich. Od 1999 roku, wraz
z wprowadzeniem nowej Podstawy programowej kszta³cenia ogólnego, edukacja europejska sta³a siê sta³ym
i powszechnym elementem programowym polskiej szko³y (w postaci �cie¿ki edukacyjnej w gimnazjum
oraz liceum profilowanym). Polska uznaje przyst¹pienie do struktur europejskich jako jeden z g³ównych
priorytetów pañstwowych. Ten fakt mo¿na uznaæ za kluczow¹ podstawê realizacji edukacji europejskiej
w polskich szko³ach. Rz¹dowe dokumenty dotycz¹ce procesu integracji europejskiej zawieraj¹ równie¿
�edukacyjne delegacje�. I tak w Narodowej Strategii Integracji (NSI) czytamy: �Akcja edukacyjno-
informacyjna, skierowana do polskiego spo³eczeñstwa, bêdzie prowadzona poprzez: w³¹czenie do systemu
edukacyjnego wiedzy o UE, w tym elementów budz¹cych zainteresowanie integracj¹ europejsk¹
i przygotowuj¹cych do ¿ycia w jednocz¹cej siê Europie, ...�. W Programie Informowania Spo³eczeñstwa
(PIS) w grupie odbiorców programu definiuje siê miêdzy innymi grupê osób ucz¹cych siê (m³odzie¿ szkó³,
studenci) oraz grupê nauczycieli. W dokumencie czytamy m.in.: �Produkcja dobrej informacji jest kluczowym
elementem realizacji strategii informacyjnej. Program Informowania Spo³eczeñstwa zak³ada wsparcie
finansowe inicjatyw informacyjno-edukacyjnych dotycz¹cych integracji podejmowanych przez partnerów
PIS wed³ug za³o¿onych priorytetów�. Równie¿ Narodowy Program Przygotowania Polski do Cz³onkostwa
oraz inne dokumenty rz¹dowe wskazuj¹ na konieczno�æ podejmowania dzia³añ edukacyjnych. Nale¿y
jednak krytycznie stwierdziæ, ¿e systemowi o�wiaty po�wiêca siê we wspomnianych dokumentach
niewspó³miernie mniej miejsca ni¿ mediom. Tê dysproporcjê nale¿y niwelowaæ.

Obecnie tematyka europejska w polskich szko³ach przechodzi z fazy innowacji do fazy edukacji
powszechnej. Rodzi siê pytanie, gdzie i jak mog¹ siê do tego zadania przygotowaæ nauczyciele, którzy
nastêpnie podejm¹ trud uczenia m³odzie¿y.

G³ównymi podmiotami przygotowuj¹cymi nauczycieli i m³odzie¿ w zakresie edukacji europejskiej s¹:
- placówki doskonalenia nauczycieli,
- uczelnie wy¿sze,
- samorz¹dy terytorialne,
- organizacje pozarz¹dowe,
- partnerzy zagraniczni.

Placówki doskonalenia nauczycieli (centralne, wojewódzkie i niepubliczne) s¹ tym elementem systemu,
w którym istnieje najwiêksza liczba form szkoleniowych z zakresu tematyki europejskiej. Wiele
wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli utworzy³o stanowiska konsultantów ds. edukacji
europejskiej, w niektórych przypadkach s¹ to nawet wydzielone komórki organizacyjne. Placówki te od
wielu lat szkol¹ nauczycieli w zakresie edukacji europejskiej, ponadto stworzy³y one szereg opracowañ
metodycznych. Nale¿y podkre�liæ sukcesy wielu o�rodków metodycznych w tej dziedzinie (m.in. Wa³brzych,
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Zielona Góra,  Warszawa). Krytycznie nale¿y te¿ stwierdziæ, ¿e w wielu placówkach nie by³o do tej pory
pro-europejskiej oferty szkoleniowej i wydawniczej. Mamy nadziejê, ¿e siê to zmieni. Nauczyciel powinien
skontaktowaæ siê z najbli¿sz¹ placówk¹ doskonalenia nauczycieli i zapytaæ o interesuj¹c¹ go ofertê
szkoleniow¹. Je�li placówka tak¹ nie dysponuje, nale¿y prosiæ o kontakt z innymi placówkami z terenu
województwa albo z innych województw. Spo�ród centralnych placówek doskonalenia nauczycieli,
podleg³ych bezpo�rednio MEN, w zakresie tematyki europejskich specjalizuje siê Centralny O�rodek
Doskonalenia Nauczycieli (w strukturze O�rodka funkcjonuje Pracownia Edukacji Obywatelskiej
i Europejskiej). CODN przeprowadzi³ m.in. w latach 1996-97 najwiêkszy program edukacyjny z tego zakresu
� program SIERRA-PEIE (w ramach PHARE). Wspólnie z siedmioma wojewódzkimi placówkami doskonalenia
i siedmioma organizacjami pozarz¹dowymi wyszkolono ponad 1 500 nauczycieli; przygotowano 20-
osobow¹ grupê trenersk¹ i  opracowano multimedialny pakiet edukacyjny �Europa na co dzieñ� (zawieraj¹cy
podrêcznik dla ucznia, podrêcznik dla nauczyciela � w sumie ponad 800 stron,  kasetê wideo, CD-ROM
z programem komputerowym, CD z muzyk¹ europejsk¹, zestaw foliogramów, plakat i aplikacjê internetow¹).
O�rodek wyda³ w ostatnich latach szereg �publikacji europejskich�, to znaczy odnosz¹cych siê do
europejskiego wymiaru nauczania � �Integruj¹ca siê Europa� (1996), wspomniana ju¿ �Europa na co dzieñ�
(1997), �Europa � twoja d³ugoterminowa lokata� (1998), �Partnerzy � Polacy i Niemcy w nowej Europie�
(1999), �S¹siedzi � Polacy i Ukraiñcy w nowej Europie� (2000), �Zrozumieæ innych. Jak uczyæ o uchod�cach�
(2000), �Kluby Europejskie� (2001). Rozpatruj¹c szerzej kwestiê materia³ów dydaktycznych z zakresu edukacji
europejskiej, nale¿y wskazaæ na potrzebê opracowania nastêpuj¹cych kategorii materia³ów:
- pakiet edukacyjny dla gimnazjów,
- pakiet edukacyjny dla liceów,
- podrêczniki europejskie dla szkó³ podstawowych i zawodowych,
- poradniki dla klubów europejskich,
- materia³y szkoleniowe dla kadry edukacji europejskiej,
- popularnonaukowe podrêczniki dotycz¹ce integracji europejskiej,
- broszury informacyjne o dzia³aniach instytucji europejskich,
- s³owniki i encyklopedie zawieraj¹ce wiedzê europejsk¹,
- filmy video, programy komputerowe i aplikacje internetowe.

Uczelnie wy¿sze na kierunkach nauczycielskich nie przygotowuj¹ wprost nauczycieli-specjalistów w zakresie
edukacji europejskiej. Wa¿ne jest natomiast, aby proces kszta³cenia nauczycieli odbywa³ siê z uwzglêdnieniem
europejskiego wymiaru nauczania. W najwiêkszym stopniu do nauczania problematyki europejskiej
przygotowani s¹ nauczyciele-absolwenci kierunków historycznych i geograficznych. Wy¿sze uczelnie
prowadz¹ studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu edukacji europejskiej. Wskazaæ nale¿y g³ównie
uniwersyteckie Centra Europejskie. Na przyk³ad formy szkoleniowe dla nauczycieli realizuj¹: Centrum
Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Europejski w £odzi. Równie¿ uczelnie niepubliczne s¹
aktywne na wspomnianym polu, czego przyk³adem mo¿e byæ Wy¿sza Szko³a Humanistyczna w Pu³tusku.
Oferta w zakresie dokszta³cania nauczycieli na rzecz Europy jest w du¿ej czê�ci zas³ug¹ programu TEMUS.

Samorz¹dy terytorialne mog¹ wspomagaæ edukacjê europejsk¹ na kilka sposobów. Po pierwsze poprzez
dzia³alno�æ doradców metodycznych, których zatrudniaj¹. Wielu doradców specjalizuje siê w tematyce
europejskiej. Ponadto doradcy mog¹ udzielaæ informacji o mo¿liwo�ci doskonalenia i dokszta³cania siê.
Liczne samorz¹dy wspó³pracuj¹ z samorz¹dami innych pañstw europejskich (np. w ramach ruchu miast
partnerskich). W tych gminach i powiatach wdra¿anie edukacji europejskiej jest ³atwiejsze, gdy¿ w³adzom
lokalnym zale¿y zwykle na rozszerzeniu wspó³pracy na obszar szkolny. Powsta³o szereg programów
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edukacyjnych dla miast partnerskich. Samorz¹d terytorialny mo¿e równie¿ wspieraæ finansowo kluby
europejskie dzia³aj¹ce w szko³ach oraz projekty edukacyjne (np. obchody Dnia Europejskiego).

Proeuropejskie organizacje pozarz¹dowe s¹ istotnym partnerem dla szkó³ i nauczycieli zajmuj¹cych siê
tematyk¹ europejsk¹. W Polsce funkcjonuje ponad 200 organizacji zajmuj¹cych siê tematyka europejsk¹ (ich
najpe³niejsz¹ bazê zawiera aktualizowany ka¿dego roku �Almanach polskich pozarz¹dowych organizacji
pro-europejskich� publikowany przez Polsk¹ Fundacjê im. Roberta Schumana). Wymieñmy tylko niektóre
z nich: Polska Rada Ruchu Europejskiego, Fundacja �Krzy¿owa� dla Porozumienia Europejskiego, Europejskie
Centrum Wspó³pracy M³odzie¿y, Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich (OCIPE), Studium Generale
Europa, Europejskie Forum Studentów (AEGEE), Europejskie Partnerstwo M³odych �Amicita�, Komitet Europejski
w Wa³brzychu, Gdañska Fundacja Integracji Europejskiej oraz wspomniana ju¿ Fundacja R. Schumana.
Organizacje pozarz¹dowe prowadz¹ szereg projektów edukacyjnych, np. Polskie Spotkania Europejskie, Przez
Edukacjê do Europy, M³odzi � Rolnictwo � Unia Europejska, Eurobus, ABC Europy, Okr¹g³y Stó³ Szkolnych
Klubów Europejskich; wydaj¹ kilka czasopism � np. �Polski Kalendarz Europejski�, �Europejczyk�. Szczególn¹
rolê odgrywaj¹ organizacje pozarz¹dowe we wspieraniu szkolnych klubów europejskich.

Nie mo¿na w pe³ni realizowaæ procesu edukacji europejskiej bez kontaktów z partnerami zagranicznymi.
Mo¿liwo�ci ich realizacji daj¹ m.in. programy edukacyjne Unii Europejskiej. Oto lista programów
zatwierdzonych do realizacji w latach 2000-2006:
- SOCRATES, w jego ramach programy:
- Comenius (wspó³praca szkó³ i placówek doskonalenia nauczycieli),
- Lingua (wspó³praca w zakresie znajomo�ci jêzyków obcych),
- Erasmus (wspó³praca pomiêdzy uczelniami),
- Grundtvig (wspó³praca w zakresie kszta³cenia doros³ych),
- Minerva (wspó³praca w zakresie technologii informatycznych),
- Arion (wizyty studyjne dla o�wiatowej kadry kierowniczej),
- Naric (wspó³praca w zakresie uznawalno�ci i porównywalno�ci wykszta³cenia),
- Eurydice (sieæ informacyjna o systemach edukacyjnych),
- LEONARDO da VINCI,
- YOUTH,
- TEMPUS III.

Uzupe³niaj¹c¹ i warto�ciow¹ ofertê stanowi¹ programy i akcje edukacyjne Rady Europy. Oto przyk³ady
kilku, maj¹cych miejsce w ostatniej dekadzie XX wieku:
- �Szkolnictwo �rednie dla Europy� (przygotowanie do kszta³cenia, mobilno�ci, pracy i ¿ycia codziennego

w zjednoczonej, demokratycznej i wielokulturowej Europie);
- �Nauczanie historii w szko³ach� (wspomaganie nauczania o wspólnej historii Europejczyków, prace nad

programami nauczania, podrêcznikami, kszta³cenie nauczycieli);
- �Demokracja, prawa cz³owieka, mniejszo�ci narodowe� (program przyjêty na Szczycie Wiedeñskim

w 1993 roku, po�wiêcony tolerancji, edukacji miêdzykulturowej);
- �Ka¿dy inny � wszyscy równi� (Europejska Kampania M³odzie¿y Przeciwko Rasizmowi, Ksenofobii,

Antysemityzmowi i Nietolerancji, realizowana w latach 1995-96);
- �Europa w szkole� (coroczny konkurs wiedzy i ekspresji europejskiej realizowany wspólnie z Uni¹

Europejsk¹ i Europejsk¹ Fundacj¹ Kultury).
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Istnieje te¿ szereg edukacyjnych programów bilateralnych, wspieraj¹cych dzia³alno�æ na rzecz szkó³, m³odzie¿y i
nauczycieli. Programy te realizowane s¹ przez Polskê z jednym z krajów europejskich. Zdecydowanie najwiêcej takich
programów mamy w zakresie wspó³pracy polsko-niemieckiej. Wymieniæ tutaj nale¿y: Fundacjê Wspó³pracy Polsko-
Niemieckiej, Polsko-Niemieck¹ Wspó³pracê M³odzie¿y (Jugendwerk), Miêdzynarodowy Dom Spotkañ M³odzie¿y w
Krzy¿owej, Polsko-Niemieckie Centrum M³odzie¿y w Olsztynie, Dom Pojednania i Spotkañ im. �w. Maksymiliana
Kolbego w Gdañsku, Dom Spotkañ im. Angelusa Silesiusa we Wroc³awiu, Wspólnotê Kulturow¹ �Borussia� w Olsztynie,
Akademiê Europejsk¹ w Kulicach, Fundacjê Europejskie Spotkania Kaszubskie w Krokowej. Do powy¿szej listy nale¿y
dodaæ przedsiêwziêcia niemieckich fundacji dzia³aj¹cych w Polsce (m.in. Fundacja Eberta, Fundacja Adenauera, Fundacja
Boscha, Fundacja Neumanna) i niemieckich instytutów (m.in. Instytut Goethego, Niemiecki Instytut Historyczny).

Do realizacji proeuropejskich przedsiêwziêæ edukacyjnych niezbêdna jest kadra szkoleniowa edukacji
europejskiej. Rekrutuje siê ona g³ównie ze �rodowiska o�wiatowego (nauczyciele, doradcy metodyczni,
konsultanci, wizytatorzy, edukatorzy), ze �rodowiska organizacji pozarz¹dowych (trenerzy, woluntariusze, liderzy
m³odzie¿owi) oraz ze �rodowiska eksperckiego (akademicy, wyk³adowcy, urzêdnicy). Wydaje siê, ¿e w chwili
obecnej kluczowe dla rozwoju edukacji europejskiej w polskich szko³ach s¹ nastêpuj¹ce grupy szkoleniowców:
- edukatorzy europejscy (certyfikowani trenerzy wywodz¹cy siê ze �rodowiska o�wiatowego, którzy

ukoñczyli kursy edukatorskie zatwierdzone przez MEN, ich g³ównym zadaniem jest szkolenie nauczycieli),
- trenerzy europejscy (wywodz¹cy siê z organizacji pozarz¹dowych, przeszkoleni przez stowarzyszenia

i fundacje, ich g³ównym zadaniem jest animowanie proeuropejskich przedsiêwziêæ lokalnych w³¹czaj¹cych szko³y),
- animatorzy klubów europejskich (nauczyciele prowadz¹cy we w³asnych szko³ach kluby europejskie, ich

zadaniem jest wdra¿anie do tej powinno�ci innych nauczycieli oraz przygotowywanie m³odzie¿owych
liderów klubów europejskich),

- koordynatorzy edukacji europejskiej (konsultanci w wojewódzkich placówkach doskonalenia nauczycieli
i wizytatorzy w kuratoriach o�wiaty, koordynuj¹cy w skali wojewódzkiej przedsiêwziêcia proeuropejskie
i udzia³ w programach ogólnoeuropejskich),

- eksperci europejscy (wyk³adowcy wy¿szych uczelni, pracownicy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, ich
g³ównym zadaniem jest merytoryczne wspomaganie innych grup, pe³nienie roli konsultacyjnej i informacyjnej).

W latach 1995-2000 uda³o siê w Polsce osi¹gn¹æ sporo sukcesów w zakresie edukacji europejskiej. Do
g³ównych z nich zaliczyæ nale¿y:
- wprowadzenie �cie¿ki edukacyjnej �Edukacja europejska� do �Podstawy programowej kszta³cenia ogólnego

na poziomie gimnazjum i liceum profilowanego� (g³ównego dokumentu reformy programowej MEN);
- opracowanie szeregu polskich podrêczników do nauczania zagadnieñ europejskich (np. �Europa na co

dzieñ�, Wydawnictwa CODN, 1997);
- wyszkolenie kilku grup trenerskich z zakresu edukacji europejskiej (np. grupa trenerów programu SIERRA-

PEIE, trenerzy organizacji pozarz¹dowych);
- uruchomienie na uczelniach studiów podyplomowych dla nauczycieli z tematyki europejskiej;
- rozwój Klubów Europejskich w szko³ach i objêcie ich opiek¹ przez organizacje pozarz¹dowe i instytucje rz¹dowe;
- rozwój pro-europejskich innowacji pedagogicznych w szko³ach (np. klasy europejskie, konkursy

europejskie, obchody Dnia Europy);
- w³¹czenie siê pro-europejskich organizacji pozarz¹dowych w szkolenia nauczycieli i pracê z m³odzie¿¹ szkoln¹;
- powstanie ogólnopolskich platform spotkañ osób realizuj¹cych edukacjê europejsk¹ (np. Polskie Spotkania

Europejskie organizowane przez Polsk¹ Fundacjê im. R. Schumana czy Forum M³oda Europa organizowane
przez Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej);
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- powo³anie Rady ds. Edukacji Europejskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej (doradzaj¹cej Ministrowi
w obszarze o�wiaty oraz szkolnictwa wy¿szego);

- powstanie kilku czasopism wspomagaj¹cych nauczycieli realizuj¹cych edukacjê europejsk¹;
- powstanie polskich zasobów internetowych wspomagaj¹cych edukacjê europejsk¹ (np. serwery NGOs �

rz¹dowe, jak i szkolne);
- przyst¹pienie polskich szkó³ do unijnych programów edukacyjnych (np. Socrates, Leonardo da Vinci,

Youth for Europe, European Studies);
- rozwój miêdzynarodowej wymiany m³odzie¿owej (zw³aszcza z Niemcami w ramach programu Jugendwerk);
- w³¹czenie siê wojewódzkich placówek doskonalenia w szkolenia nauczycieli w zakresie tematyki europejskiej;
- przyst¹pienie Polski do udzia³u w Europejskim Konkursie Szkolnym oraz kilku innych paneuropejskich

przedsiêwziêciach edukacyjnych;
- uruchomienie systemu grantów wspieraj¹cych edukacjê europejsk¹ ze �rodków pomocowych UE.

Pomimo wy¿ej wymienionych sukcesów nale¿y odnotowaæ te¿ deficyty:
- po pierwsze: edukacja europejska dotar³a g³ównie do �rodowisk zainteresowanych tematyk¹ i

przekonanych do integracji europejskiej. Do grup defaforyzowanych, sceptycznych wobec Europy,
docierano w ograniczonym zakresie. Dalsze utrzymywanie takiego kierunku rozwoju edukacji europejskiej
mo¿e prowadziæ do niebezpiecznego stanu, w którym przekonani staj¹ siê jeszcze bardziej przekonani,
przez co staj¹ siê jeszcze bardziej niezrozumiali dla tych nieprzekonanych;

- po drugie: edukacja europejska nie sta³a siê równoprawnym partnerem informacji europejskiej i promocji
europejskiej. Polskiej szkole w dokumentach rz¹dowych przypisano rolê drugoplanow¹ w stosunku do mediów;

- po trzecie: nie powsta³a sta³a rz¹dowa linia finansowania edukacji europejskiej. Efektem tego jest brak
programów systemowych oraz bia³e plamy w realizacji tej tematyki w niektórych �rodowiskach spo³ecznych.

W zwi¹zku z powy¿szym, w opinii autora, do najpilniejszych zadañ na najbli¿sze lata nale¿y:
- stworzenie rz¹dowego dokumentu odnosz¹cego siê do edukacji europejskiej � Narodowej Strategii

Edukacji Europejskiej. Podobny dokument powsta³ w odniesieniu do edukacji ekologicznej � jest nim
Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej oraz jej Program Wykonawczy;

- uruchomienie sta³ej rz¹dowej linii finansowania przedsiêwziêæ z zakresu edukacji europejskiej dla
organizacji o�wiatowych i pozarz¹dowych;

- wprowadzenie do systemu o�wiatowego powszechnych szkoleñ nauczycieli, ze szczególnym
uwzglêdnieniem �rodowisk wiejskich;

- opracowanie i systemowe wprowadzenie do polskich szkó³ pakietów edukacyjnych do realizacji
programów �cie¿ki edukacji europejskiej;

- stworzenie ogólnopolskich kadr szkoleniowych z zakresu edukacji europejskiej, rekrutuj¹cych siê z systemu
doskonalenia nauczycieli, organizacji pozarz¹dowych, szkó³ oraz w³¹czaj¹cych ekspertów zewnêtrznych;

- wspieranie klubów europejskich oraz innych innowacji z zakresu edukacji europejskiej w szko³ach;
- w³¹czenie przedstawicieli o�wiaty do procesu informowania spo³eczeñstwa oraz promocji cz³onkostwa Polski w UE.

Niech zakoñczeniem powy¿szych rozwa¿añ bêdzie fragment z napisanego w 1970 roku w �Listu otwartego
do Europejczyków� Denisa de Rougemont:

�Nie bêdzie Europy, je�li nie bêdzie Europejczyków. Ale co ukszta³tuje Europejczyków, je�li nie
wychowanie? Twierdz¹c, ¿e wszystko zale¿y od wychowania, twierdzimy, ¿e wszystko zale¿y od
wychowawców i od formacji, jak¹ otrzymuj¹. O przysz³o�ci zjednoczonej Europy decyduj¹ szko³y
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przygotowuj¹ce nauczycieli. Tak d³ugo jak nie nast¹pi¹ w nich zmiany id¹ce w kierunku
antynacjonalistycznym i proeuropejskim i nie zaczn¹ byæ odczuwalne ich skutki w �rednim szkolnictwie
naszych krajów, dzia³aniom politycznym i ekonomicznym brak bêdzie mocnego gruntu pod nogami.
Albowiem zanim siê �stworzy Europê�, trzeba najpierw �stworzyæ to, co europejskie�. A to dzieje siê najpierw
w umys³ach�.

Warszawa, listopad 2000

Miros³aw Sielatycki � dyrektor Centralnego O�rodka Doskonalenia Nauczycieli,
koordynator Programu edukacyjnego Phare SIERRA � PEIE, grupa TG-20 (edukatorzy programu),
koordynator Programów �Partnerzy � Polacy i Niemcy w nowej Europie�
oraz �S¹siedzi � Polacy i Ukraiñcy w nowej Europie�.
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Katarzyna Zakroczymska

�Europejski wymiar w edukacji�
sprawozdanie z miêdzynarodowego
seminarium Rady Europy, MEN i CODN

(26-30 wrze�nia 2000, Konstancin-Jeziorna)

Podstawowym celem zorganizowania seminarium �Europejski wymiar w edukacji� by³o porównanie
systemów edukacyjnych w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich Rady Europy  pod k¹tem
umieszczonych w nich �zagadnieñ europejskich�. Na wstêpie chcia³abym zaznaczyæ, ¿e cel ten

nie do koñca zosta³ osi¹gniêty, gdy¿ ró¿norodno�æ podej�cia do tego problemu w ró¿nych krajach Europy
jest tak du¿a, ¿e czasem proste porównanie staje siê niemo¿liwe.

W seminarium wziêli udzia³ przedstawiciele  nastêpuj¹cych pañstw: Austrii, Niemiec, Portugalii, Danii,
Holandii, Szkocji, Francji, Belgii, Malty, Chorwacji, £otwy, Rumunii, Turcji i Polski. Bardzo brakowa³o
S³owaków, Czechów i Wêgrów, którzy mogliby przybli¿yæ sytuacjê w regionie Europy �rodkowo-Wschodniej.
Wszyscy uczestnicy byli �ci�le zwi¹zani z systemami edukacji w swoich krajach jako aktywni nauczyciele
b¹d� pracownicy ministerstw lub kuratoriów.

Od samego pocz¹tku da³a siê zauwa¿yæ podstawowa ró¿nica w podej�ciu do zdefiniowania pojêcia
�edukacja europejska� w poszczególnych grupach uczestników. Prawie wszyscy przedstawiciele pañstw
bêd¹cych ju¿ w Unii Europejskiej zdecydowanie sprzeciwili siê definiowaniu czegokolwiek,
a w szczególno�ci tego w³a�nie pojêcia. Wed³ug nich �edukacja europejska� po prostu nie istnieje jako osobny
edukacyjny byt. Zgadzaj¹ siê oni natomiast na u¿ywanie sformu³owania �europejski wymiar
w edukacji�. O wiele ³atwiej zdefiniowaæ to pojêcie przedstawicielom krajów kandyduj¹cych, które � jak siê
dalej oka¿e � jako nieliczne w Europie tworz¹ specjalne programy dotycz¹ce �edukacji europejskiej�.

Podczas pierwszego warsztatu porównawczego ka¿dy z uczestników otrzyma³ sze�æ takich samych pytañ:
1. Co oznacza termin �edukacja europejska� w Twoim kraju?
2. Na jakim poziomie w szkole jest ona wprowadzana?
3. Jak jest przekazywana (jako osobny przedmiot, jako �cie¿ka miêdzyprzedmiotowa...)?
4.  Jakie zagadnienia zawiera?
5. Kto zajmuje siê doskonaleniem nauczycieli w tej dziedzinie?
6. Czy �edukacja europejska� istnieje w zapisach podstaw programowych, czy istniej¹ jakie� podrêczniki

lub materia³y edukacyjne dotycz¹ce tej tematyki?

Analizuj¹c odpowiedzi na pierwsze pytanie, �edukacjê europejsk¹� mo¿na rozumieæ jako: edukacjê
obywatelsk¹, nauczanie o prawach cz³owieka, przekazywanie konkretnego sposobu my�lenia o funkcjonowaniu
w spo³eczeñstwie, kszta³towanie �wiadomo�ci i to¿samo�ci narodowej (europejskiej), przekazywanie warto�ci,
ale równie¿ bardziej praktycznie � jako wymianê miêdzynarodow¹, nawi¹zywanie kontaktów
miêdzyszkolnych, rozwi¹zywanie pewnych konkretnych problemów bilateralnych (przyk³ad programów
edukacyjnych francusko-niemieckich). Warte podkre�lenia jest to, ¿e pañstwa kandyduj¹ce do Unii podchodz¹
do tej definicji bardziej ideologicznie, tworz¹ na ten temat konstrukty my�lowe i na ich podstawie buduj¹
programy. W pañstwach �unijnych� takiej potrzeby ju¿ nie ma � ich �edukacja europejska� czy �europejski
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wymiar w nauczaniu� wynika wprost z prze¿ywanej rzeczywisto�ci. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e pañstwa,
takie jak: Polska, Rumunia, Chorwacja (a w domy�le: Czechy, S³owacja i Wêgry) s¹ jeszcze na etapie nauczania
o Europie, natomiast pañstwa nale¿¹ce do Unii przesz³y ju¿ do nauczania w Europie i dla Europy.

Maj¹c w pamiêci uwagi dotycz¹ce tego pierwszego, podstawowego pytania, mo¿na przyst¹piæ do
omawiania nastêpnych.

Odpowiedzi na pytanie drugie, dotycz¹ce umiejscowienia w czasie nauki w szkole wprowadzenia
�edukacji europejskiej�, logicznie wynika ze zdefiniowania tego problemu w pytaniu pierwszym. W tych
pañstwach, gdzie jest mowa o europejskim wymiarze w nauczaniu, nie mo¿na okre�liæ �momentu�
wprowadzenia go do programów. Istnieje on od samego pocz¹tku procesu edukacyjnego (nawet od
przedszkola) a¿ do matury. Taka tendencja istnieje przede wszystkim we Francji, Danii, Portugalii, Holandii,
Belgii, gdzie wystêpuje najszersze rozumienie �edukacji europejskiej� i gdzie formalnie nie wystêpuje ona
w programach nauczania. £atwo siê domy�leæ, ¿e w tych pañstwach nie wystêpuje ¿aden osobny przedmiot
dotycz¹cy tej tematyki � wystêpuje ona wy³¹cznie w postaci ogólnej idei w nauczaniu, w postaci
miêdzyprzedmiotowej (ale nie w postaci zaprogramowanej �cie¿ki). Europejski wymiar wydaje siê byæ
w tych pañstwach tak naturalny, ¿e nie po�wiêcono mu osobnych zapisów.

W pañstwach, gdzie �edukacja europejska� przybiera postaæ konkretnych programów, mo¿na mówiæ
o jej umiejscowieniu w czasie nauczania. Tak dzieje siê w Szkocji, Norwegii, Austrii, na Malcie. W tych
pañstwach nie ma konkretnych przedmiotów po�wiêconych wy³¹cznie tematyce europejskiej, ale potrzeba
podejmowania tych zagadnieñ jest zapisana w ustaleniach programowych. Oprócz miêdzyprzedmiotowego
podej�cia do problemu istniej¹ tam ró¿ne dzia³ania, które wystêpuj¹ osobno w postaci lekcji, wspólnych
szkolnych dzia³añ � konkursów, przedstawieñ itp.

W pañstwach dawnego �bloku wschodniego�, w pañstwach kandyduj¹cych do UE, sytuacja jest
oczywi�cie odmienna. Tworzy siê tam specjalne programy �edukacji europejskiej�, zawieraj¹ce zarówno
informacje o samym procesie integracji, jak i zagadnienia historyczne, kulturowe, gospodarcze. W tych
pañstwach mo¿na okre�liæ moment wprowadzenia tej tematyki do szkó³ � dzieje siê to zazwyczaj na
poziomie gimnazjum. Istniej¹ tam równie¿ osobne przedmioty lub �cie¿ki edukacyjne zapisane w podstawach
programowych (dobrym przyk³adem s¹ tu polskie podstawy programowe). �Edukacja europejska� rozumiana
jest tu bardzo konkretnie jako nauczanie o Unii Europejskiej, jej instytucjach, historii i procesie integracji.
Pojawiaj¹ siê w niej elementy kszta³towania postaw europejskiego obywatelstwa, czyli nauczania w i dla
Europy, ale wci¹¿ przewa¿a czynnik informacyjny � przekazywania bardziej wiedzy ni¿ umiejêtno�ci.

Z powy¿szych porównañ wyp³ywaj¹ nastêpuj¹ce pytania:
- czy termin �edukacja europejska� nie jest artefaktem?
- czy nie powinien zostaæ zast¹piony �europejskim wymiarem w nauczaniu�?
- czy droga obrana przez polsk¹ edukacjê � droga tworzenia specjalnych �cie¿ek edukacyjnych � jest s³uszna?

Nie chcia³abym ostatecznie odpowiadaæ na te pytania. Pragnê natomiast podzieliæ siê kilkoma osobistymi
uwagami, jakie nasuwaj¹ mi siê po zakoñczeniu opisywanego seminarium. Uwagi te bêd¹ dotyczyæ przede
wszystkim sytuacji �edukacji europejskiej� w Polsce.

Obawiam siê, ¿e potrzeba tworzenia specjalnych zapisów programowych dotycz¹cych edukacji europejskiej w
Polsce, jak równie¿ w innych krajach Europy �rodkowo-Wschodniej, wynika z za³o¿enia, ¿e istnieje podzia³ na
Europê (Uniê) i resztê (w tym tak¿e �nas�). W zwi¹zku z tym program �cie¿ki europejskiej dla polskiego gimnazjum
napisany jest tak, jakby zagadnienia w nim zasygnalizowane jeszcze nas � Polaków � nie dotyczy³y. Natomiast
tre�ci opisane w �cie¿ce edukacji obywatelskiej, jak równie¿ dziedzictwa kulturowego w regionie, w o wiele
wiêkszym stopniu poruszaj¹ zagadnienia kszta³towania postaw m³odzie¿y w kierunku �wiadomego obywatelstwa.
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Z jednej strony zosta³o w Polsce zrobione ogromnie du¿o na rzecz edukacji o Unii (napisane podrêczniki,
materia³y edukacyjne, przeprowadzone szkolenia), z drugiej za� strony dzia³ania te posz³y, byæ mo¿e,
w nie do koñca w³a�ciwym kierunku. Za ma³o mówimy o europejskim wymiarze w nauczaniu, nadaj¹cym
kierunek ca³emu procesowi edukacyjnemu, kszta³tuj¹cemu postawy i umiejêtno�ci funkcjonowania
w nowoczesnym, demokratycznym spo³eczeñstwie, nadal za du¿o natomiast po�wiêcamy uwagi
przekazywaniu wiedzy o Unii Europejskiej jako o bycie zewnêtrznym.

W ca³ym tym procesie mylimy pojêcie Unii Europejskiej i Europy. Jest to kolejne wa¿ne zagadnienie,
które wyp³ywa z opisanego seminarium: Europa jest wspólnot¹ kultury, historii i przesz³o�ci, w której od
dawna Polska i inne kraje regionu istniej¹. Sprawy Europy nas dotycz¹ i taka prawda powinna zostaæ
przekazana m³odemu pokoleniu. Myl¹c powy¿sze  pojêcia, przedstawiaj¹c sprawy Unii jako sprawy Europy,
nara¿amy m³odzie¿ na powa¿ne problemy w kszta³towaniu siê ich to¿samo�ci. Bycie Europejczykiem nie
oznacza bycia obywatelem Unii, które na razie nie mo¿e staæ siê naszym udzia³em. Europejczykami jednak
jeste�my od zawsze i taka prawda powinna byæ zawarta w naszych programach.

My�lê jednak, ¿e takie programy, jakie powsta³y w Polsce � programy traktuj¹ce edukacjê europejsk¹
jako osobn¹ od edukacji obywatelskiej � powstaæ  musia³y. Droga, któr¹ przebyli�my i mamy jeszcze do
przebycia, jest bardzo trudna i sposób na optymalne rozwi¹zanie problemów edukacyjnych bêdzie siê
d³ugo kszta³towa³. Wielu uczestników konferencji by³o absolutnie zachwyconych naszymi pomys³ami na
�edukacjê europejsk¹�: projektami, lekcjami w szko³ach, podrêcznikami. Wa¿ne jest, aby tej ogromnej
pracy, dot¹d wykonanej, nie zmarnowaæ. ¯eby wykorzystaæ j¹ do umiejêtnego przej�cia od nauczania
o Europie do nauczania dla Europy.

Katarzyna Zakroczymska � przedstawicielka Centralnego Osrodka Doskonalenia Nauczycieli,
koordynator programu �Szko³a o�rodkiem dzia³añ europejskich�.
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Jakub Boratyñski

Cisza w edukacji

Choæ nasi politycy wci¹¿ gromko zapewniaj¹, ¿e w sprawie integracji europejskiej panuje w Polsce
jednomy�lno�æ, to zarysowuje siê rozziew miêdzy zdaniem elit a nastawieniem spo³eczeñstwa.
Czar narodowej jedno�ci prys³, gdy ponad rok temu w jednym z sonda¿y liczba osób deklaruj¹cych

poparcie dla cz³onkostwa spad³a poni¿ej 50%.
Ten �zimny prysznic� na pewien czas przypomnia³ wszystkim o wadze rzetelnej informacji na temat

integracji europejskiej, która w sposób rzeczywisty odnosi³aby siê do obaw i nadziei. Jak zwykle, skoñczy³o
siê na rytualnych narzekaniach.

PIS zamiast dialogu
Program Informowania Spo³eczeñstwa, przyjêty przez rz¹d w 1999 roku, by³ mocno krytykowany za

brak klarownej wizji dzia³añ, niespójno�æ celów i niedostosowanie do potrzeb. Przy zas³u¿onej krytyce
warto jednak doceniæ, ¿e by³a to pierwsza próba powo³ania, finansowanego ze �róde³ publicznych, programu
dzia³añ informacyjnych, który � dziêki temu, ¿e by³ zaplanowany na kilka lat z góry � mia³ szansê nie staæ
siê ofiar¹ corocznych targów bud¿etowych.

Dzia³ania podejmowane w ramach programu razi³y swoim eklektyzmem � trochê pieniêdzy dla mediów,
trochê dla organizacji pozarz¹dowych, trochê � na wydawnictwa. Chaotycznie og³aszane konkursy, brak
jasnych kryteriów i wyra�nej strategii dzia³añ adresowanych do poszczególnych grup odbiorców (zw³aszcza
tych obawiaj¹cych siê integracji) przes¹dza³y o jego s³abo�ci.

Centrum Informacji Europejskiej, mimo dobrych chêci wielu jego pracowników, w wyniku
niedoinwestowania i niespójnej polityki promocyjnej nie spe³nia pok³adanych w nim nadziei. Co wiêcej,
pojawia³y siê niepokoj¹ce sygna³y o czysto uznaniowych kryteriach przyznawania dotacji � miêdzy innymi
by³y to kontrowersje dotycz¹ce wyboru organizacji, które otrzyma³y �rodki na prowadzenie Regionalnych
Centrów Informacji Europejskiej.

�Zmiana warty� w UKIE na pocz¹tku ubieg³ego roku, kiedy to szefem zosta³ Jacek Saryusz-Wolski,
wywo³a³a nadzieje � ster obejmowa³a osoba o merytorycznych kwalifikacjach. Opó�nienia w procesie
harmonizacji polskiej legislacji z ustawodawstwem europejskim, wytykane naszym negocjatorom przez
europejskich partnerów, skupi³y w znacznym stopniu energiê nowego ministra. Nadrobienie zaleg³o�ci
by³o niew¹tpliwie jego zas³ug¹.

Niestety, podobna determinacja nie towarzyszy³a dzia³aniom informacyjnym. Ambiwalentny stosunek
Saryusza-Wolskiego do PIS zaowocowa³ w³a�ciwie ca³kowitym zablokowaniem programu. Setki wniosków
z³o¿onych przez organizacje z ca³ej Polski pozosta³y nierozpatrzone. Nie uruchomiono przygotowywanego
programu dla rolników, wbrew zapowiedziom urzêdu nie powo³ano �rodowiskowej rady organizacji
pozarz¹dowych. Zaleg³a niepokoj¹ca cisza.

Ruchy kadrowe, reorganizacje departamentów wype³nia³y dzia³alno�æ przez pierwsz¹ czê�æ roku. Wreszcie,
w po³owie czerwca og³oszono konkurs na projekty organizacji pozarz¹dowych. Na wydanie pieniêdzy
przeznaczonych na dzia³alno�æ informacyjn¹ w ca³ym roku pozostan¹ im trzy miesi¹ce � do�æ w¹tpliwy
sukces z punktu widzenia efektywnego wykorzystania pieniêdzy podatnika. PIS sta³ siê chyba tematem na tyle
wstydliwym, ¿e dzi� nie mo¿na znale�æ ¿adnej informacji o nim na stronach internetowych UKIE.
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Podejrzana sprawa
Alienacja instytucji publicznych, brak zaufania obywateli do polityków to nie tylko polskie problemy, lecz

bol¹czka ca³ej Europy. Zanim jednak bêdziemy borykaæ siê z problemami deficytu demokratycznego w Unii,
pozostaje nam nasz w³asny problem braku zaufania do instytucji politycznych, który powoduje, ¿e dla wielu
Polaków cz³onkostwo w Unii to podejrzana sprawa. Wzmog³o to równie¿ towarzysz¹ce ró¿nym niepopularnym
posuniêciom czy reformom mruganie okiem: �to nie my � to Unia tego od nas wymaga�. By³a to technika na
swój sposób skuteczna, ale Unia bêdzie dzi� w coraz wiêkszym stopniu traktowana jak dopust bo¿y.

Tematyka unijna w mediach zdominowana jest przez same negocjacje, które w ogromnym stopniu maj¹
charakter techniczny i dla szerokich krêgów nie s¹ czytelne. O ile twarda taktyka negocjacyjna, jak¹ stosuje
Polska, mo¿e w koñcu okazaæ siê skuteczna (choæ co do tego istnieje du¿a rozbie¿no�æ opinii), o tyle
negatywnym jej skutkiem mo¿e staæ siê z³y spo³eczny odbiór ostatecznie wynegocjowanych rozwi¹zañ.
Gdy dojdzie do kompromisu, spo³eczeñstwo bêdzie mia³o poczucie pora¿ki.

Wreszcie, czêsto redukujemy przekonywanie do Unii do wyliczeñ, ile na tym zarobimy � bardzo ³atwo
tu o rozbudzenie przesadnych oczekiwañ, których rezultatem bêdzie postakcesyjny kac i rozczarowanie.
Ju¿ dzi� widzimy tego zapowied�, gdy okazuje siê, ¿e przedakcesyjna pomoc dla rolnictwa to nie bêd¹
tysi¹ce euro na ka¿de polskie gospodarstwo. Konieczna jest równowaga � warto w sposób realistyczny
mówiæ o materialnych korzy�ciach, warto te¿ jednak przypominaæ o zasadniczych przyczynach
proeuropejskiego wyboru Polski.

Fatum frustracji
Byæ mo¿e za brakiem determinacji w prowadzeniu dzia³añ informacyjnych na rzecz integracji kryje siê

przekonanie, ¿e nie warto w to inwestowaæ. Sprawa sprowadza siê bowiem do odpowiedzi �tak�
w referendum, a do tego mo¿e wystarczyæ zmasowana kampania propagandowa, która bezpo�rednio je
poprzedzi. Takiemu, manifestowanemu przez praktykê �nicnierobienia�, stanowisku nale¿y siê z trzech
powodów mocno przeciwstawiæ.

Po pierwsze, im mniej d³ugofalowej edukacji i informacji o cz³onkostwie Polski w Unii, tym trudniej
bêdzie zrozumieæ znaczenie decyzji, jak¹ podejmuj¹ w referendum obywatele. Tym ³atwiej bêdzie za�
potraktowaæ je jako sonda¿ poparcia dla aktualnie sprawuj¹cej w³adzê ekipy lub � co bardziej
prawdopodobne � okazjê do wyra¿ania ogólnej frustracji i niezadowolenia wobec elit politycznych, czyli
absencjê lub g³os negatywny.

Po drugie, nasze dzia³ania nie mog¹ ograniczaæ siê do perspektywy negocjacji i samego referendum. Je�li
decyzje obywateli kszta³towaæ bêdzie wy³¹cznie poprzedzaj¹ca referendum kampania, z natury rzeczy
emocjonalna, tym ³atwiej o g³êbokie rozczarowanie zaraz po przyst¹pieniu. Im wiêkszy udzia³ w decyzji
pozytywnej bêdzie mia³a wiedza, tym mniej bolesne bêdzie zderzenie marzeñ z rzeczywisto�ci¹ ¿ycia w Unii.

Po trzecie, integracja europejska nie mo¿e ograniczaæ siê do elit. Niezale¿nie od tego, ¿e cz³onkostwo
w Unii uwa¿am za jedn¹ z najlepszych rzeczy dla Polski, to warto�ci¹ sam¹ w sobie jest podjêcie �wiadomej
decyzji przez jak najwiêksz¹ grupê Polaków. Umo¿liwienie jej podjêcia wymaga edukacji i informacji;
powinno byæ równie wa¿nym zadaniem rz¹du, jak wynegocjowanie najlepszych warunków cz³onkostwa.

Polska szko³a europejska
Polska szko³a to nie tylko miejsce edukacji dzieci i m³odzie¿y, lecz � zw³aszcza w mniejszych

miejscowo�ciach � centrum inicjatyw kulturalnych i spo³ecznych promieniuj¹cych na lokaln¹ spo³eczno�æ.
To te¿ naturalna przestrzeñ dzia³añ dla wielu organizacji pozarz¹dowych, a tak¿e instytucja, która dociera
do �rodowisk znajduj¹cych siê w najtrudniejszej sytuacji � spo³eczno�ci popegeerowskich wsi czy ma³ych
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miast ze strukturalnym bezrobociem. Informowanie o integracji europejskiej poprzez system o�wiaty ma
charakter powszechny � poprzez struktury o�wiatowe pozwala dotrzeæ do ogó³u spo³eczeñstwa: uczniów,
nauczycieli, a tak¿e � po�rednio � rodziców.

Nie wykorzystujemy tego wielkiego potencja³u. Powsta³o wiele wysp aktywno�ci opieraj¹cych siê na
pracy entuzjastów: nauczycieli kieruj¹cych klubami europejskimi, lokalnych organizacji pozarz¹dowych,
przedstawicieli samorz¹du. Ale by³y i s¹ to tylko wyspy, a poza nimi pozostaj¹ �rodowiska najbardziej
upo�ledzone cywilizacyjnie, w�ród których naj³atwiej wykreowaæ sprzeciw wobec integracji europejskiej.

Znamienne jest badanie, dotycz¹ce zaanga¿owania szkó³ w edukacjê europejsk¹, przeprowadzone
w województwach: ma³opolskim i podkarpackim. Rezultaty ankiety by³y interesuj¹ce: autorskie programy
nauczania, kluby europejskie, konkursy, wspó³praca z samorz¹dem, wymiana zagraniczna, itp. By³ tylko
jeden problem � dotyczy³o to zaledwie co dziesi¹tej szko³y. Ta prawid³owo�æ, na dobr¹ sprawê, dotyczy
wielu innych �rodowisk i grup spo³ecznych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzy³o ca³kiem sensowne ramy edukacji europejskiej w gimnazjum
w postaci tak zwanej miêdzyprzedmiotowej �cie¿ki edukacyjnej, czyli programu okre�laj¹cego, jak na
ró¿nych przedmiotach poruszaæ sprawy europejskie. Przyk³ad Ma³opolski pokazuje, ¿e w wiêkszo�ci szkó³
z powodu braku umiejêtno�ci, materia³ów i podrêczników �cie¿ka pozostaje tylko teori¹. Kluczem do
wyj�cia poza istniej¹ce wyspy jest systemowe wsparcie ze strony instytucji publicznych i partnerska
wspó³praca z tymi, którzy bez ¿adnych zachêt z góry ju¿ od wielu lat siê tym zajmuj¹.

Reforma zreformowanej edukacji
Ubieg³oroczna konferencja dotycz¹ca edukacji europejskiej by³a okazj¹ do mobilizacji �rodowisk

o�wiatowych i organizacji pozarz¹dowych zaanga¿owanych w edukacjê europejsk¹, które wspólnie
przedstawi³y wiele propozycji wci¹¿ wartych rozwa¿enia.

Pierwsz¹ z nich by³o utworzenie Narodowego Programu Edukacji Europejskiej (NPEE), w oparciu
o wspólny wysi³ek instytucji publicznych i pozarz¹dowych. Istot¹ sprawy by³oby przyjêcie wieloletniej
strategii z planem dzia³añ i zagwarantowanie wspó³pracy pomiêdzy ró¿nymi resortami (MEN, UKIE,
Ministerstwo Rolnictwa), samorz¹dem i organizacjami pozarz¹dowymi, które najczê�ciej, niestety, dzia³aj¹
bez ¿adnej koordynacji. Program taki gwarantowa³by dostarczenie materia³ów edukacyjnych dla szkó³
i systematyczne szkolenie nauczycieli.

Kolejne propozycje to miêdzy innymi wprowadzenie elementów edukacji europejskiej do szkó³
zawodowych, gdzie uczy siê m³odzie¿ bêd¹c¹ najczê�ciej ofiar¹ barier w dostêpie do edukacji i zapó�nienia
cywilizacyjnego. Uczestnicy konferencji mówili o swoich negatywnych do�wiadczeniach w kontaktach
z Warszaw¹. Ostatnim przyk³adem by³a wielomiesiêczna cisza i brak jakichkolwiek publicznych deklaracji
UKIE na temat wniosków o granty do PIS. St¹d pojawi³a siê propozycja decentralizacji finansowania inicjatyw
odbywaj¹cych siê w szkole i �rodowisku lokalnym. Na podstawie konkursu wybrano by instytucje, które
w regionach zajmowa³yby siê przekazywaniem dotacji na lokalne inicjatywy.

Jednym z najwa¿niejszych w¹tków by³ postulat, by w propozycjach �rodowiska dostrzec co� wiêcej ni¿
kolejne roszczenie do pañstwowej kasy. Chodzi³o bowiem raczej o uznanie za partnera, z którym wspó³praca
polega na wspólnym my�leniu, planowaniu i dzieleniu siê zadaniami.

W poszukiwaniu autentycznego partnera
Nied³ugo po konferencji pad³o zaproszenie ze strony UKIE do pracy nad projektem programu

wykonawczego do PIS, dotycz¹cego �rodowiska szkolnego i nauczycielskiego. Program ten, w naszym
przekonaniu, mog³yby tworzyæ zarówno dzia³ania finansowane przez UKIE, jak i takie inicjatywy organizacji
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pozarz¹dowych, które � wpisuj¹c siê w ogóln¹ strategiê � finansowane s¹ bez udzia³u �rodków rz¹dowych,
co dobrze mo¿e wyra¿aæ ideê partnerstwa. Pomys³y, które siê wówczas pojawi³y, to m. in.:
n reedycja nowoczesnego pakietu �Europa na co dzieñ� i dostarczenie go do wszystkich gimnazjów w Polsce;
n przeszkolenie blisko trzech tysiêcy nauczycieli tak, by w ka¿dej gminie by³ jeden nauczyciel przygotowany

do pracy z pakietem �Europa na co dzieñ� (koszt w skali pañstwa jest minimalny � oko³o 1,5 miliona z³otych);
n stworzenie w ka¿dej gminie przy bibliotekach szkolnych biblioteki europejskiej, która na bie¿¹co by³aby

zasilana w czasopisma, ksi¹¿ki i materia³y informacyjne po�wiêcone problematyce integracji europejskiej.

Niestety, reformy wewnêtrzne w UKIE po³o¿y³y kres tym ambitnym, choæ w sumie do�æ oczywistym
planom. Trudno oczywi�cie przewidzieæ, jakie bêd¹ losy programów informacyjnych po wyborach �
niezale¿nie od ich wyniku, rozstrzygniêæ kadrowych, reform instytucjonalnych � warto, by sprawa ta pozosta³a
kwesti¹ ponadpartyjnego porozumienia.

Nie jest tak, ¿e ca³y problem z brakiem edukacji europejskiej sprowadza siê do pieniêdzy. Na pocz¹tek
trzeba wykorzystaæ istniej¹cy potencja³. Jest on ró¿norodny: lokalni liderzy i autorytety, dzia³acze organizacji
pozarz¹dowych, aktywni nauczyciele. Potrzeba te¿ rzeczywistego partnerstwa miêdzy instytucjami
rz¹dowymi a inicjatywami spo³ecznymi.

Jakub Boratyñski � dyrektor Programu Europejskiego w Fundacji im. Stefana Batorego.
Tekst ukaza³ siê w dwutygodniku Unia & Polska, w jesieni 2001.
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Ankieta na temat edukacji europejskiej
dla krajowych komitetów wyborczych

1. Jakie konkretne dzia³ania zamierzaj¹ Pañstwo podj¹æ

w dziedzinie polityki informowania spo³eczeñstwa

o procesie integracji europejskiej?

(a) Jak widz¹ Pañstwo przysz³o�æ Programu Informowania Spo³eczeñstwa?
� Czy uwa¿aj¹ Pañstwo, ¿e nale¿y kontynuowaæ realizacjê ju¿ istniej¹cego Programu, czy nale¿y opracowaæ

now¹ strategiê informowania spo³eczeñstwa?
� Jak¹ perspektywê czasow¹ winien mieæ Program Informowania Spo³eczeñstwa?
� Jakie instrumenty wykonawcze powinny charakteryzowaæ taki Program?
� Czy jego realizacja winna siê zakoñczyæ w momencie przyjêcia Polski do UE, czy te¿ powinien byæ

kontynuowany?
� Je�li tak,  to jak d³ugo i w jakiej formie? Do jakich �rodowisk przede wszystkim powinien byæ skierowany

po akcesji?

(b) Jak zapewniæ sta³¹, skoordynowan¹ wspó³pracê miêdzy UKIE, MEN i Ministerstwem Rolnictwa
a innymi resortami maj¹cymi wp³yw na politykê informacyjn¹ rz¹du?

(c) Na jakich zasadach winna opieraæ siê wspó³praca przy realizowaniu PIS (lub jego odpowiednika)
przez partnerów, takich jak: Centrum Informacji Europejskiej, Regionalne Centra Informacji
Europejskiej, Kuratoria O�wiaty, Centralny O�rodek Doskonalenia Nauczycieli, Wojewódzkie O�rodki
Doskonalenia Nauczycieli, organizacje pozarz¹dowe, samorz¹dy lokalne, media.
� Proszê zaproponowaæ mechanizmy reguluj¹ce taka wspó³pracê.

(d) Jak¹ rolê powinny odgrywaæ media publiczne?
� Czy jest potrzeba wprowadzenia sta³ych cykli programowych?
� Czy rz¹d powinien udzielaæ dodatkowego wsparcia programom tego typu?
� Jakie winny byæ g³ówne grupy odbiorców?
� Jaka powinna byæ forma takich programów?
� Jaki czas antenowy by³by dla nich najodpowiedniejszy?

2. W jaki sposób zamierzaj¹ Pañstwo promowaæ i wspieraæ

edukacjê europejsk¹ w polskich szko³ach?

(a) Jakie typy szkó³ i które szczeble edukacji powinny byæ objête nauczaniem o problematyce
europejskiej? Obecnie miêdzyprzedmiotow¹ �cie¿k¹ edukacji europejskiej objête s¹ wy³¹cznie
gimnazja i licea.

(b) Czy s¹ Pañstwo za przygotowaniem powszechnie dostêpnych pakietów informacyjnych dla ró¿nych
typów szkó³ - gimnazjów, liceów i szkó³ zawodowych? Obecna oferta wydawnicza jest niedostosowana
do potrzeb, bo nie ma odrêbnego przedmiotu �edukacja europejska�.
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� Czy widz¹ Pañstwo potrzebê aktualizacji i reedycji multimedialnego pakietu edukacyjnego �Europa na
co dzieñ�

� Czy s¹ Pañstwo za wyposa¿eniem wszystkich szkó³ nieodp³atnie w te lub inne materia³y na temat Unii
Europejskiej?

(c) W jaki sposób i w jakiej formie edukacja europejska powinna byæ dostêpna dla uczniów szkó³
zawodowych i szkó³ wiejskich? S¹ to �rodowiska zupe³nie dotychczas nie objête edukacj¹ europejsk¹,
a wykazuj¹ce najwy¿szy stopieñ sceptycyzmu wobec UE.

(d) Jak pomagaæ nauczycielom w zdobywaniu i uaktualnianiu wiedzy na temat Unii Europejskiej?
� Czy uwa¿aj¹ Pañstwo, ¿e potrzebne jest przygotowanie grupy trenerów (Team Europe), która
informuje, szkoli i  przygotowuje grupy docelowe rekrutuj¹ce siê ze �rodowisk o�wiatowych
(nauczyciele, doradcy metodyczni, konsultanci, trenerzy organizacji pozarz¹dowych)? Dotychczasowe
dzia³ania obejmowa³y jedynie 10% potencjalnych adresatów.
� Czy s¹ Pañstwo za przeszkoleniem przez trenerów z Team Europe 3000 nauczycieli, tak aby w ka¿dej
polskiej gminie by³ co najmniej jeden nauczyciel przygotowany do pracy z pakietem �Europa na co dzieñ�?

3. Co zamierzaj¹ Pañstwo zrobiæ dla wsparcia dzia³alno�ci

organizacji pozarz¹dowych zaanga¿owanych w promowanie

i informowanie o integracji europejskiej?

(a) Czy uwa¿aj¹ Pañstwo, ¿e nale¿y uruchomiæ system ma³ych grantów dla Klubów Europejskich,
lokalnych organizacji pozarz¹dowych i szkó³ wspieraj¹cych projekty promuj¹ce edukacjê europejsk¹.
� Je�li tak, to jak powinien zorganizowany taki system?

(b) Czy s¹ Pañstwo za opracowaniem spójnego systemu obiegu informacji o ró¿nych inicjatywach
z zakresu edukacji europejskiej?

(c) Co Pañstwo s¹dz¹ o w³¹czeniu Ko�cio³ów i organizacji wyznaniowych w realizacjê projektów
dotycz¹cych edukacji europejskiej?

(d) Jakie ramy instytucjonalne umo¿liwi³yby sta³¹ wspó³pracê organizacji pozarz¹dowych z rz¹dem
w dziedzinie informowania spo³eczeñstwa?
� Co Pañstwo s¹dz¹ o powo³aniu �rodowiskowej rady organizacji pozarz¹dowych do wspó³pracy przy
realizacji PIS (lub jego odpowiednika)?
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Podsumowanie wyników ankiety
na temat edukacji europejskiej skierowanej przez Koalicjê do komitetów

wyborczych przed wyborami parlamentarnymi w lipcu 2001 roku

Koalicja na rzecz edukacji europejskiej rozes³a³a do komitetów wyborczych ankietê zawieraj¹c¹ szereg
pytañ na temat informowania spo³eczeñstwa o integracji europejskiej i edukacji europejskiej. Pytali�my
m.in. o pomys³y dotycz¹ce dalszych losów Programu Informowania Spo³eczeñstwa, wspó³pracê ró¿nych
resortów, rolê mediów publicznych, skalê i sposób edukacji europejskiej w szko³ach, a nawet o stosunek
do konkretnych inicjatw, m.in. szkolenia trzech tysiêcy nauczycieli.

Nasza ankieta niew¹tpliwie przysporzy³a trudno�ci komitetom wyborczym, które bardzo rzadko podjê³y
próbê szczegó³owych odpowiedzi na pytania lub po prostu nie odpowiedzia³y na nie. Odpowiedzi udzieli³y
nam komitety: PSL, UW, Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwo�ci. Jak¹� form¹ odpowiedzi by³
list Alternatywy, która bez wdawania siê w szczegó³y wyrazi³a �sprzeciw wobec wchodzenia UE do Polski�.
Zarówno Platforma Obywatelska, jak i PSL, których odpowiedzi by³y najbardziej obszerne, s¹ za kontynuacj¹
Programu Informowania Spo³eczeñstwa, a nawet jego dalszym funkcjonowaniem po cz³onkostwie oraz
objêciem edukacj¹ europejsk¹ szkó³ gimnazjalnych i �rednich (Platforma wspomina nawet o starszych
klasach podstawówek oraz o obowi¹zkowym przedmiocie). PSL chce szczególnie koncentrowaæ siê na
�rodowisku wiejskim, jest za emisj¹ cyklicznych programów w telewizji oraz dotowaniem podyplomowych
studiów europejskich dla nauczycieli. Platforma chce powo³ania Ministerstwa Integracji Europejskiej, które
zajmowa³oby siê nie tylko koordynacj¹ integracji, lecz równie¿ polityk¹ informowania o UE i edukacj¹
europejsk¹ w szko³ach. UW krytycznie ocenia realizacjê rz¹dowego Programu Informowania, z powodu
braku partnerskiej wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi. PSL i  Platforma s¹ za powo³aniem sta³ej
Rady � miejsca wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych z rz¹dem i powierzaniem niektórych zadañ samym
organizacjom (Platforma podkre�la, ¿e powinna to byæ tylko rola pomocnicza wobec dzia³añ rz¹dowych).
Niestety, koalicja SLD-UP nie dostarczy³ana nam pisemnej odpowiedzi, choæ spotykali�my siê w tej sprawie
z jej przedstawicielami, m.in. z pos³ank¹ Krystyn¹ £yback¹. Ze z³o¿onych deklaracji mo¿emy wywnioskowaæ,
¿e SLD popiera edukacjê europejsk¹ obejmuj¹c¹ ró¿ne typy szkó³, chce �cis³ej koordynacji pomiêdzy
MEN, UKIE i Ministerstwem Rolnictwa oraz pragnie, by organizacje pozarz¹dowe podejmowa³y dzia³ania
informacyjne, uczestnicz¹c w konkursach na wykonanie poszczególnych zadañ.
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Edukacja europejska w Internecie

Jednym z zasadniczych celów konferencji �Edukacja europejska w polskiej szkole � stan dzisiejszy
i wizja przysz³o�ci� by³o zwrócenie uwagi na liczne, g³ównie lokalne, inicjatywy w dziedzinie edukacji
europejskiej, które stanowi¹ czêsto warto�ciowy, ale zdecydowanie za ma³o wykorzystany potencja³. Dlatego
te¿ przed konferencj¹ podjêli�my wysi³ek zbierania informacji o aktualnym stanie edukacji europejskiej
adresowanej do dzieci i m³odzie¿y.

Zebrali�my informacje o prowadzonych programach autorskich, szkoleniach i imprezach, o ich zasiêgu
i zakresie merytorycznym. Prosili�my tak¿e o nadsy³anie konkretnych materia³ów dydaktycznych � publikacji,
skryptów, scenariuszy lekcji, programów autorskich. Otrzymane materia³y by³y bardzo pomocne przy
opracowaniu raportów zaprezentowanych na konferencji.

Uwa¿amy, ¿e dorobek wielu �rodowisk zaanga¿owanych w edukacjê europejsk¹ powinien byæ
popularyzowany w skali ca³ego kraju. Dlatego planujemy umieszczenie warto�ciowych propozycji
dydaktycznych, scenariuszy lekcji i programów w internecie i udostêpnienie ich w ten sposób wszystkim
zainteresowanym. Wymaga to oczywi�cie zgody autorów, którzy bêd¹ chcieli podzieliæ siê z innymi swoimi
pomys³ami. W przypadku p³atnych publikacji zachêcamy przynajmniej do tego, by mo¿liwe by³o
opublikowanie w internecie ich fragmentów. We wszystkich przypadkach umie�cimy pe³ne dane o autorach
i/lub instytucjach, które s¹ �ród³em materia³ów i ³¹cze do strony internetowej. Planujemy udostêpnienie
pierwszej partii zasobów edukacji europejskiej na pocz¹tku 2001 roku. Bêd¹ one dostêpne poprzez stronê
Fundacji Batorego: www.batory.org.pl/europa oraz stronê CODN: www.codn.edu.pl.

Apelujemy o przesy³anie materia³ów do CODN do koñca grudnia 2000 roku (tak aby zosta³y uwzglêdnione w
pierwszej wersji), bowiem jeste�my przekonani, ¿e � poza dotychczas zebranymi � istnieje jeszcze sporo materia³ów
wartych upowszechnienia. Materia³y, o ile to mo¿liwe � w wersji elektronicznej, prosimy przesy³aæ na adres:

Centralny O�rodek Doskonalenia Nauczycieli,
00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28
e-mail: bobin@codn.edu.pl

Warszawa, 8 listopada 2000



57
E d u k a c j a  e u r o p e j s k a  w  p o l s k i e j  s z k o l e

Edukacja europejska w polskiej szkole �
stan dzisiejszy i wizja przysz³o�ci
8-9 listopada 2000

Program

8 listopada
Sala Konferencyjna w Nowym Domu Poselskim (ul. Senacka 1)

Godz. 9.30 � 10.30
Otwarcie konferencji

- pose³ Tadeusz Mazowiecki, Przewodnicz¹cy Sejmowej Komisji Integracji Europejskiej
- dr Jacek Saryusz-Wolski, Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej
- prof. Marcin Król, Przedstawiciel Rady Fundacji im. Stefana Batorego
- Katarzyna Koszewska, wicedyrektor Centralnego O�rodka Doskonalenia Nauczycieli
- Przedstawienie projektu stanowiska �rodowisk pozarz¹dowych i o�wiatowych w sprawie edukacji

europejskiej � Jakub Boratyñski, Fundacja im. Stefana Batorego

Godz. 10.30 � 12.00
Panel dyskusyjny �Diagnoza stanu edukacji europejskiej w Polsce�
(m.in. przedstawienie raportów przygotowanych na konferencjê)
Moderator: Jacek Kowalski (�INFOR�)
Uczestnicy:

- Tomasz Merta, Centrum Edukacji Obywatelskiej
- Rafa³ Kunaszyk, Ma³opolskie Kuratorium O�wiaty
- Ró¿a Thun, Prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana
- Miros³aw Sielatycki, Dyrektor Centralnego O�rodka Doskonalenia Nauczycieli
- Rafa³ Dymek, uczeñ Liceum im. Dobiszewskiego w Warszawie

Godz. 12.00 � 12.20
Przerwa na kawê

Godz. 12.20 � 13.30
Dyskusja z udzia³em panelistów i uczestników konferencji

Godz. 13.30 � 14.30
Obiad

Godz. 14.30 � 16.00
Panel dyskusyjny  �Przysz³o�æ edukacji europejskiej�
Moderator: El¿bieta Skotnicka-Illasiewicz, Polska Rada Ruchu Europejskiego
Uczestnicy:

- Irena Dzierzgowska, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Katarzyna Skórzyñska, Podsekretarz Stanu, Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej
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- Gra¿yna Staniszewska, Pose³ na Sejm RP, Komisja Edukacji, Nauki i M³odzie¿y
- Krystyna £ybacka, Pose³ na Sejm RP, Komisja Edukacji, Nauki i M³odzie¿y
- Teresa Jasztal, Pose³ na Sejm RP, Komisja Edukacji, Nauki i M³odzie¿y
- o. Andrzej Koprowski SJ, za³o¿yciel Katolickiego Biura Inicjatyw Europejskich OCIPE

Godz. 16.00 � 16.20 Przerwa na kawê

Godz. 16.20 � 17.30 Dyskusja z udzia³em panelistów i uczestników konferencji

Godz. 17.30 � 17.45 Podsumowanie i zakoñczenie konferencji

9 listopada
Centralny O�rodek Doskonalenia Nauczycieli, Al. Ujazdowskie 28

Godz. 10.00-13.00 Warsztaty po�wiêcone programom europejskim

Warsztat I
Prowadzenie: Andrzej Gruca

Warsztat II
Prowadzenie: Anna Dereñ

Warsztat III
Prowadzenie: Halina Weso³owska i Krystyna Zaufal

Warsztat IV
Prowadzenie: Pawe³ U�pieñski i Agata D¹mbska
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ZAPIS DYSKUSJI Z KONFERENCJI
�EDUKACJA EUROPEJSKA W POLSKIEJ SZKOLE
- STAN DZISIEJSZY I WIZJA PRZYSZ£O�CI�

Warszawa, 8 listopada 2000 r.

KRYSTYNA £YBACKA: W imieniu Sejmowych Komisji: Integracji Europejskiej oraz Edukacji, Nauki
i M³odzie¿y mam ogromn¹ przyjemno�æ przywitaæ Pañstwa na konferencji, podczas której mamy podj¹æ
próbê odpowiedzi na pytanie o kszta³t edukacji europejskiej w polskiej szkole � zarówno w dniu dzisiejszym,
jak i w przysz³o�ci. W tej chwili w dziedzinie polityki zagranicznej Polska nie ma wa¿niejszego zadania ni¿
proces integracji z Uni¹ Europejsk¹. Formalnie ten proces oznacza ¿mudne negocjacje � dostosowywanie
prawa polskiego do europejskiego. Ale wa¿niejsze i trudniejsze s¹ zmiany w ludzkiej mentalno�ci. Polskie
spo³eczeñstwo musi pozbyæ siê zarówno nierealnych oczekiwañ, jak i nieuzasadnionych lêków. Naszym
wspólnym zadaniem jest, by w�ród Polaków by³o jak najwiêcej eurorealistów, a jak najmniej eurosceptyków
i euroentuzjastów. Wa¿ne jest, aby tê mentalno�æ kszta³towaæ równie¿ w�ród tych, którzy � w przeciwieñstwie
do nas � nie tylko bêd¹ ten proces realizowaæ, lecz po prostu bêd¹ ¿yli w zintegrowanej Unii Europejskiej.
Z tego powodu wa¿ne jest, aby kszta³towaæ �wiadomo�æ dzieci i m³odzie¿y. O tym chcieliby�my dzi�
porozmawiaæ. Jest mi niezwykle mi³o przywitaæ naszych go�ci. Proszê pierwszego z go�ci, Pana Ministra
Jacka Saryusza-Wolskiego, o przedstawienie swojej wizji.

JACEK SARYUSZ-WOLSKI: Powiem dos³ownie kilka s³ów. Pierwsza uwaga generalna: wydaje siê, ¿e na
etapie zmierzania do cz³onkostwa w Unii Europejskiej edukacja, a zw³aszcza edukacja w strukturach
szkolnych, jest jednym z kluczowych zadañ. Zawsze by³a ona wa¿na, natomiast w przededniu wej�cia do
Unii Europejskiej nabiera szczególnego znaczenia. Nie chodzi tylko o to, ¿eby pozytywnie wypad³o
referendum i ju¿ bêdziemy w Unii Europejskiej, lecz by�my potrafili zaistnieæ tam ze swoj¹ wiedz¹,
umiejêtno�ciami. Z tego punktu widzenia ludzie i ich wiedza to nasz kluczowy atut. Bo przecie¿ nie jest
nim zanieczyszczone �rodowisko czy nadmiernie rozbudowany ciê¿ki przemys³. Nie bêdê d³u¿ej wymienia³
naszych problemów, poniewa¿ tak¹ listê mo¿na znale�æ w raporcie Komisji Europejskiej na temat postêpów
procesów akcesyjnych.

Atutem jest dobrze przygotowany obywatel, rozumiej¹cy naturê tych procesów. To generacja, która
dzisiaj jest w szko³ach, na uczelniach. S³usznie mówi Pani Pose³, ¿e edukacja szkolna dotyczy grupy
m³odzie¿y, która w pierwszym dziesiêcioleciu naszego cz³onkostwa w Unii Europejskiej bêdzie wchodzi³a
na rynek pracy i stanie siê wizytówk¹ Polski. Bardzo wa¿na jest edukacja europejska definiowana w trzech
wymiarach. Chodzi o to, by polska szko³a by³a nowoczesna, poniewa¿ im bardziej bêdzie nowoczesna
i odpowiadaj¹ca wyzwaniom dnia dzisiejszego, tym bardziej bêdzie europejska. To jest pierwsza, najszersza
definicja edukacji europejskiej. Takiemu pojmowaniu edukacji europejskiej s³u¿y reforma edukacji
wprowadzona przez rz¹d Jerzego Buzka. Definiowana bardziej w¹sko, edukacja europejska kszta³tuje
�wiadomo�æ m³odych ludzi tak, by rozumieli swoj¹ rolê i to¿samo�æ w systemach i hierarchii warto�ci
w Europie, by lepiej potrafili akcentowaæ i wzbogacaæ kulturê. W tym celu wprowadzane s¹ wszystkie
elementy edukacji, które s³u¿¹ otwarciu na �wiat i Europê. Jest to wiêkszo�æ przedmiotów nauczania
w szko³ach, w tym g³ównie lekcje jêzyków obcych oraz te, daj¹ce wiedzê, jak ¿yj¹ inne kraje europejskie.
Bardzo wa¿ne s¹ ró¿nego rodzaju kontakty miêdzy m³odzie¿¹. S³u¿¹ temu np. programy �M³odzie¿ 2000�
czy �M³odzie¿ dla Europy�, w którym Polska uczestniczy na podobnych zasadach, jak cz³onkowie Unii
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Europejskiej. Wreszcie, edukacja europejska pojmowana najbardziej w¹sko uczy o funkcjonowaniu instytucji
i struktur Unii Europejskiej, mechanizmach decyzyjnych, g³ównych za³o¿eniach polityki unijnej.

Z ogromnym zadowoleniem witamy � mówiê to w imieniu Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej �
wszystkie dzia³ania, które ju¿ zosta³y zrealizowane. Ich efektem jest m.in. wprowadzenie
miêdzyprzedmiotowej �cie¿ki edukacyjnej � edukacji europejskiej. Gratulujê przedstawicielom Centralnego
O�rodka Doskonalenia Nauczycieli wykonania ogromnej pracy. Uzupe³nieniem tych dzia³añ jest
spontaniczny ruch tworzenia szkolnych klubów europejskich, których � wed³ug danych UKIE � jest ju¿
oko³o siedmiuset. Staramy siê patronowaæ im i wspieraæ je. S¹dzê, ¿e w ma³ych miejscowo�ciach mog¹
one pe³niæ rolê centrów informacji europejskiej. Porównuj¹c siê z innymi krajami kandyduj¹cymi obecnie
do Unii Europejskiej, mo¿emy powiedzieæ, ¿e sieæ spontanicznej szkolnej aktywno�ci i zainteresowania
problematyk¹ integracji europejskiej daje nam miejsce w czo³ówce krajów-kandydatów. Nie oznacza to
natomiast, ¿e mo¿na dzisiaj spocz¹æ na laurach i nic wiêcej nie robiæ. Realizowane s¹ programy zmierzaj¹ce
do tego, by ka¿d¹ szko³ê wyposa¿yæ w dostêp do Internetu. To najlepsza droga rozwoju edukacji europejskiej.

Chcia³em zatem pogratulowaæ idei konferencji i ¿yczyæ owocnych obrad zakoñczonych konstruktywnymi
przemy�leniami. My na pewno z uwag¹ zapoznamy siê ze wszystkimi konkluzjami, które Pañstwo bêd¹
chcieli nam, urzêdnikom, przekazaæ.

MARCIN KRÓL: W imieniu Fundacji Batorego bardzo siê cieszê, ¿e dosz³o do zorganizowania tej
konferencji. Fundacja jest jej wspó³organizatorem, ale z pewno�ci¹ bêdzie czyni³a znacznie wiêcej w tej,
stosunkowo dla niej nowej, dziedzinie. My�lê, ¿e � jak kilka innych programów Fundacji � tak¿e ten stopniowo
bêdzie siê rozwija³ i przyniesie interesuj¹ce wyniki.

Kilka zdañ i refleksji w zwi¹zku z wyst¹pieniem Pana Ministra.
Mówimy o edukacji, a ja wspomnia³bym o wychowaniu, które nie jest tym samym, co edukacja.

Wychowanie europejskie to miêdzy innymi to, o czym siê mówi za ma³o: zrozumienie kultury, obyczajów,
tradycji, historii, czyli bycie Europejczykiem w zwyczajnym sensie. W Polsce wcale nie jest z tym tak
dobrze. Wielokrotnie powtarzane przez w³adze polityczne, przez Ko�ció³ polski zdanie, ¿e nie musimy
wchodziæ do Europy, bo w niej jeste�my, jest oczywi�cie prawdziwe, ale tylko do pewnego stopnia. Zawsze
byli�my i jeste�my trochê na marginesie Europy. Mam okazjê widzieæ, jak to wygl¹da obyczajowo i kulturowo.
Mieszkam przewa¿nie na wsi i ogl¹dam dzieci mówi¹ce gwar¹, mimo ¿e koñcz¹ gimnazja. W szkole nie
ma nauczyciela angielskiego, bo nie ma chêtnego. Moim zdaniem, dzieci mog¹ miêdzy sob¹ mówi¹ gwar¹,
ale do innych powinny siê zwracaæ w �Oxford Polish�.

Druga refleksja, zwi¹zana z nauczycielem angielskiego. Mam uniwersyteck¹ perspektywê i od pewnego
czasu �ledzê wyra�ny odwrót od Europy duchowo-intelektualno-kulturowych zainteresowañ i skierowanie
ich na Stany Zjednoczone. To samo w sobie nie jest z³e, ¿e interesujemy siê kultur¹, produkcj¹ intelektualn¹,
artystyczn¹ Stanów Zjednoczonych, czy � mówi¹c szerzej � �wiata anglosaskiego. Natomiast istnieje pewien
negatywny element. Jestem przekonany, choæ mo¿e siê mylê, ¿e dla nas wa¿niejsze s¹ wybory we Francji
czy w Niemczech ni¿ wybory w Stanach Zjednoczonych. Maj¹ one bezpo�rednie praktyczne konsekwencje.
Tymczasem, wyborami we Francji nie interesuje siê w Polsce praktycznie nikt, niewielu za� wyborami
w Niemczech. Wspania³y dorobek wspó³czesnej humanistyki francuskiej i niemieckiej jest w Polsce prawie
niezauwa¿any. Wynika to oczywi�cie z braku znajomo�ci jêzyków obcych, ale tak nie powinno byæ.

Ostatni przyk³ad. Mam informacje, ¿e jest oferowanych kilkadziesi¹t stypendiów francuskich, z których
tylko kilka jest wykorzystywanych. Istnieje siedem stypendiów ambasady duñskiej. W zesz³ym roku nikt
z tych propozycji nie skorzysta³. Byæ mo¿e to trochê egzotyczne jechaæ do Danii, ale s¹ powody, ¿eby to
czyniæ. Jak widaæ, nie wykorzystujemy mo¿liwo�ci �ci�le europejskich. Ka¿dy student chce pojechaæ do
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Stanów Zjednoczonych. Nie jestem przekonany, ¿e jest to konieczne. Takie nastawienie wynika z pewnej
tendencji, choæ nie przesadza³bym, ¿e gro�nej. Warto zwróciæ uwagê na to, ¿e je¿eli tak bardzo chcemy
rozs¹dnie wej�æ do Unii Europejskiej, to sprawa wychowania europejskiego, zainteresowania tym, co siê
naprawdê w Europie dzieje: polityk¹, obyczajami, gospodark¹, przemianami spo³ecznymi, problemami
bezrobocia � jest kwesti¹, która powinna byæ w centrum naszej uwagi.

KATARZYNA KOSZEWSKA: Jestem wicedyrektorem Centralnego O�rodka Doskonalenia Nauczycieli,
wspó³organizatora tej konferencji. Bardzo dziêkujemy Fundacji Batorego, ¿e zechcia³a razem z nami podj¹æ
trud wypracowania zadañ na przysz³o�æ. Centralny O�rodek Doskonalenia Nauczycieli jest jedn¹ z piêciu
placówek centralnych, podleg³ych bezpo�rednio Ministerstwu Edukacji Narodowej. Jednym z zadañ O�rodka
jest w³a�nie edukacja europejska i wspieranie europejskiego wymiaru nauczania. Od wielu lat realizujemy
ró¿ne projekty. Chcia³abym wymieniæ tylko niektóre z nich; wiele z tych projektów jest pañstwu znanych:
�Sierra � Europa na co dzieñ�, �Europa, twoja d³ugoterminowa lokata�, �Partnerzy � Polacy i Niemcy w nowej
Europie�, �S¹siedzi � Polacy i Ukraiñcy w nowej Europie�, �Inni to tak¿e my�, �Spo³eczeñstwo bez uprzedzeñ�
i inne. Wielu z tu obecnych jest lub by³o uczestnikami naszych szkoleñ, wielu jest naszymi sta³ymi partnerami
w realizacji kolejnych przedsiêwziêæ. Cieszymy siê bardzo, ¿e dzisiejsze spotkanie bêdzie okazj¹ poznania
i wymiany nowych do�wiadczeñ, jak równie¿ zaplanowania dzia³añ, które razem bêdziemy mogli podj¹æ.

JAKUB BORATYÑSKI: Od czerwca prowadzê w Fundacji Batorego Program Europejski. W gronie kilku
organizacji przygotowali�my przed konferencj¹ projekt �Stanowiska �rodowisk o�wiatowych i organizacji
pozarz¹dowych w sprawie edukacji europejskiej�. Nad jego powstaniem pracowa³o kilka organizacji: Polska
Fundacja im. Roberta Schumana, Polska Rada Ruchu Europejskiego, Centralny O�rodek Doskonalenia
Nauczycieli, Fundacja Batorego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Pozwolê sobie przedstawiæ ten
projekt. Je¿eli Pañstwo siê z nim zgadzaj¹, proszê o sk³adanie podpisów, jak równie¿ o to, by w trakcie
konferencji nawi¹zywaæ do niego, zg³aszaæ w³asne propozycje. Mamy nadziejê, ¿e jednym z zasadniczych
owoców tego spotkania bêdzie próba przedstawienia w³adzom publicznym szeregu konkretnych rozwi¹zañ,
które mog³yby poprawiæ status edukacji europejskiej w polskiej szkole.

Oto tre�æ �Stanowiska�: �Stan wiedzy na temat integracji europejskiej w spo³eczeñstwie jest niski. Nie umiemy
pokazaæ, jak historyczny proces wchodzenia Polski do Unii Europejskiej prze³o¿y siê na indywidualne
do�wiadczenia przedstawicieli ró¿nych grup spo³ecznych. Nie potrafimy opowiedzieæ o szansach, jakie stworzy
w naszym ¿yciu. To zasadnicze powody, dla których poparcie dla procesu integracji jest w Polsce ci¹gle tak
zmienne i niestabilne. Polska szko³a to nie tylko miejsce edukacji dzieci i m³odzie¿y, lecz � zw³aszcza w mniejszych
miejscowo�ciach � centrum inicjatyw kulturalnych i spo³ecznych, promieniuj¹cych na lokaln¹ spo³eczno�æ. To
równie¿ naturalna przestrzeñ dzia³añ dla wielu organizacji pozarz¹dowych. Szko³a to tak¿e instytucja, stwarzaj¹ca
szansê dotarcia do �rodowisk znajduj¹cych siê w najtrudniejszej sytuacji, spo³eczno�ci popegeerowskich wsi
czy ma³ych miast ze strukturalnym bezrobociem. Informowanie o integracji europejskiej poprzez system o�wiaty
przynosi zasadnicz¹ korzy�æ, bowiem ma charakter powszechny. Poprzez struktury o�wiatowe pozwala dotrzeæ
do ogó³u spo³eczeñstwa � uczniów, nauczycieli, a tak¿e � po�rednio � rodziców. Ten wielki potencja³ w edukacji
europejskiej pozostaje niewykorzystany. Dotychczasowe programy pomocowe Unii Europejskiej, których celem
by³o informowanie o integracji europejskiej poprzez system i dzia³ania w �rodowiskach lokalnych, takie jak
�Sierra� czy �Inicjatywy Pro-europejskie�, przynios³y wiele dobrego: pozwoli³y na zbudowanie i wzmocnienie
wielu wysp aktywno�ci, opieraj¹cych siê na pracy entuzjastów � nauczycieli, lokalnych organizacji
pozarz¹dowych, przedstawicieli samorz¹du. Ale by³y i s¹ to tylko wyspy. Poza nimi pozostaj¹ �rodowiska, które
czuj¹ siê przegrane w procesie transformacji � te, w�ród których naj³atwiej wykreowaæ sprzeciw wobec integracji
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europejskiej. Zasadniczym problemem pozostaje brak systematycznego � w skali ca³ego kraju � wsparcia szkó³
i nauczycieli w prowadzeniu edukacji europejskiej. �rodki pomocowe Unii Europejskiej na dzia³ania informacyjne
i edukacyjne s¹ rozproszone w ró¿nych programach i czêsto niewystarczaj¹ce dla zaspokojenia potrzeb
wnioskodawców. Wsparcie ze strony polskiego bud¿etu stoi, niestety, pod znakiem zapytania. Chcemy, aby
�rodki bud¿etowe przeznaczone w tym roku na dzia³alno�æ informacyjn¹ i edukacyjn¹ organizacji pozarz¹dowych
mog³y zostaæ w pe³ni wykorzystane. Zale¿y nam na tym, by potencja³ zawarty w wielu cennych inicjatywach
lokalnych, których dotycz¹ sk³adane do w³adz publicznych wnioski, nie zosta³ zmarnowany. Uwa¿amy, ¿e jak
najszybciej powinny zostaæ og³oszone jasne i przejrzyste regu³y finansowania takich przedsiêwziêæ w przysz³ym
roku i podane terminy sk³adania wniosków�.

Proponujemy kilka konkretnych propozycji. Bêdziemy Pañstwa bardzo gor¹co zachêcaæ do próby dyskusji
z nimi i ich uszczegó³awiania. Po pierwsze, proponujemy: �Utworzenie narodowego programu edukacji europejskiej
w oparciu o wspólny wysi³ek instytucji publicznych i pozarz¹dowych. Program ten móg³by byæ realizowany
w ramach programu informowania spo³eczeñstwa, w oparciu o wyrazist¹ strategiê, z okre�leniem szczegó³owych
planów dzia³ania w wymiarze rocznym, a zarazem na najbli¿sze piêæ lat. Powinny te¿ zostaæ jasno okre�lone instrumenty
finansowania dzia³añ edukacyjnych. Realizacja takiego programu wymaga partnerskiego wysi³ku, anga¿uj¹cego
instytucje rz¹dowe, m. in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urz¹d Komitetu
Integracji Europejskiej, cia³a konsultacyjne, takie jak Rada Edukacji Europejskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej,
przedstawicieli samorz¹du i organizacji pozarz¹dowych. G³ówn¹ rolê w organizowaniu tych dzia³añ powinny odgrywaæ
szko³y, inne lokalne placówki o�wiatowe oraz organizacje pozarz¹dowe. Elementami narodowego programu edukacji
europejskiej mog³yby byæ m. in.: powszechne wykorzystanie w szko³ach cennych zasobów informacyjnych, np.
przystosowanie do reformy szkolnictwa pakietu edukacyjnego �Europa na co dzieñ� i dostarczenie go do wszystkich
gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych; przeprowadzenie szkoleñ dla ponad piêciu tysiêcy nauczycieli i dzia³aczy
pozarz¹dowych, tak by w ka¿dej gminie by³y co najmniej dwie osoby, mog¹ce s³u¿yæ nauczycielom pomoc¹
w realizacji programów edukacji europejskiej; stworzenie w ka¿dej gminie, przy bibliotekach szkolnych, biblioteki
europejskiej, która by³aby na bie¿¹co zasilana w czasopisma, ksi¹¿ki, materia³y informacyjne, po�wiêcone problematyce
integracji europejskiej; wpisanie edukacji europejskiej do priorytetów kuratorów o�wiaty�.

Inne propozycje to: wprowadzenie elementów edukacji europejskiej do szkó³ podstawowych
i zawodowych � a zatem tych, dla których nie przewidziano dotychczas tej �cie¿ki edukacyjnej. Do tych
w³a�nie szkó³ uczêszcza du¿a grupa dzieci i m³odzie¿y z zapó�nionych cywilizacyjnie terenów. Dzieci te
maj¹ trudniejszy ni¿ ich koledzy z du¿ych miast dostêp do edukacji. Danie im mo¿liwo�ci uczestniczenia
w programie edukacji europejskiej, np. w ramach godzin wychowawczych, co nie wymaga zmian
programowych, mo¿e wp³yn¹æ na zmniejszenie tego dystansu, pomóc w pokonaniu trudno�ci, jakie
napotykaj¹ w dalszej edukacji, a przede wszystkim u³atwiæ decyzjê o kontynuowaniu kszta³cenia.

Kolejna propozycja to decentralizacja finansowania inicjatyw na terenie szko³y i w �rodowisku lokalnym.
Proponujemy, aby metod¹ konkursow¹ wy³oniæ instytucje rz¹dowe lub pozarz¹dowe, które w regionach
zajmowa³yby siê przekazywaniem dotacji na lokalne inicjatywy zwi¹zane z edukacj¹ europejsk¹. Uwa¿amy,
¿e dystrybucja wszystkich �rodków finansowych z Warszawy jest rozwi¹zaniem nieefektywnym. Ostatnia
sugestia jest taka, by w ramach programów pomocowych, programów przedakcesyjnych Unii Europejskiej,
zwracaæ du¿¹ uwagê na aspekt edukacji europejskiej.

�W poczuciu wspó³odpowiedzialno�ci za losy cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej deklarujemy wolê
bliskiej partnerskiej wspó³pracy z w³adzami publicznymi. Jeste�my przekonani, ¿e realizacja koncepcji
Narodowego Programu Edukacji Europejskiej pozwoli wykorzystaæ wielki potencja³, jaki drzemie w lokalnych
�rodowiskach, zaanga¿owanych w sprawê edukacji europejskiej�.
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Ca³o�æ tekstu �Stanowiska� otrzymaj¹ Pañstwo w przerwie. Gor¹co zachêcamy zarówno do jego
wspierania, jak i dyskusji nad nim podczas dwóch sesji panelowych.

I panel dyskusyjny:
�Diagnoza stanu edukacji europejskiej w Polsce�

RÓ¯A THUN: Gdyby nie to, ¿e pan profesor Król ju¿ wyszed³, to najpewniej przywita³abym siê z Pañstwem
gwar¹, jako ¿e prawie pó³ ¿ycia spêdzi³am w Zakopanem. Je¿eli nie mówiê teraz gwar¹ i nie mówiê ni¹
wystarczaj¹co dobrze, to jest to s³abo�æ, a nie si³a mojej edukacji. Pan minister Jacek Saryusz-Wolski, jak
równie¿ pan minister Jan Ku³akowski bardzo czêsto powtarzaj¹, ¿e jako�æ polskiego cz³onkostwa w Unii
Europejskiej zale¿y od przygotowania polskiego spo³eczeñstwa do tego, co nas czeka. Jak przygotowywaæ
nasze spo³eczeñstwo? Wiele siê o tym mówi, debatuje. Z pewno�ci¹ szko³a jest elementem kluczowym.
Tak siê sk³ada, ¿e reprezentujê organizacjê, która jako jedna z pierwszych w pokomunistycznej Polsce
rozpoczê³a dzia³alno�æ i zajmuje siê problematyk¹ Unii Europejskiej. Podzielê siê z Pañstwem kilkoma
uwagami z pozycji obserwatora. Skupmy siê na szkole.

Jeszcze parê lat temu w³a�ciwie nie by³o w ogóle na ten temat mowy. Potem zaczê³y powstawaæ szkolne
kluby, nauczyciele zaczêli siê doszkalaæ, CODN � przy naszej skromnej wspó³pracy � bohatersko podj¹³
siê stworzenia pakietu multimedialnego, który w tej chwili jest najlepszym instrumentem nauczania o Europie
w szko³ach. To jest strona optymistyczna: nie by³o nic, co� �zaczyna siê ruszaæ�. Ale z drugiej strony, jako
obserwator z sektora pozarz¹dowego, kiedy widzê rosn¹c¹ ilo�æ klubów europejskich w Polsce, ogromny
zapa³ pewnej grupy nauczycieli, wprowadzaj¹cych edukacjê europejsk¹, ró¿ne programy organizacji
pozarz¹dowych robione z du¿ym nak³adem pracy, a niestety, bardzo czêsto ma³o profesjonalne, to my�lê,
¿e ci¹gle jeszcze marnuje siê du¿o energii, dobrej woli i potencja³u ludzkiego. Nadal nam bardzo brakuje
czego�, co by te wszystkie wysi³ki zharmonizowa³o. Brakuje �ród³a sta³ej informacji i sta³ego doszkalania.
Co z tego, ¿e kto� ukoñczy³ parê lat temu kursy uczenia o Europie, skoro problematyka integracji europejskiej
jest tak dynamiczna, ¿e szkolenia powinny siê powtarzaæ, a podrêczniki musz¹ byæ bez przerwy adaptowane
do dzisiejszej sytuacji. Uczymy na przyk³ad, i¿ Unia Europejska jest tworem naturalnym, wywodz¹cym siê
ze wspólnych korzeni Europy opartych na religii chrze�cijañskiej, filozofii greckiej, prawie rzymskim,
a tymczasem teraz jest mowa o przy³¹czeniu Turcji. Ró¿ni ludzie, bardzo czêsto speszeni, mówi¹: �Jak
mam mówiæ o jedno�ci europejskiej i jednocze�nie omawiaæ muzu³manów i zupe³nie odmienn¹ tradycjê?�
Na tym przyk³adzie widaæ, ¿e sprawy edukacji europejskiej nie mo¿na ograniczyæ do grupy ludzi, którzy
przeszli przez szkolenia. To proces, który musi byæ ci¹g³y. Twórcy programów, jak równie¿ administracja
rz¹dowa, widz¹ to, co zosta³o zrobione. Natomiast ludzie, którzy przychodz¹ do naszej Fundacji, widz¹ to,
czego brakuje. Mimo naszych ogromnych wysi³ków spotykam siê z faktem, ¿e w szko³ach, nie tylko na wsi,
uczniowie nie maj¹ dostêpu do informacji europejskiej. Ale proszê mi pokazaæ szko³y w Warszawie czy w
jakich� wiêkszych miejscowo�ciach ucz¹ce tej tematyki, maj¹ce dobrze wykorzystywane materia³y. To s¹ �
jak mówi siê w przedstawionym �Stanowisku� � wysepki. Jest to sprawa dramatyczna, je¿eli mówimy
o tym, ¿e przysz³o�ci¹ naszej m³odzie¿y jest dobre i mocne cz³onkostwo w Unii Europejskiej. Jeden
z krajów niedawno wstêpuj¹cych do Unii Europejskiej mia³ has³o, które przet³umaczone na jêzyk polski
brzmia³oby: �Polska nasz¹ ojczyzn¹, Europa nasz¹ przysz³o�ci¹�. Mo¿na by te¿ powiedzieæ: �Polska nasz¹
ojczyzn¹, Europa nasz¹ szans¹�. Dzisiaj wiemy, ¿e jest to proces dotycz¹cy ka¿dego z nas i dlatego wszyscy
powinni�my siê skupiæ na wzmacnianiu edukacji europejskiej w szko³ach. Wszelkie tarcia, podzia³y
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i nieporozumienia, które z przyczyn politycznych, finansowych, regionalnych czy gwarowych istniej¹ miêdzy
nami, s¹ drugoplanowe. Musimy zjednoczyæ nasze si³y i przy dobrej woli oraz umiejêtno�ciach maksymalnie
wykorzystaæ potencja³, który istnieje w zgromadzonych tu rêkach i g³owach. Wielu z Pañstwa poznajê, bo
widujemy siê podczas ró¿nych wydarzeñ europejskich. Je¿eli nie powstanie cia³o koordynuj¹ce tê edukacjê,
to zaprzepa�cimy szansê, któr¹ daje nam Unia Europejska.

JACEK KOWALSKI: Dziêkuj¹c za tê wypowied�, chcia³bym podkre�liæ dominuj¹cy w niej w¹tek koordynacji
dzia³añ, które obecnie istniej¹ w ró¿nych miejscach w kraju. My�lê, ¿e tego typu spotkania powinny s³u¿yæ
upowszechnianiu przyk³adów dobrej praktyki w dzia³aniu europejskim. Byæ mo¿e warto stworzyæ jakie�
mechanizmy trwa³ego wykorzystywania tych do�wiadczeñ. One po czê�ci s¹, ale rozproszone.

MIROS£AW SIELATYCKI: Rozpocznê od krótkiej refleksji na temat tego, co przez ostatnie dziesiêæ lat
nam siê uda³o oraz tego, co siê nie uda³o. Jakie bariery istniej¹ jeszcze w edukacji europejskiej? Wiêkszo�æ
spraw, o których chcê powiedzieæ, znajduje siê w materia³ach konferencji, miêdzy innymi w moim
wyst¹pieniu przygotowanym na niedawne inauguracyjne posiedzenie �rodowiskowej Rady M³odzie¿owej
przy Radzie Integracji Europejskiej.

Z perspektywy ostatniej dekady widaæ parê elementów edukacji europejskiej, na których mo¿na budowaæ
przysz³o�æ. Po pierwsze, to ogromne, oddolne zaanga¿owanie nauczycieli-pasjonatów. Na podstawie liczby
programów autorskich, klas europejskich czy klubów europejskich mo¿na powiedzieæ, ¿e to by³ jeden
z g³ównych nurtów innowacyjnych w polskiej o�wiacie. Reforma edukacji wprowadzi³a pewn¹ systemowo�æ
w postaci sta³ego elementu programowego, czyli �cie¿ek edukacyjnych. Musimy wypracowaæ narzêdzia
monitorowania rozwoju edukacji europejskiej.

 Pañstwo zgromadzeni na konferencji s¹ najlepszym przyk³adem owego zaanga¿owania. Ale co z innymi
nauczycielami? Jak pokazuj¹ badania, istnieje do�æ powszechne przyzwolenie na realizacjê edukacji
europejskiej. W zesz³ym roku powsta³ raport Instytutu Spraw Publicznych �Nauczyciele wobec integracji
europejskiej�. Wynika z niego, ¿e 70% nauczycieli uwa¿a, i¿ edukacja europejska powinna byæ sta³ym
elementem programowym, a przeciwne jest jedynie 2% nauczycieli. To bardzo dobra sytuacja, niemal
powszechne przyzwolenie. Co prawda, tych, którzy bardzo chc¹ � co uwa¿am za wa¿ne � jest zaledwie
15%, niemniej praktycznie nie ma przeciwników wprowadzenia tego elementu programowego do szkó³.

Kolejnym sukcesem jest to, ¿e w tej dziedzinie zwi¹zek edukacji formalnej ze �wiatem organizacji
pozarz¹dowych jest mo¿e nie modelowy, ale � obok edukacji ekologicznej � bardzo wyra�ny. To dziêki
organizacjom pozarz¹dowym zdarzy³o siê w szkole wiele rzeczy. Mamy spor¹ kadrê trenersk¹ �
w placówkach doskonalenia, organizacjach pozarz¹dowych, a nawet w niektórych samorz¹dach. Mamy
trochê podrêczników, pakietów multimedialnych, tak¿e tworzonych dla konkretnych adresatów, np. dla
rolników. Mamy bogaty rynek szkoleñ. Istnieje raport CODN na temat tego, co dzieje siê w placówkach
szkolenia nauczycieli. To jest ogromna skala � niekoordynowana (byæ mo¿e ta koordynacja nie jest potrzebna),
natomiast jest ona monitorowana. To s¹ dziesi¹tki tysiêcy nauczycieli. Mo¿emy zadaæ pytanie: ilu nauczycieli
powinno byæ szkolonych? Mamy od pó³ miliona do sze�ciuset tysiêcy nauczycieli, wydaje siê, ¿e wystarczy
sto tysiêcy. Gdyby co pi¹ty nauczyciel by³ przekonany do tej tematyki, mo¿na by mówiæ o pewnym sukcesie.
Najgorzej, gdy w szkole pracuje tylko jeden przeszkolony nauczyciel. Wówczas Europa zamyka siê z jedn¹
grup¹ dzieci w jednej klasie z jedn¹ pani¹. Czêsto tak w³a�nie jest. W 1999 roku nast¹pi³a wa¿na rzecz:
reforma systemu edukacji wprowadzi³a edukacjê europejsk¹ jako sta³y element programowy szko³y, na
razie w gimnazjum. W tej chwili koñcz¹ siê prace nad �cie¿k¹ edukacji europejskiej w liceum. To jest
zmiana polegaj¹ca na przej�ciu ze �wiata innowacji do systemowo�ci. Oczywi�cie, stworzono tylko ramy
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dzia³ania. �cie¿ka edukacji europejskiej jest � metaforycznie � wyznaczonym szlakiem górskim, ale poniewa¿
trudnym, to rzadko uczêszczanym. Nikt te¿ nie wymaga, ¿eby w pierwszym roku istnienia gimnazjów
�cie¿ki funkcjonowa³y. Natomiast na ka¿d¹ szko³ê zosta³a na³o¿ona odpowiedzialno�æ � na dyrektora,
który musi uwzglêdniæ to w programach, radê pedagogiczn¹, która tworzy zestaw szkolnych programów
nauczania � edukacja europejska ma byæ realizowana w ka¿dym gimnazjum. Pos³uguj¹c siê jêzykiem
statystyki, mo¿na powiedzieæ, ¿e 100% populacji m³odzie¿y szkolnej objête jest t¹ edukacj¹. Nie oznacza
to, ¿e ma j¹ realizowaæ nauczyciel-specjalista � raczej ró¿ni nauczyciele. Oczywi�cie, historyk, geograf
czy nauczyciel jêzyka obcego jest bardziej predysponowany ni¿ nauczyciel chemii czy wychowania
fizycznego. Choæ znam w³a�nie takie szko³y, gdzie ów nauczyciel wf-u czy chemii jest liderem zespo³u
miêdzyprzedmiotowego, zajmuj¹cego siê edukacj¹ europejsk¹. Bardzo wiele zale¿y od nas � nauczycieli.

�cie¿ka edukacji europejskiej to trudne narzêdzie, wymagaj¹ce zmian mentalno�ci nauczycieli. Jest to bowiem
akt wspólnego tworzenia programu edukacji europejskiej, a nie praca pojedynczego pasjonata, nauczyciela-
innowatora, który siê z t¹ tematyk¹ przebija. Reforma edukacji obok �cie¿ki edukacji europejskiej (od tygodnia
mamy rozporz¹dzenie o placówkach doskonalenia nauczycieli) wprowadza te¿ now¹ funkcjê: nauczyciela-
nauczycieli, czyli edukatora. S¹ to ludzie z certyfikatami, tak¿e ministerialnymi, którzy mog¹ uczyæ innych
nauczycieli. W Polsce w 30 tysi¹cach szkó³ uczy siê siedem milionów uczniów. W takiej sytuacji nie da siê
wprowadzaæ systemu inaczej ni¿ poprzez szkolenie kaskadowe. Nie jest to metoda lubiana, ale nie da siê
inaczej. Z barier blokuj¹cych rozwój edukacji europejskiej wymieni³bym dwie. Pierwsz¹ jest fakt, ¿e nie dotarli�my
z t¹ tematyk¹ do wszystkich �rodowisk, np. wiejskich. Mamy bia³e plamy, a niepokoj¹co rozchodz¹ siê drogi
pasjonatów i tych, którzy maj¹ utrudniony dostêp do informacji. Jest to moment niebezpieczny, poniewa¿ dalsze
przekonywanie przekonanych powoduje wiêksze ich niezrozumienie przez nieprzekonanych.

Oczywi�cie, to ¿aden problem wydrukowaæ pakiet edukacji europejskiej, tylko ¿e bêdzie on kosztowa³
kilkaset z³otych i kupi go najwy¿ej piêæset klubów europejskich. Jest wiêc potrzebne dzia³anie systemowe.
W przysz³ym roku jedena�cie wydawnictw planuje stworzenie pakietów z zakresu edukacji europejskiej.
Ale nie trafi¹ one do wszystkich, dopóki nie zostanie dodany mechanizm dystrybucyjny. Te publikacje,
które uznamy za przyk³ady dobrej praktyki, trzeba po prostu ufundowaæ dla wszystkich gimnazjów. Wa¿ne,
by nie dominowa³ centralizm. Drug¹ barier¹ jest brak sta³ych, jasnych mechanizmów finansowania. Obecny
system grantów jest dla wytrawnych graczy � ci siedz¹ w tej sali. Oni wiedz¹, jak przygotowaæ wnioski,
w jakich terminach je sk³adaæ. Czê�æ od razu siê zniechêci, a reszta po prostu nie bêdzie wiedzia³a, jak
zacz¹æ. Istniej¹ oczywi�cie proste mechanizmy: Ministerstwo Edukacji Narodowej mo¿e wprowadziæ zapis,
¿e jest to priorytet kuratorów. Je�li w grantach kuratoryjnych bêdzie to zapisane jako projekt, to bêdzie to
co� w rodzaju znaczenia pieniêdzy.

Rzecz¹ wa¿n¹, a nieznan¹ w �rodowisku o�wiatowym, jest Program Informowania Spo³eczeñstwa,
pokazuj¹cy istotne zagadnienia. Program okre�la g³ówny cel edukacji europejskiej. Mówi siê o nim
w preambule zaprezentowanego �Stanowiska�: chodzi o uzyskanie �wiadomego poparcia wiêkszo�ci
polskiego spo³eczeñstwa dla cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej. Program uznaje edukacjê europejsk¹
za trzeci, obok informacji i promocji, wa¿ny element Programu. Z PIS-em jest trochê tak, jak z niektórymi
zapisami w ustawach o�wiatowych, istniej¹cymi tylko po to, ¿eby daæ delegacjê do rozporz¹dzeñ. PIS
nie bêdzie jednak funkcjonowa³ w szkole bez proponowanego Narodowego Programu Edukacji
Europejskiej. Ekolodzy ju¿ to zrobili. Istnieje Narodowy Program Edukacji Ekologicznej, jest strategia
edukacji ekologicznej przyjêta w 1999 roku oraz program wykonawczy, rozpisany na kilka lat, który
jasno opisuje, co jest mo¿liwe, a co nie. Je�li na jakie� dzia³ania nie ma pieniêdzy w samorz¹dach, to jest
to wyra�nie napisane. To jest logiczna polityka pañstwa.
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W najbli¿szych latach edukacja europejska powinna siê kierowaæ trzema zasadami. Zasada systemowo�ci
oznacza wprowadzenie mechanizmów systemowych, co jest kluczowym zadaniem dla polskiej edukacji
i dla pañstwa. Pierwsze kroki w systemie edukacji ju¿ zrobili�my, ale potrzebny jest system finansowy.
Zasada subsydiarno�ci edukacji europejskiej polega na scedowaniu na szczebel lokalny mechanizmu
podejmowania decyzji realizowania projektów szczebla centralnego. Zasada stabilno�ci finansowania
oznacza ustalenie wieloletniego, jasnego systemu grantów.

TOMASZ MERTA: Ka¿dy kolejny wystêpuj¹cy w panelu jest w gorszej sytuacji, dlatego ¿e kwestie, które
zosta³y powiedziane, nale¿a³oby co najwy¿ej powtórzyæ. Mogê tylko powiedzieæ, ¿e ta wysepka, o której
mowa w raporcie, nie jest tak ma³a, jak siê wydaje. Jakub Boratyñski, który poprosi³ mnie o napisanie
raportu podsumowuj¹cego informacje z ró¿nych szkó³, o�rodków metodycznych, pozwoli³ mi siê o tym
dowodnie przekonaæ. Pojawi³o siê wiele ciekawych, ró¿norodnych idei. Mo¿na powiedzieæ, ¿e wysepka
jest du¿¹ wysp¹. Sporo zosta³o zrobione, na pewno nie jeste�my na pocz¹tku drogi, co jednak nie znaczy,
¿e zbli¿amy siê do jej koñca. Wszyscy, którzy zaanga¿owali siê i którzy w pionierskim, najtrudniejszym
okresie zrobili bardzo wiele dla edukacji europejskiej, zas³uguj¹ na gratulacje. To, co zosta³o wykonane,
znacz¹co zmieni³o ¿ycie szko³y. Jest to jasna strona ca³ego zjawiska. Ciemna strona zaczyna siê od momentu,
w którym pani Ró¿a Thun powiedzia³a, ¿e widzi tutaj prawie same znane twarze. Docieramy niemal zawsze
do podobnej grupy zainteresowanych nauczycieli, aktywnie poszukuj¹cych dróg samorozwoju. Istnieje
zaklêty kr¹g, z którego nie³atwo siê wyrwaæ. Trudno dotrzeæ do nauczycieli, którzy nie pojawiaj¹ siê na
szkoleniach, nie uczestnicz¹ w formach doszkalania, a je¿eli nawet czasem to czyni¹, to nic z tego potem
nie wynika. Nie jest prawd¹, ¿e ka¿dy, kto jest przeszkolony, wraca do szko³y i co� robi. Wska�niki
przedstawiaj¹ce ilo�æ przeszkolonych nauczycieli mog¹ nape³niæ nas przesadnym optymizmem. Ale tylko
jedno województwo nades³a³o raporty ze wszystkich szkó³ � nawet tych, w których nic siê nie dzieje � co
da³o obraz ca³o�ci. Zwykle informowano tylko o takich szko³ach, w których dzieje siê co� dobrego. To do�æ
smutne zjawisko � ogromna rzesza szkó³, które odpowiedzia³y: u nas nic siê nie robi, nie by³o ¿adnego
kursu lub pracuje jeden nauczyciel, który przeszed³ odpowiednie przeszkolenie.

Sukces edukacji europejskiej zale¿y w du¿ej mierze od pozytywnej atmosfery panuj¹cej w szkole i we
w³adzach publicznych ró¿nego szczebla. Bez tych czynników edukacja europejska zawsze bêdzie skazana
na ¿ywot klubu entuzjastów. Ten klub mo¿e byæ wiêkszy lub mniejszy, ale potrzebuje realnego wsparcia �
i to nie tylko finansowego, lecz psychicznego � ¿e oto dziej¹ siê rzeczy wa¿ne, potrzebne. Takie wsparcie
musi wychodziæ od w³adz publicznych wszystkich szczebli, od w³adz lokalnych, od dyrektorów szkó³.
Niektórzy s¹dz¹, ¿e wprowadzenie �cie¿ki miêdzyprzedmiotowej co� zasadniczo zmieni. Podejrzewam,
¿e tak nie bêdzie. �cie¿ki miêdzyprzedmiotowe mog¹ byæ dobrze realizowane, ale mog¹ te¿ zamieniæ siê
w ca³kowit¹ fikcjê. Bardzo ³atwo poprowadziæ tak¹ �cie¿kê miêdzyprzedmiotow¹, tak ¿e nikt nie dowie siê
o jej istnieniu poza dokumentacj¹ szkoln¹. W statystykach szkolnych bêdzie w porz¹dku, a w praktyce nic
siê nie zmieni. Z tego wzglêdu twierdzê, ¿e decyduj¹ce s¹ impulsy z zewn¹trz, równie¿ w stosunku do
nauczyciela-entuzjasty, który wraca ze szkolenia i chcia³by co� robiæ, a potem jest konsekwentnie
zniechêcany. Istotne jest wytworzenie takiej atmosfery, w której dyrektorzy szkó³, w³adze lokalne bêd¹
uwa¿a³y, ¿e dzieje siê co� wa¿nego. �cie¿ka miêdzyprzedmiotowa ma sens dopiero wtedy, kiedy uruchomimy
proces rzeczywistej wspó³pracy zespo³ów nauczycielskich, co nie jest wcale takie czêste, kiedy grupy
nauczycieli zaczn¹ my�leæ o tym, jak po³¹czyæ swoje wysi³ki i u³o¿yæ wspóln¹ ca³o�æ. Musz¹ zdefiniowaæ
to, czego chc¹ nauczyæ, potem to rozpisaæ i rzeczywi�cie zrobiæ. Musi istnieæ zaanga¿owany zespó³
nauczycielski, który chce zostaæ w szkole po godzinach i porozmawiaæ o tym, czego uczyæ.
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£¹czy siê to bezpo�rednio ze szkoln¹ atmosfer¹. Je�li nauczyciele czuj¹, ¿e ich wysi³ki s¹ doceniane
przez dyrektora szko³y, lokaln¹ spo³eczno�æ to daje im to napêd do dzia³ania. Bez tego mechanizmu zawsze
bêdzie to klub entuzjastów.

Wielokrotnie poruszano dzi� kwestiê koordynacji. Dzia³ania, z których raporty czyta³em, wskazywa³y
na ogromny entuzjazm, ró¿norodno�æ, ale przypomina³o to pospolite ruszenie, które w pewnym momencie
dziejowym okaza³o siê niewystarczaj¹ce. Potrzebujemy przemy�lanej edukacji europejskiej. To nie znaczy,
¿e nale¿y wyciszyæ poszczególne inicjatywy, lecz trzeba stworzyæ realne podstawy, które pomaga³yby
nauczycielom orientowaæ siê, co i jak nale¿y robiæ. Powinna powstaæ platforma dyskusji, wymiany
do�wiadczeñ czy bank informacji, gdzie mo¿na by rozmawiaæ o do�wiadczeniach i znajdowaæ inspiracje
do ró¿nych dzia³añ. Istnieje bowiem niebezpieczeñstwo, ¿e dzia³ania klubów europejskich, ró¿ne projekty,
dni europejskie mog¹ siê w którym� momencie wypaliæ. Taki entuzjazm nie trwa bez koñca. Mo¿na
przygotowaæ integracjê kulinarn¹, pokazaæ ró¿ne potrawy z ró¿nych krajów. Zrobiæ to raz, drugi, ale
podejrzewam, ¿e za którym� razem przestaje to byæ zabawne i nie wystarcza. Nawet nie tym, którzy
przychodz¹ na takie dni, ale tym, którzy je organizuj¹. Nowe formy istniej¹, tyle ¿e w ró¿nych ma³ych
miejscowo�ciach. Kto� robi turniej poetycki, kto� przedstawienia teatralne, inny � wielki festiwal legend
europejskich. Pomys³ów na o¿ywienie poczynañ jest mnóstwo, ale brakuje miejsca wymiany do�wiadczeñ.

Je¿eli edukacja europejska ma byæ silna i rozumiana jako edukacja miêdzyprzedmiotowa, musi byæ
traktowana bardzo szeroko. Nie mo¿e siê ograniczaæ wy³¹cznie do informowania o Unii Europejskiej, choæ ta
wiedza powinna byæ znacz¹cym elementem. Z opracowywanych przeze mnie materia³ów wynika, ¿e
nauczyciele s¹ �wiadomi tych konieczno�ci. Nades³ane raporty rzadko pokazywa³y, ¿e w jakiej� szkole edukacja
europejska zosta³a ograniczona do przekazywania informacji o skomplikowanych strukturach decyzyjnych w
Unii Europejskiej. Nauczyciele w tych szko³ach dzia³ali w my�l zasady: �po pierwsze nie nudziæ�. Istnieje
granica ilo�ci informacji, które mo¿na przekazaæ uczniom. Dlatego te¿ edukacja europejska musi byæ rozumiana
szerzej, przede wszystkim jako szko³a nowoczesna, w której m³odzi ludzie ucz¹ siê jêzyków obcych, maj¹
szansê spotykaæ siê z uczniami z innych szkó³, wymieniaæ do�wiadczeniami, wspólnie realizowaæ projekty.
Ta ostatnia szansa jest szczególnie istotna: nie tylko wymiana wycieczkowa, ale tak¿e mo¿liwo�æ wspólnej
realizacji projektu. Edukacja europejska oznacza tak¿e uczenie ich takich umiejêtno�ci, które pozwol¹ lepiej
radziæ sobie w zjednoczonej Europie i odnajdowaæ �cie¿kê w d¿ungli informacji. Tworzenie aktywnego
obywatela to znacz¹ca i zasadnicza czê�æ edukacji europejskiej. Nie wystarczy sama informacja o strukturach,
bilansie zysków i strat towarzysz¹cych polskiemu wej�ciu do Unii. Chodzi o �wiadome przyst¹pienie do niej.
Nie bójmy siê przedstawiaæ problemy, bo je¿eli sami uwa¿amy, ¿e mimo ich istnienia Polska powinna wst¹piæ
do Unii Europejskiej, to na pewno jeste�my w stanie dowie�æ tego tak¿e w otwartej dyskusji.

Zasadnicze sprawy to: koordynacja, rozumiana jako stworzenie platformy wymiany informacji, pomys³ów,
do�wiadczeñ; stworzenie pozytywnej, przyjaznej atmosfery w szkole i �rodowisku w³adz publicznych;
dotarcie do wszystkich szkó³, obecnie tworz¹cych �bia³e plamy�, przede wszystkim w ma³ych
miejscowo�ciach, do techników i szkó³ zawodowych. Najczê�ciej edukacja europejska odbywa siê
w szko³ach podstawowych, w gimnazjach, liceach ogólnokszta³c¹cych. W miejscach, w których jest
najbardziej potrzebna, najrzadziej w nich wystêpuje.

RAFA£ KUNASZYK: W swoim wyst¹pieniu odniosê siê do pewnego dzia³ania, które podjê³o Ma³opolskie
Kuratorium O�wiaty. Od maja 1999 roku jestem pracownikiem tej instytucji oraz liderem jednej z organizacji
pozarz¹dowych, zajmuj¹cych siê edukacj¹ europejsk¹ na poziomie regionalnym. St¹d te¿ moje
do�wiadczenia maj¹ charakter regionalny, ale wynika z nich kilka wniosków o ogólnym znaczeniu.
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Decyzja o wys³aniu ankiet do wszystkich szkó³ Ma³opolski wynika³a z podstawowej, codziennej bol¹czki:
nie jeste�my w stanie przekazaæ informacji wszystkim. Uznali�my, ¿e nale¿a³oby okre�liæ grupê osób najbardziej
zainteresowanych i staraæ siê jak najszybciej im pomóc. Wys³ali�my ankiety po�wiêcone edukacji europejskiej
i wspó³pracy miêdzynarodowej do oko³o dwóch tysiêcy szkó³. Otrzymali�my odpowied� z 587 szkó³,
z których w 389 pojawiaj¹ siê elementy edukacji europejskiej, niektóre mocno zaawansowane. Natomiast
pozosta³e szko³y dzia³aj¹ na zasadzie: chcieliby�my co� zrobiæ, ale w ogóle nie wiemy co, ani jak siê do tego
zabraæ. Wszystkie ankiety mo¿na podzieliæ na cztery grupy. Pierwsza to ci, którzy dostrzegaj¹ potrzebê dzia³ania,
ale nie wiedz¹, jak zrobiæ pierwszy krok. Dla wielu nauczycieli jest to najtrudniejsze. Druga grupa, co by³o
dla mnie zaskakuj¹ce, to ci, którzy podejmuj¹ bardzo interesuj¹ce dzia³ania zwi¹zane z edukacj¹ europejsk¹,
natomiast nie maj¹ najmniejszej potrzeby kontaktowania siê nie tylko z Warszaw¹, ale nawet z Krakowem.
Ich dzia³ania s¹ mocno zakorzenione lokalnie, zwi¹zane z koncepcj¹ rozwoju lokalnego i budowania
spo³eczeñstwa obywatelskiego. Trzecia grupa to ci, którzy ju¿ zaczêli dzia³ania i maj¹ pierwsze do�wiadczenia.
Grupa czwarta, mniejsza, ale bardzo interesuj¹ca � czêsto pozostaj¹ca poza nasz¹ obserwacj¹ � to ci, którzy
podejmuj¹ dzia³ania zwi¹zane z edukacj¹ europejsk¹ na ró¿nym, czêsto profesjonalnym poziomie.

Nasza ankieta zawiera³a wiele elementów dotycz¹cych m.in.: udzia³u szko³y i nauczycieli w europejskich
programach edukacyjnych, wymian zagranicznych, udzia³u w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
inicjatyw proeuropejskich, istnienia klubów europejskich. Chcia³bym siê zatrzymaæ w³a�nie przy klubach
europejskich. Okaza³o siê, ¿e w ogóle nie wiemy o wielu klubach, które istniej¹ i bardzo dobrze dzia³aj¹. Nie
ma ich jednak w ¿adnej bazie danych. Dowodzi to, ¿e do dzi� nie zosta³ zrobiony bilans dotychczasowych
dokonañ. Innymi poszukiwanymi danymi by³y wszelkie inicjatywy europejskie. Charakterystyczne jest, ¿e
edukacja europejska sta³a siê w pewnej chwili �workiem�, do którego wrzucano wszystko. Dla jednych edukacja
europejska jest elementem mo¿liwo�ci realizowania celów z lokalnego poziomu i jest to dla nich najwa¿niejsze.
Dopiero w nastêpnej kolejno�ci id¹ kwestie zwi¹zane z edukacj¹. Znowu pojawia siê pytanie: �Edukacja
europejska znaczy...?� Z ankiet wynika, ¿e szko³y nie s¹ do koñca �wiadome, co tam powinno siê znale�æ.
Czy to jest edukacja zwi¹zana z Uni¹ Europejsk¹, z naszym przyst¹pieniem i cz³onkostwem w Unii? Czy to
jest edukacja jako edukacja europejska? Przecie¿ to zupe³nie odrêbne kwestie.

Nastêpna sprawa to potrzeba wspó³dzia³ania, która czêsto pojawia siê na poziomie lokalnym i braku
wspó³pracy na poziomie regionalnym czy krajowym. Wprowadzê metaforê paj¹ka i uk³adu pajêczyn.
Gdyby�my wziêli wszystkie dzia³aj¹ce szko³y, to mieliby�my punkciki. Ale jak je ³¹czyæ, w jaki sposób
wykorzystaæ potencja³ tej najbardziej zaawansowanej grupy do wspierania dzia³añ tam, gdzie s¹ bia³e
plamy (albo mo¿e szare), o których w ogóle nie wiemy. Jest potrzeba tworzenia na poziomie regionalnym
instytucji, które bêd¹ odgrywa³y rolê paj¹ka, bêd¹ ³¹czy³y te punkciki. Istnieje ogromne niebezpieczeñstwo,
¿eby tego typu instytucje nie uzurpowa³y sobie roli �parasola�. One maj¹ wspieraæ dzia³ania, budowaæ
pajêczynê i nic wiêcej. Ta koncepcja wi¹¿e siê z programem informacji spo³ecznej.

Kolejna sprawa. Na poziomie lokalnym wspó³dzia³aj¹ ze sob¹ ró¿ne �rodowiska. Edukacja europejska
najlepiej wygl¹da tam, gdzie jest wsparcie, na przyk³ad ze strony organizacji pozarz¹dowych czy samorz¹du,
bo w tym wypadku mo¿na skorzystaæ choæby z uk³adu gmin bli�niaczych. Pojawia siê pytanie: czy i jak¹ rolê
w tym wszystkim mog³yby odegraæ uczelnie? Istnieje tak¿e mo¿liwo�æ tematycznego ³¹czenia. Szko³y rolnicze,
zwi¹zane z integracj¹ europejsk¹, mog¹ wspó³pracowaæ z o�rodkami doradztwa rolniczego, z Krajowym
Centrum Doradztwa Rolniczego, z instytucjami samorz¹dowymi. Okazuje siê, ¿e czêsto w edukacji europejskiej
mo¿na zauwa¿yæ anarchiczno�æ dzia³añ. Z jednej strony jest to bardzo dobre, bo coraz wiêcej siê dzieje, ale
niekiedy pieni¹dze wydawane s¹ na tê sam¹ grupê docelow¹. Jedni robi¹ szkolenie takie, inni inne. Kto jedzie
na te szkolenia? Te same osoby, ci sami nauczyciele. Czy wymieniamy miêdzy sob¹ informacje? Czy wiemy,
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w jaki sposób udzia³ w szkoleniach przek³ada siê na podejmowane dzia³ania? Chyba nie bardzo.
Inna kwestia to udzia³ w europejskich programach edukacyjnych i kluby europejskie, które z jednej strony

mog¹ byæ lokomotyw¹ dzia³ania lokalnego, ale czêsto te¿ jest to tylko moda na tworzenie klubów, bo tak robi
siê gdzie indziej. Zgoda, chêtnie pomogê w wykonaniu pierwszego kroku, ale to wy musicie wiedzieæ, po co
wam ten klub jest potrzebny. Nie potrzebujemy tysi¹ca, dwóch tysiêcy klubów. Za to musi byæ �wiadomo�æ
potrzeby takiego dzia³ania. Narzêdzie powinno byæ oddzielone od celu. Czêsto mówimy o szko³ach wiejskich,
wyró¿niaj¹c je, tworz¹c opozycjê miasto � wie�. Wytworzy³a siê taka sytuacja, ¿e edukacja europejska na wsi
jest s³absza ( z nielicznymi, bardzo silnymi o�rodkami). Moje stowarzyszenie � Ma³opolskie Forum Edukacji
Europejskiej � realizowa³o projekt �Sobie i innym�. M³odzi liderzy z miast prowadzili w Krakowie szkolenie
dla swoich rówie�ników z innych terenów Ma³opolski i Podkarpacia, którzy przyje¿d¿ali do Krakowa, poznawali
instytucje europejskie, brali udzia³ w ró¿nych dzia³aniach zwi¹zanych z imprezami �Kraków 2000�,
uczestniczyli w warsztatach. Bardzo wa¿ne by³o to, ¿e pokrywali�my koszty pobytu, ale uczestnicy byli
zobowi¹zani do zorganizowania zbiórki ¿ywno�ci. Przyje¿d¿a³a wiêc m³odzie¿ z Leska i przywozi³a ziemniaki,
które trafia³y do biednych rodzin w Krakowie. Wspó³pracowali z bankami ¿ywno�ci, ze szko³ami, z ró¿nymi
instytucjami edukacyjnymi, uczelniami. Pokaza³o to ogromn¹ potrzebê wspó³pracy.

RAFA£ DYMEK: Pozwolê sobie przedstawiæ stan edukacji europejskiej z punktu widzenia ucznia liceum.
Zaznaczam, ¿e mówiê o przeciêtnych szko³ach �rednich, a wiêc o tych, do których nie dotar³a jeszcze
reforma o�wiaty. Mogê tylko powiedzieæ, jak na ró¿nych przedmiotach porusza siê problem edukacji
europejskiej i jak nauczanie innych przedmiotów wp³ywa na rozumienie Europy przez uczniów.

Niestety, moje wnioski nie bêd¹ optymistyczne. Dlaczego? Z dwóch powodów. Pierwszy: na
humanistycznych przedmiotach za bardzo siê �martyrologizuje� i podkre�la cierpienia narodu polskiego.
Przyk³adem mo¿e byæ chocia¿by fakt, ¿e romantyzm to podrêcznik do jêzyka polskiego grubo�ci 500 stron.
Przerabia siê to przez trzy czwarte roku szkolnego, natomiast inne epoki przez miesi¹c. Jak ju¿ uczniowie
dowiedz¹ siê, ¿e Polska by³a zawsze krzywdzona przez wszystkich, to nie ³ud�my siê, ¿e pó�niej ta sama
m³odzie¿ bêdzie siê pozytywnie odnosi³a do Europy � do tych, którzy nas �skrzywdzili�. Trudno tego oczekiwaæ.

Drugi powód to kwestia sposobu nauczania historii. W zbyt ma³ym stopniu próbuje siê ³¹czyæ historiê
Polski z histori¹ powszechn¹. Historii Polski uczy siê tak, jakby Polska by³a na ksiê¿ycu. Uczniowi trudno
jest zsyntetyzowaæ dzieje Polski z dziejami Europy. Sprowadza siê to do tego, o czym mówi³ wcze�niej pan
Król: nie chodzi tylko o uczenie, ¿e jest Parlament Europejski, Komisja Europejska. Chodzi o wychowanie,
czyli sytuacjê, w której m³ody cz³owiek, tak jak siê czuje obywatelem Warszawy, Mazowsza i Polski,
czu³by siê obywatelem Warszawy, Polski i Europy. A dzisiaj, albo czujemy siê obywatelami Polski, albo
coraz bardziej powszechny staje siê kosmopolityzm.

Kolejn¹ powa¿n¹ kwesti¹ jest ¿a³osny poziom nauczania jêzyków obcych. To wynika oczywi�cie z faktu, ¿e
pensje nauczycielskie s¹ niskie, wiêc ci, którzy mogliby tych jêzyków nauczaæ, znajduj¹ pracê w lepiej p³atnych
miejscach. Nauczycieli brakuje i z tego powodu czasem zatrudnia siê kogokolwiek. Efekt jest taki, ¿e uczeñ,
wychodz¹cy z przeciêtnego liceum z ocen¹ dobr¹ z jêzyka, praktycznie nie umie siê nim pos³ugiwaæ.

Inny rodzaj problemów to sprawy pozaprogramowe, np. stan inicjatyw obywatelskich w edukacji
europejskiej. Zgadzam siê z teori¹ �wysepek�. Jest grupka entuzjastów, która robi w³a�ciwie wszystko za
wszystkich i nieraz na pierwszy rzut oka wydaje siê, ¿e dzieje siê du¿o. Ale jak siê cz³owiek przyjrzy, to
zauwa¿a, ¿e �du¿o� dzieje siê za spraw¹ ma³ej grupy, a reszta jest bierna. Istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e to
bêdzie pêdz¹cy poci¹g, w którym w pewnym momencie lokomotywa zgubi wagony. Czê�æ bierna staje siê
bowiem coraz bardziej bierna i coraz trudniej jest jej goniæ lokomotywê. Efekty tej sytuacji s¹ na przyk³ad
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takie: na pocz¹tku tego roku podczas pewnej konferencji przedstawiciel samorz¹du szkolnego spoza
Warszawy skar¿y³ siê, ¿e u nich nie ma takich spotkañ. Spyta³em: a kto ma organizowaæ te konferencje, jak
nie wy? Dlaczego poziom inicjatyw europejskich jest taki niski? Wed³ug mnie wynika to przede wszystkim
z trzech powodów. Pierwszy, bardzo prozaiczny, to trudno�ci finansowe. Czêsto trudno jest dotrzeæ do
sponsorów. Drugi powód to fakt, ¿e wielu uczniów i nauczycieli nie potrafi tego robiæ. Natomiast trzeci,
choæ nie chcê nikogo obraziæ, to po prostu zwyk³e lenistwo. Tragedia polega jeszcze na tym, ¿e te trzy
czynniki nawzajem siê potêguj¹. W�ród m³odzie¿y nie propaguje siê postawy obywatelskiej, wychodzenia
z inicjatywami. Bardzo czêsto jest tak, ¿e je�li m³ody cz³owiek zdobêdzie siê i pójdzie do dyrekcji z pomys³em
zorganizowania imprezy, to us³yszy, ¿eby �nie zawraca³ g³owy�, nie przewraca³ szko³y do góry nogami.
Z regu³y po takiej rozmowie uczeñ traci inicjatywê i rezygnuje. Ale je¿eli siê uprze i zorganizuje, a dyrekcja
i nauczyciele zgodz¹ siê, to s³yszymy od nauczycieli: �Róbcie co chcecie, ale dopóki my siê w to nie
musimy anga¿owaæ�. Tak to, niestety, jest. Mogê daæ przyk³ad swojej szko³y, gdzie na 65 nauczycieli jest
dos³ownie kilku, mo¿e dziewiêciu, do których mogê pój�æ i oczekiwaæ, ¿e wspólnie zrealizujemy jaki�
pomys³. Ten brak inicjatywy wydaje mi siê bardzo niebezpieczny, dlatego ¿e m³odzie¿ traci poczucie
uczestnictwa w procesie integracji europejskiej. Oni mog¹ o tym wiedzieæ z gazet i telewizji, ale nie bêd¹
czuli siê obywatelami Europy.

Ostatnia kwestia, o której chcia³em powiedzieæ, to planowana w reformowanym liceum �cie¿ka
europejska. Jak ka¿da reforma, jest to wielka szansa i wielkie zagro¿enie. Mo¿e �wypaliæ� albo nie. Wymaga
to przeszkolenia du¿ej ilo�ci nauczycieli, a Ministerstwo Edukacji nie ma pieniêdzy i byæ mo¿e zostan¹
ograniczone granty na doszkalania. Mimo to jest lepiej i mam nadziejê, ¿e bêdzie coraz lepiej.

JACEK KOWALSKI: Próbuj¹c podsumowaæ to wyst¹pienie, zwróci³bym uwagê na kilka rzeczy. Na
przyk³ad, by tre�ci i forma edukacji europejskiej chocia¿ w czê�ci wspiera³y tezê, ¿e Polska w Europie jest,
by³a i bêdzie. O wa¿nej rzeczy mówi³ te¿ pan Tomasz Merta: to umiejêtno�ci europejskie, sprzyjaj¹ce
poruszaniu siê w nowoczesnym �wiecie, kwestie znajomo�ci jêzyka, umiejêtno�ci obywatelskich, ale tak¿e
sprawnego u¿ywania Internetu jako �ród³a informacji. Ostatnia sprawa to podkre�lenie ma³ego stopnia
zaanga¿owania siê. Potrzeba pieniêdzy, ale te¿ budowania motywacji poprzez w³asny przyk³ad,
zainwestowanie energii w upowszechnianie tych spraw. Podsumowuj¹c pierwsz¹ czê�æ panelu, chcia³em
zauwa¿yæ, ¿e przy du¿ym potencjale upowszechniania edukacji europejskiej, podkre�lanym w zasadzie
przez wszystkich wystêpuj¹cych, na plan pierwszy wydoby³o siê piêæ w¹tków. S¹ to: koordynacja,
systemowo�æ, budowanie dobrej motywacji, podkre�lanie wymiaru praktycznego w edukacji europejskiej
i próba dotarcia do ma³o aktywnych. Dziêkujê prelegentom za wyst¹pienia.

Otwieram czterdziestopiêciominutow¹ dyskusjê.

JACEK GAJEWSKI: Chcia³em podkre�liæ powtarzaj¹cy siê motyw: otó¿ obiektem naszych starañ jest
m³odzie¿. Epatowanie ilo�ci¹ szkó³ pod³¹czonych do Internetu czy przeszkolonych klubów, nauczycieli
nie przedstawia rzeczywistego obrazu. Nale¿a³oby tak dzia³aæ, by zaanga¿owaæ równie¿ uczniów.
W przypadku Internetu bardzo czêsto zdarza³o siê, ¿e uczniowie wiedzieli wiêcej i chcieli wiêcej ni¿
nauczyciele byli w stanie zrobiæ. Dobrze by³oby daæ im maksimum praktycznej wiedzy, jak siê poruszaæ
w Europie, daæ jak najwiêcej mo¿liwo�ci kontaktów z m³odzie¿¹ innych krajów. Powiedzia³bym, ¿e
dla mojej edukacji europejskiej najwiêksze znaczenie mia³o to, ¿e kiedy� pani od rosyjskiego da³a
nam trzydzie�ci adresów i kaza³a wys³aæ pocztówki. By³o to wa¿niejsze ni¿ lata uczenia siê To³stoja.
Propozycje, ¿eby wydobyæ aktywno�æ samych uczniów i wykorzystaæ ich naturaln¹ ciekawo�æ �wiata,
powinny byæ wyra�niej podkre�lone.
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MAGDALENA MAZIÑSKA: Jestem pierwszym reprezentantem rz¹dowej instytucji, systemowo zwi¹zanej
z dzisiejszym tematem. Chcia³abym odnie�æ siê do kilku rzeczy i przekazaæ kilka informacji.

Edukacja europejska, wej�cie tej tematyki w system edukacyjny, proces akcesyjny do Unii � to wszystko
dzieje siê na moich oczach i z moim skromnym udzia³em, wiêc mam do tego stosunek tak¿e bardzo
osobisty. Chcia³abym wskazaæ na kilka wa¿nych rzeczy.

Po pierwsze, edukacja europejska to nie tylko propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej. W jednym
z materia³ów, które Pañstwu zosta³y przed³o¿one, podana jest definicja �wymiaru europejskiego� w edukacji.
Na pewno jest to nauczanie i przyzwyczajanie do my�li, ¿e siê jest Europejczykiem. Rada Europy jest w tej
chwili jedynym paneuropejskim forum wymiany pogl¹dów czy próby zdefiniowania pewnych wa¿nych zjawisk
� tak¿e w sferze edukacji � z mo¿liwo�ci¹ udzia³u wszystkich pañstw europejskich. Chcia³abym podkre�liæ,
¿e postêpuje proces zbli¿ania stanowisk miêdzy Rad¹ Europy i Komisj¹ Europejsk¹, reprezentuj¹c¹ kraje
�Piêtnastki�. Jeste�my na etapie globalnego widzenia problemów edukacyjnych w Europie. One ju¿ nie odnosz¹
siê tylko do �Piêtnastki� czy pañstw, które nied³ugo bêd¹ cz³onkami Unii. W Krakowie zakoñczy³a siê w³a�nie
dwudziesta sta³a sesja Konferencji Ministrów Edukacji Rady Europy, której Polska by³a gospodarzem. Takie
sesje odbywaj¹ siê raz na trzy lata. Tegoroczna zajmowa³a siê przede wszystkim rol¹ edukacji w wychowaniu
Europejczyków, czyli europejskiego obywatelstwa. Muszê podkre�liæ, ¿e jednym z mocno akcentowanych
elementów, który znalaz³ siê tak¿e w deklaracji koñcowej, jest problem braku wystarczaj¹cego przygotowania
do ¿ycia m³odych ludzi. To powoduje, ¿e mo¿emy siê doczekaæ czasów, kiedy cz³owiek z dobrym
wykszta³ceniem nie bêdzie móg³ znale�æ sobie miejsca w ¿yciu. Komplet dokumentów z tej konferencji
uka¿e siê w jêzyku polskim i MEN bêdzie go szeroko rozpowszechniaæ. Gdyby kto� z Pañstwa by³
zainteresowany otrzymaniem deklaracji z tej konferencji, to proszê zwracaæ siê do naszego departamentu.

Chcia³abym tak¿e powiedzieæ o sprawie, która równie¿ pojawia siê w ró¿nego rodzaju europejskich
gremiach. Wiemy, ¿e musimy siê przygotowaæ do funkcjonowania w Europie w nieco innych warunkach.
Edukacja to nieustaj¹ce zadanie. Spotka³am siê ze stanowiskiem kolegów francuskich, ¿e fakt zaniechania
systemowej edukacji europejskiej w szko³ach doprowadzi³ do tego, ¿e w ostatnich wyborach do Parlamentu
Europejskiego frekwencja wynios³a poni¿ej 50%. Krótko mówi¹c, trzeba pamiêtaæ o sta³ym kszta³towaniu
postaw. Nie jestem reprezentantem �rodowiska szkó³ wy¿szych, ale widzia³abym dla nich nastêpuj¹ce zadania:
kszta³cenie nauczycieli, doskonalenie na studiach podyplomowych, szkolenie szeroko pojêtego �rodowiska
zwi¹zanego z edukacj¹, w tym samorz¹dowców. Do innych spraw odniosê siê w dalszej czê�ci dyskusji.

EL¯BIETA SKOTNICKA-ILLASIEWICZ: Jestem socjologiem, od dziesiêciu lat badam spo³eczne nastawienia
wobec integracji. Mam w zwi¹zku z tym szereg refleksji, ale szczególnie chcia³am siê odnie�æ do wypowiedzi
Pana Rafa³a Dymka, która jest naprawdê niezwykle interesuj¹ca i pouczaj¹ca. Wydaje mi siê, ¿e istnieje
powa¿ny problem zrozumienia edukacji europejskiej, ¿e nie jest to tylko edukacja, ale w pierwszym rzêdzie
wychowanie. Analizuj¹c programy �cie¿ki europejskiej, wyczyta³am, ¿e wyró¿nione s¹ trzy aspekty
definiowania edukacji europejskiej. Definiuje siê j¹ poprzez nauczanie o Europie, nauczanie w Europie
i nauczanie dla Europy. Ogromnym problemem jest konieczno�æ bardzo wyra�nego oddzielenia pojêcia
Europy i Unii Europejskiej. To s¹ zupe³nie ró¿ne programy, inne pojêcia i nauczyciel, podejmuj¹cy tê
problematykê, musi sobie z tego zdawaæ sprawê. Równie¿ w naszej dyskusji czêsto zamiennie u¿ywamy
tych pojêæ, co wprowadza ogromnie du¿o ba³aganu w rozumienie ca³ego procesu.

Przed szko³¹ stoi bardzo powa¿ny problem przekucia obecnego w naszej najwiêkszej literaturze,
w historii, patriotyzmu heroicznego w patriotyzm obywatelski. To zadanie niezwykle trudne, poniewa¿
istotnie uczymy siê Polski na przyk³adach z wielkiej literatury polskiej, która propaguje patriotyzm heroiczny.
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Niestety, jest on barier¹ wobec Europy i oddziela nas od przedstawianego jako wrogi �wiata. Pad³ tutaj ca³y
szereg szczegó³owych propozycji, które � wydaje mi siê � znajd¹ siê w naszych wnioskach. Jako socjolog
zobowi¹zujê ustosunkowaæ siê do niektórych z tych wniosków.

EL¯BIETA JURGA: Reprezentujê program �Sokrates� i chcia³abym nawi¹zaæ do stwierdzenia, i¿ trudno
prowadziæ edukacjê europejsk¹ bez mo¿liwo�ci kontaktu pomiêdzy m³odzie¿¹, nauczycielami i szko³ami.
Program �Sokrates� w ramach akcji �Comenius� daje szko³om mo¿liwo�æ wspó³pracy miêdzynarodowej.
W tej chwili dofinansowuje trzysta szkó³, dzia³aj¹cych w ramach trzyletnich kontraktów. Czêsto jest tak, ¿e
od konkretnego projektu, którego zadaniem jest na przyk³ad badanie czysto�ci wody w rzeczce, zaczyna
siê w szkole problem potrzeby edukacji europejskiej. Polska szko³a, która rozpoczyna wymianê
miêdzynarodow¹, zaczyna odczuwaæ potrzebê tej edukacji, wprowadzenie systematycznego programu.
�Sokrates�, miêdzynarodowy program Unii Europejskiej, nie przedstawia ¿adnych programów szkolnych.
Szanuje suwerenno�æ ka¿dego kraju w jego polityce edukacyjnej. Program daje jedynie mo¿liwo�æ
wspó³pracy m³odzie¿y i kadry pedagogicznej. W tym roku dwustu kilkudziesiêciu nauczycieli wyjecha³o
na spotkania miêdzynarodowe. Podczas konferencji z udzia³em nauczycieli ró¿nych krajów zauwa¿y³am
dwie rzeczy: przede wszystkim wielk¹ rolê polskich nauczycieli i m³odzie¿y w kreowaniu prawdziwego
obrazu Polski. To s¹ naprawdê wspaniali ambasadorowie. Widaæ, jak dziêki kontaktom �pryskaj¹� ró¿ne
mity, fa³szywe opinie o Polsce, jak takie spotkania lecz¹ nas z kompleksów. Czêsto ci nauczyciele,
wyje¿d¿aj¹c w �wiat, s¹ pe³ni obaw i kompleksów, które po kilku dniach mijaj¹.

My�lê, ¿e nadal podstawow¹ jest kwestia braku informacji. Konkretny przyk³ad: istnieje mo¿liwo�æ wyjazdu
na kurs w ca³o�ci fundowany przez program �Sokrates�. Z ca³ej Polski, mimo rozes³ania informacji do
wszystkich kuratoriów, nie zg³osi³ siê ¿aden dyrektor szko³y zainteresowany wyjazdem na kurs dotycz¹cy
autoewaluacji szko³y. Szkolenie adresowane by³o do dyrektorów szkó³ podstawowych, warunkiem udzia³u
by³a znajomo�æ jêzyka angielskiego. Wiem, ¿e s¹ tacy dyrektorzy. Natomiast brakuje czasem odruchu
wykorzystania mo¿liwo�ci, które ju¿ mamy. Z tego powodu uwa¿am, ¿e konieczna jest baza informacyjna.

GABRIEL CYRULIK: Jestem czynnym nauczycielem. Chcê zg³osiæ kilka uwag praktycznych. Pad³a tu
liczba siedmiuset klubów europejskich. Warto by siê zastanowiæ, czy one faktycznie dzia³aj¹, czy s¹ to
takie kluby �efektowne�, jakie� fajerwerki, edukacja kulinarna. Czy te kluby daj¹ efekty na przysz³o�æ?
Sprawa reformy edukacji � trochê siê obawiam, czy modu³y europejskie, �cie¿ki europejskie realizowane
w gimnazjum i w liceum nie stan¹ siê kolejnym przedmiotem szkolnym w siatce godzin? Czy nie dojdzie
do zwiêkszenia wymagañ wobec uczniów? A wtedy nie bêdzie to wychowanie europejskie. CODN deklaruje
chêæ przeszkolenia jak najwiêkszej grupy nauczycieli, ale obecnie te programy skupiaj¹ siê na zamkniêtej
grupie nauczycieli. Tak siê sta³o, ¿e kuratoria tylko wymagaj¹, a nie podpowiadaj¹, w jaki sposób nauczyciele
maj¹ rozwi¹zywaæ problemy.

ANNA POLA-DYMEK: Zajmujê siê miêdzy innymi edukacj¹ europejsk¹. My�lê, ¿e trzeba zacz¹æ od
przebudowy naszej edukacji. Chodzi o to, aby polska szko³a nauczy³a ucznia, jak ma siê stale uczyæ. Ta
idea permanentnej edukacji cz³owieka � �life-long education� � skutkuje przebudow¹ �wiadomo�ci uczniów.
Na niedawnej konferencji w Konstancinie przedstawicielka Komisji Europejskiej mówi³a o potrzebie edukacji
systematycznej. Polska szko³a powinna daæ klucz, jak dalej siê uczyæ. Cieszê siê, ¿e pierwsz¹ �cie¿k¹
wprowadzon¹ w gimnazjum by³o dziedzictwo kulturowe w regionie. My�lê, ¿e zakorzenienie we w³asnym
dziedzictwie daje cz³owiekowi poczucie swojsko�ci w zjednoczonej Europie. Nale¿a³oby uczyæ m³odzie¿
otwarto�ci, podejmowania kontaktów z innymi i tolerancji.
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KRZYSZTOF CHUDZIK: Powiem, jak siê maj¹ sprawy z punktu widzenia m³odego pokolenia. Do mojej
szko³y przychodzi sporo zaproszeñ do udzia³u w imprezach pozaszkolnych. Szko³a nie nad¹¿a z odsy³aniem
aplikacji. Natomiast, gdy przychodzi informacja o konkursie wiedzy o Unii Europejskiej, uczestnicy stawiaj¹
pytanie: sk¹d maj¹ braæ informacje o Unii Europejskiej, o integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹? W bibliotekach
szkolnych nie ma tego. Mo¿na siê zaopatrywaæ w bezp³atne materia³y w regionalnych centrach informacji
europejskiej, ale czêsto szko³y nie wiedz¹, ¿e istniej¹ takie centra.

ZYGMUNT KORZENIEWSKI: Do 30 czerwca tego roku by³em dyrektorem zespo³u szkó³ handlowo-
us³ugowych, czyli takich, o których tak �le dzisiaj mówi siê w tej sali. Pierwszym moim dzia³aniem
rozpoczynaj¹cym rok szkolny w O�rodku Doskonalenia by³a promocja projektu edukacyjnego �Europa to
wiêcej ni¿ my�lisz�. Uwa¿am bowiem, ¿e lokalne podej�cie powinno rozwijaæ globalne my�lenie. Je�li
faktycznie chcemy poszukiwaæ sojuszników, to po pierwsze, musimy powiedzieæ sobie, co sami zrobili�my,
ilu ludzi zachêcili�my do dzia³ania. Mo¿e i w innych miejscach zorganizowaæ, to co robimy w Jeleniej
Górze � Euroregionaln¹ Szko³ê bez Granic. Praktycznie koñczy siê to na przyk³ad stron¹ internetow¹
i przygranicznymi kontaktami.

Kolejna rzecz to pozyskiwanie elit. Je¿eli zachêci siê lokalne elity, to byæ mo¿e dojdzie do praktycznych
dzia³añ, takich jak za³o¿enie w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze nowego kierunku studiów:
�czechoznawstwa� � bardzo wa¿nego dla problematyki europejskiej. Nie chcia³bym, ¿eby�my my�leli o edukacji
tylko w kontek�cie tych pañstw, które ju¿ w Unii s¹. Zgadzam siê, ¿e nowoczesna szko³a to nowoczesny program
nauczania, odpowiadaj¹cy wyzwaniom XXI wieku � szko³a, na której nie oszczêdzamy. A je�li kto� pyta³ tutaj,
kto powinien byæ koordynatorem tej problematyki, to miêdzy innymi po to jest UKIE i ró¿ni urzêdnicy, ¿eby na
to odpowiedzieæ. My rozbudowujemy biurokracjê, tylko nie w tym kierunku, w którym nale¿y.

BEATA PRZYBYLSKA: O�rodek, który reprezentujê, organizuje szereg szkoleñ, programów, obejmuj¹cych
m³odzie¿ licealn¹, gimnazjaln¹, jak równie¿ nauczycieli. Na pocz¹tku przysz³ego miesi¹ca rusza druga
edycja programu �Europa w ³awce szkolnej�, przeznaczonego dla nauczycieli. Wróci³am do O�rodka po
rocznej przerwie zwi¹zanej ze studiami we Francji. Chcê podzieliæ siê kilkoma refleksjami, które nasunê³y
mi siê po przerwie w pracy.

Pierwsza rzecz zwi¹zana jest z rozwojem i wiêkszym ni¿ przed rokiem zainteresowaniem nauczycieli.
Codziennie przyjmujê kilkana�cie aplikacji, rozmawiam z nauczycielami, którzy chc¹ zdobywaæ
do�wiadczenia z zakresu wprowadzenia �cie¿ek edukacyjnych. Jest to oczywi�cie zwi¹zane z reform¹
o�wiaty. Nauczyciele s¹ w pewien sposób zmuszeni do zdobywania do�wiadczeñ i certyfikatów, które
bêd¹ wp³ywaæ na ich przysz³o�æ w zawodzie. Ale, obojêtnie z jakich przyczyn wynika ich zainteresowanie,
jest ono coraz wiêksze.

MAGDALENA MACHINKO-NAGRABEDZKA: Mam przyjemno�æ reprezentowaæ Centrum Informacji
o �rodowisku. Ministerstwo Edukacji Narodowej powo³a³o nas na stanowisko koordynatora programu
�GLOBE�. Jest to amerykañski projekt, w którym bior¹ udzia³ prawie wszystkie kraje europejskie. Nie
jeste�my w³¹czeni bezpo�rednio w program edukacji europejskiej, w rozumieniu Unii Europejskiej,
ale wydaje mi siê, ¿e du¿o takich programów miêdzynarodowych jednoczy ludzi w Europie. Wa¿n¹
spraw¹ jest, ¿eby te programy ³¹czyæ ze sob¹. My robimy to w ramach europejskiego programu
ekologicznego. Próbujemy w tej chwili stworzyæ europejsk¹ wersjê programu �GLOBE� i wyst¹pili�my
w³a�nie do programu �Sokrates� z projektem dla kilku krajów europejskich. Zwracam uwagê na
mo¿liwo�ci ³¹czenia siê z innymi programami.
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JAKUB BORATYÑSKI: Z grona organizatorów wychodz¹ dwie inicjatywy, których sukces w ogromnych
stopniu zale¿y od Pañstwa potencjalnego zaanga¿owania. Pierwsza sprawa to ogólnopolski konkurs dla
uczniów szkó³ �rednich pod gromkim wezwaniem: �Zostañ negocjatorem�. Jest to trzyetapowy konkurs,
którego zasadniczym elementem s¹ symulacje negocjacji cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej. Konkurs
organizowany jest przez CODN, Fundacjê im. Stefana Batorego oraz Fundacjê Rozwoju Demokracji Lokalnej
przy wspó³pracy Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Pomys³ wzi¹³ siê z poczucia, ¿e prowadzone
negocjacje to bardzo tajemna i nieczytelna dla wiêkszo�ci spo³eczeñstwa dziedzina wiedzy. Wydaje nam
siê, ¿e symulacje negocjacji to wspania³a okazja, by poszerzyæ wiedzê o integracji i negocjacjach, poznaæ
stanowiska obu stron w dziedzinach wywo³uj¹cych publiczne emocje i uprzedzenia. Stereotypy i emocje,
o których mówiê, nie dotycz¹ tylko strony polskiej, lecz i krajów unijnych. Kontrowersyjne tematy z konkursu
�Symulacje� to m. in.: swoboda zakupu ziemi w Polsce, swoboda pracy Polaków w krajach Unii, sprawy
rolnictwa na przyk³adzie mleka czy czysto�ci wody. To tematy, które pozwalaj¹ pokazaæ istotê ró¿nych
punktów widzenia. W naszym przekonaniu symulacje negocjacji pozwalaj¹ æwiczyæ siê w sztuce spokojnej,
racjonalnej debaty. Informacje na temat konkursu znajd¹ Pañstwo w teczkach. Konkurs sk³ada siê z trzech
etapów. Etap pierwszy � szkolny, etap drugi � regionalny, trzeci � ogólnopolski fina³. Zasadniczym elementem
pakietu negocjacyjnego jest vademecum negocjatora, przygotowane przez ekspertów UKIE. G³ówn¹ nagrod¹
w konkursie jest wyjazd studyjny do instytucji europejskich w Brukseli. Wiêkszo�æ regionalnych
koordynatorów konkursu znajduje siê w tej sali. Bardzo na nich liczymy, oni licz¹, ¿e bêdziemy ich
z Warszawy wspieraæ. My�lê, ¿e jest doskona³a okazja, ¿eby ich Pañstwu przedstawiæ.

Z województwa dolno�l¹skiego koordynatorem jest Ryszard Gwó�d�, z województwa kujawsko-
pomorskiego � Danuta Szymañska-Al-Samarai; z lubelskiego � Jaros³aw Korba; z lubuskiego � Waldemar
Chmielewski; z ³ódzkiego � Arkadiusz Walczak; z ma³opolskiego � Jaros³aw Chod�ko, z mazowieckiego �
Anna Klimowicz; z opolskiego � Artur Go³dyn; z podkarpackiego � Renata Stefaniak; z podlaskiego � Anna
Maria Grochowska; z pomorskiego � Magdalena Honkisz; ze �l¹skiego � Ewa Koclejda; ze �wiêtokrzyskiego
� Stanis³aw Wojtan; z warmiñsko-mazurskiego � Jadwiga Hrynkiewicz; z wielkopolskiego � Jerzy Wójcicki;
z zachodniopomorskiego � Iwona Wawrzyniak.

Konkurs ten stwarza wspania³¹ okazjê zorganizowania w szkole ciekawych lokalnych wydarzeñ,
anga¿uj¹cych ca³¹ spo³eczno�æ lokaln¹, samorz¹dy. To okazja, ¿eby o tych sprawach pomy�leli nie tylko
uczniowie, lecz tak¿e ich rodzice i lokalne �rodowisko. Materia³y, które bêdziemy przekazywaæ szko³om,
zawieraj¹ szereg podpowiedzi, jak takie wydarzenia zaplanowaæ, by wyj�æ poza klasê i szko³ê.

Drugie przedsiêwziêcie jest elementem strategii naszej Fundacji i wi¹¿e siê z popraw¹ dostêpu do edukacji
europejskiej. Jest bardzo wiele cennych inicjatyw, pomys³ów, materia³ów edukacyjnych, ale dostêp do
nich jest trudny. Mamy pomys³, by te zasoby edukacyjne bezp³atnie udostêpniæ w Internecie. Wspólnie
z CODN-em podjêli�my próbê zebrania materia³ów z ca³ej Polski. Te, które wp³ynê³y, sta³y siê podstaw¹
raportu Tomasza Merty. Gor¹co zachêcam do wspó³pracy i udostêpnienia informacji. S³u¿ymy mo¿liwo�ci¹
zbudowania sieci linków do stron internetowych instytucji, z których te materia³y pochodz¹.

TERESA SZYMCZYK: Jestem nauczycielk¹ historii i edukacji europejskiej w Poczesnej � ma³ej miejscowo�ci
pod Czêstochow¹. W ramach programu �Tempus� ukoñczy³am studia podyplomowe z edukacji europejskiej
w Wy¿szej Szkole Humanistycznej w Pu³tusku. Jestem równie¿ trenerem programu �Sierra�. Zosta³am
poproszona o wspó³pracê z Wy¿sz¹ Szko³¹ Pedagogiczn¹ w Czêstochowie i prowadzê zajêcia w Instytucie
Zarz¹dzania dla o�wiatowej kadry kierowniczej. Z tych powodów jestem zorientowana, jak wygl¹da oferta
studiów podyplomowych dla nauczycieli i jakie s¹ priorytety nauczycieli w podejmowania studiów
podyplomowych. Wszystko, co dzieje siê w edukacji europejskiej, w szkoleniu warsztatowym, zwi¹zane
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jest z instytucjami pozarz¹dowymi. Natomiast uczelnie oferuj¹ niewiele: g³ównie bardzo drogie studia
podyplomowe, za� priorytetem w grantach jest prowadzenie przedmiotów: przedsiêbiorczo�æ i zarz¹dzanie
o�wiatow¹ kadr¹ kierownicz¹. W tym roku uczelnie nie otrzymuj¹ grantów MEN-owskich na kszta³cenie
kwalifikacyjne nauczycieli w zakresie edukacji europejskiej. Dobrze siê sta³o, ¿e wprowadzono �cie¿kê
edukacji europejskiej w gimnazjum. Ale naszym marzeniem jest, by by³ to niezale¿ny przedmiot. Chcia³abym
siê dowiedzieæ, czy w najbli¿szych zamierzeniach MEN-u znalaz³o siê wspieranie uczelni w finansowaniu
grantowym studiów podyplomowych dla nauczycieli kszta³c¹cych siê w zakresie edukacji europejskiej.

MAGDALENA MAZIÑSKA: Nie jestem w stanie odpowiedzieæ za moich kolegów. Mój departament zg³asza³
kwestiê doskonalenia �cie¿ki �edukacja europejska� w ustalaniu polityki grantowej. Nie umiem odpowiedzieæ na
pytanie, czy jakie� granty bêd¹ w najbli¿szym czasie przyznane. Mogê powiedzieæ, ¿e siê zainteresujê t¹ spraw¹.

Odno�nie edukacji europejskiej jako oddzielnego przedmiotu, chcê przypomnieæ dzia³alno�æ Rady do spraw
Edukacji Europejskiej przy Ministrze Edukacji. To formu³a, która odpowiada postulatowi, ¿e w edukacji europejskiej
nale¿y dzia³aæ ponad podzia³ami. Rada zosta³a powo³ana przez ministra Jerzego Wiatra. Jego nastêpcy, niezale¿nie
od opcji politycznej, przejêli tê inicjatywê. Dowodzi tego tak¿e sk³ad Rady. W³a�nie staraniem Rady �cie¿ka �edukacja
europejska� znalaz³a siê w podstawie programowej gimnazjum. Od kilku lat stale ponawiany jest do Rady G³ównej
Szkolnictwa Wy¿szego postulat, ¿eby stworzyæ na studiach kierunek �europeistyka�. Niestety, postulat by³ kilkakrotnie
oddalany. Pozostaje pytanie, czy rzeczywi�cie trzeba powo³ywaæ odrêbny kierunek studiów? Czy nie lepiej jest
wplataæ tre�ci europejskie w istniej¹ce przedmioty? Jestem zwolenniczk¹ tej drugiej drogi.

MIROS£AW SIELATYCKI: Postulat, ¿eby w system grantów dla uczelni wprowadziæ edukacjê europejsk¹,
jest uzasadniony. Zarówno pani doktor Maziñska, jak i ja jeste�my cz³onkami Rady do spraw Edukacji
Europejskiej, i tak jak zabiegali�my o to, tak bêdziemy dalej to czyniæ. Wszystko zale¿y od �rodków
finansowych. Wydaje siê, ¿e w najbli¿szych latach ten instrument mo¿e byæ uruchomiony. Natomiast
edukacja europejska jako przedmiot nie wymaga dodatkowych kwalifikacji do jej nauczania. Nauczyciele
w gimnazjum i liceum maj¹ tê edukacjê wdra¿aæ, tworz¹c w³asne programy nauczania, wplataj¹c
�europejskie marginesy� w swoje przedmioty. W podstawie programowej jest furtka, która umo¿liwia
tworzenie wydzielonych jednostek. To nie musi byæ przedmiot, ale na przyk³ad tydzieñ projektowy
w szkole, osobne godziny. W tym ostatnim przypadku, je�li prowadzi to jeden nauczyciel w jednej klasie,
to lepiej tego nie robiæ. Je�li to jest natomiast zwieñczenie programu opracowanego przez lidera zespo³u
dla ca³ej szko³y, a dodatkowo znajdzie siê miejsce na realizacjê programu edukacyjnego, programu miast
partnerskich w danej gminie albo programu �Sokrates�, to ma to sens.

JOANNA MICHALAK: Je�li chodzi o granty edukacyjne, to nie tylko Ministerstwo Edukacji mo¿e okre�laæ
priorytetowe obszary tematyczne, ale i uczelnie musz¹ sk³adaæ projekty. Zgodnie z ustaw¹ o szkolnictwie
wy¿szym Ministerstwo nie mo¿e wywrzeæ presji na uczelnie, by z³o¿y³y projekty. Z mojej analizy ostatnich
trzech lat wynika, ¿e s¹ uczelnie, które co roku zg³aszaj¹ takie projekty, otrzymuj¹ pieni¹dze.

EL¯BIETA SKOTNICKA-ILLASIEWICZ: Mnie siê wydaje, ¿e stale dyskutujemy wokó³ podstawowego
problemu. Je¿eli mówimy o uczeniu o Unii Europejskiej, do Unii Europejskiej i dla Unii Europejskiej, to
mo¿emy ewentualnie mówiæ o osobnym przedmiocie. Natomiast, je¿eli mówimy o odbudowywaniu wiedzy
i poczucia to¿samo�ci Europy, w Europie i dla Europy, to wiadomo, ¿e musi to przebiegaæ tak, jak przed
chwil¹ powiedziano. I musi byæ to komponentem wszystkich przedmiotów, ale w pierwszym rzêdzie
komponentem wychowawczym.
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ANDRZEJ GRUCA: Jestem nauczycielem z prowincji. Napisa³em w Pu³tusku, pod kierownictwem pani
profesor Kwiatkowskiej, pracê w oparciu o dane, które zbiera³em przez trzy lata. Zaj¹³em siê szkolnymi
klubami europejskimi. Nadal chcê obserwowaæ rozwój klubów, �ledziæ ewentualne zagro¿enia w ich
dzia³alno�ci. Zapraszam do wspó³pracy. Niepokoi mnie przysz³o�æ. W rozmowach w kuluarach bardzo
wiele osób zastanawia siê: co dalej? Mamy ogromn¹ falê zainteresowania. W moim województwie -opolskim
sze�æ osób pracuje w Wojewódzkim Zespole do spraw Edukacji Europejskiej. Ale co z tego, ¿e taki zespó³
jest powo³any, ¿e mamy wsparcie w³adz lokalnych, o�wiatowych, je¿eli brakuje pieniêdzy.

Jakie jest prze³o¿enie europejskich programów edukacyjnych na polsk¹ rzeczywisto�æ? Chcê dzisiaj poznaæ konkrety
o programach typu �M³odzie¿� czy �Leonardo�. Nie chcê znów s³yszeæ o procedurach, wymaganiach, opó�nieniach.
Nadal niewiele wiemy na temat pieniêdzy, op³aconych sk³adek na poszczególne programy. Je¿eli nie bêdzie rzetelnej
informacji na ten temat, to jedynie rozbudzimy zainteresowania ludzi. Je�li co� nie wyjdzie, to oni drugi raz nie uwierz¹
w szanse, jakie daj¹ programy europejskie. Mo¿emy uczyæ dla Europy, o Europie lub o Unii Europejskiej. Powstaje
pytanie: czy chcemy systemu, czy dzia³añ lokalnych. Mo¿emy �sprzedaæ� nasz pomys³ z województwa opolskiego,
pracowali�my nad nim pó³ roku. Bez wielkich pieniêdzy powsta³ wojewódzki zespó³ do spraw edukacji europejskiej.
Nie róbmy celowych studiów, które pog³êbiaj¹, poszerzaj¹, po których wychodzi oderwany od ziemi ekspert.

EL¯BIETA £ACH: Warto by³oby stworzyæ internetow¹ listê instytucji, od których mo¿na otrzymaæ grant.
Na tej li�cie mog³yby siê tak¿e znale�æ ró¿nego rodzaju oferty konkursów i podobnych ofert. W prasie
mo¿na przeczytaæ, ¿e Unia Europejska daje nam tyle pieniêdzy na ró¿n¹ dzia³alno�æ, a potem siê okazuje,
¿e gdzie� one wyparowuj¹. Byæ mo¿e s¹, tylko nie wiemy gdzie.

KATARZYNA ZAKROCZYMSKA: Chcia³abym powiedzieæ kilka s³ów o seminarium Rady Europy, które
prowadzi³am razem z Rafa³em Kunaszykiem. Seminarium mia³o na celu porównanie systemów edukacji
europejskiej w Polsce i w Europie. Próbowali�my dowiedzieæ siê od uczestników seminarium, jakie s¹ systemy
edukacji europejskiej w ich pañstwach b¹d� w jaki sposób edukacja europejska wpisana jest w systemy edukacyjne.
Nie dowiedzieli�my siê. Na seminarium przyjechali g³ównie przedstawiciele pañstw bêd¹cych ju¿ w Unii. Na
tak zadane pytanie �zrobili wielkie oczy�. Oni w ogóle nie my�l¹ systemowo o edukacji europejskiej, natomiast
my�l¹ o europejskim wymiarze w edukacji i wplataj¹ te tre�ci g³ównie w programy wychowawcze. Oczywi�cie,
bêd¹c w Unii, nie musz¹ uczyæ o integracji i instytucjach Unii. Dla nich niezrozumia³¹ spraw¹ jest te¿ to, ¿e my
mówimy w ogóle o edukacji europejskiej. Rozumiej¹ natomiast pojêcie �europejski wymiar w edukacji�. S¹ to
z regu³y ma³e, poszczególne projekty, prowadzone w szko³ach. Broni¹ siê przed podej�ciem systemowym.
Zadam pytanie, na które sama nie znam odpowiedzi: czy bêd¹c w innej sytuacji ni¿ pañstwa cz³onkowskie
Unii, powinni�my zastanawiaæ siê nad rozwi¹zaniem systemowym, czy raczej powinni�my próbowaæ
rozwi¹zywaæ w sposób zintegrowany, ale nie próbowaæ instytucjonalizowaæ. Trzeba zdecydowanie oddzieliæ
sprawy integracji od spraw Europy. Bo sprawy Europy, europejskiego obywatelstwa s¹ czysto wychowawcze.
Podobnie jak sprawy edukacji obywatelskiej, która � byæ mo¿e � powinna byæ rozumiana jako edukacja europejska,
bo czym tak naprawdê ró¿ni siê bycie obywatelem Polski od bycia obywatelem Europy? To jest tylko poszerzenie
obywatelstwa. Mam nadziejê, ¿e bêdziemy próbowali odpowiedzieæ na te pytania.

RAFA£ KUNASZYK: Chcia³bym uzupe³niæ wypowied� poprzedniczki. Nawet w tej sali ca³y czas
u¿ywali�my pojêcia �edukacja europejska�, niektórzy � �europejski wymiar edukacji�. Edukacja europejska
przek³ada siê na ró¿ne dziedziny ¿ycia. Jedni zajmuj¹ siê prawami cz³owieka, inni � ochron¹ �rodowiska
czy dziedzictwem kulturowym. Czy trzeba to zawê¿aæ? Poprzez zabawy, dni europejskie, konkursy wiedzy
europejskiej mo¿na podaæ wiedzê podrêcznikow¹.
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To u�wiadomili nam uczestnicy seminarium Rady Europy. I nie jest to pierwsze moje takie do�wiadczenie.
Pamiêtam podobne z seminarium we Francji. Okaza³o siê, ¿e tych nauczycieli nie interesuje, jakie s¹
instytucje Unii Europejskiej. Bo to nie jest wa¿ne. Istotne jest, ¿e naucz¹ siê rozumieæ procesy my�lenia,
dochodzenia do kompromisów, wspólnych stanowisk, rezygnowania z ró¿nych rzeczy, rozwi¹zywania
konfliktów. Nale¿y pamiêtaæ o zdjêciu z edukacji europejskiej balastu nikomu niepotrzebnej wiedzy. Bardziej
przydatne jest �wiadome kszta³towanie obywatelstwa europejskiego.

JAN TYMOWSKI:  Chcia³em wspomnieæ o kilku rzeczach w zwi¹zku z wypowiedziami adresowanymi
do samorz¹dów. Dla osób z Warszawy bêdzie to bardziej interesuj¹ce, dla innych mo¿e byæ przyk³adem.
Wydzia³ integracji europejskiej jest nowy i dotychczas niewiele zdzia³a³ na polu edukacji. Pierwszym
pomys³em by³o zebranie materia³ów o UE i rozes³anie ich do szkó³, w pierwszej kolejno�ci do liceów.
Drugi pomys³ to zorganizowanie wspólnie z CODN spotkania z nauczycielami gimnazjów. Chcemy siê
zastanowiæ nad stworzeniem programu pod roboczym tytu³em: �Warszawa w Europie, czyli Europa na co
dzieñ�. W tym programie wa¿ny bêdzie aspekt lokalny. Konkretnym wk³adem samorz¹du jest nie tylko
inicjatywa, lecz równie¿ finansowanie potrzebnych materia³ów.

GRZEGORZ PIELAK: Jestem wizytatorem szkó³ w gminie Strzelce Opolskie, wcze�niej pracowa³em jako
nauczyciel i doradca. Nigdy nie potrzebowa³em strony internetowej z napisem �pieni¹dze�. Bez problemu
je znajdujê. Jako pracownik napisa³em w tym roku wnioski o trzy granty i dwa zdoby³em. Wiem, ¿e mówiê
o dra¿liwych rzeczach. W tej sali wszyscy jeste�my aktywnymi uczestnikami, znamy siê z widzenia. Podobnie
jest w gminach. Ile razy jest mowa o podobnych tematach � te¿ znam po³owê nauczycieli, którzy co� robi¹.
Reszta przychodzi i demonstruje postawê roszczeniow¹. A powinni nauczyæ siê zdobywaæ pieni¹dze,
miêdzy innymi od samorz¹dów, bo one je maj¹.

PIOTR BORYS: W odró¿nieniu od wiêkszo�ci zebranych nie jestem nauczycielem, lecz radnym. Chcê zacz¹æ
od naszego przyk³adu powiatowego. Dziêki �rodkom pomocowym z funduszu PHARE i Centrum Proeuropejskiego
uda³o siê stworzyæ skutecznie dzia³aj¹ce kluby europejskie w szko³ach podstawowych, gimnazjalnych i �rednich.
Mamy 34 kluby w powiecie lubiñskim. Bez tych pieniêdzy nie da³oby siê dobrze ukierunkowaæ zapa³u i inicjatywy
wielu osób. Nale¿y równie¿ powiedzieæ, jak wa¿nym elementem s¹ organizacje pozarz¹dowe, które skupiaj¹
ludzi i mog¹ szybko reagowaæ w szko³ach oraz wype³niaæ lukê miêdzy tym, co tworzy system rz¹dowy i tym,
czego gmina, powiat czy województwo nie jest w stanie wype³niæ. Jestem w stanie zaryzykowaæ stwierdzenie,
¿e Europê powinni�my zacz¹æ w³a�nie od w³odarzy gmin, powiatów i województw. To od województwa zaczyna
siê �wiadomo�æ potrzeby tworzenia strategii regionalnych i konkretnych programów pomocowych. Brakuje
skutecznego systemu, który wspiera³by w procesie uzyskiwania grantów.

EL¯BIETA SKOTNICKA-ILLASIEWICZ:  Ci¹gle do nas wraca kwestia rozwi¹zañ systemowych. Zastanówmy
siê, czy my�limy o rozwi¹zaniach wertykalnych czy horyzontalnych. Jestem zdecydowanie zwolennikiem paj¹ka.
Mo¿emy to oczywi�cie nazwaæ inaczej, ale jest faktem, ¿e istnieje lêk przed wertykalnym uk³adem systemu:
z góry na dó³. Znowu �warszawka� we�mie i wymy�li, znowu bêdzie sz³o od góry do do³u. Je¿eli wiêc u¿ywamy
s³owa-klucza �systemowych rozwi¹zañ�, to miejmy �wiadomo�æ, o jakim systemowym rozwi¹zaniu mówimy.

RAFA£ KUNASZYK: Czêsto mówi³em o idei zbiorowego paj¹ka. Chodzi mi o istniej¹ce organizacje
i instytucje, wspieraj¹ce pewne dzia³ania, a nie o tworzenie jakiej� nowej instytucji. My�lê tak¿e o takiej wspó³pracy
miêdzy instytucjami, by ¿adna nie by³a dominuj¹ca, nie narzuca³a swojego zdania, by by³y instytucjami s³u¿ebnymi.
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Niektórzy maj¹ proste projekty, inni staraj¹ siê prowadziæ trudne dzia³ania, na przyk³ad edukacyjno-szkoleniowe.
Ma³e projekty powinny byæ finansowane, bo s¹ najbli¿ej ludzkich potrzeb. Ale wa¿ne jest te¿ ograniczanie
rywalizacji na rzecz komplementarno�ci w realizacji du¿ych projektów przez wiele podmiotów sponsoruj¹cych.

BEATA PRZYBYLSKA: Stwierdzili�my w O�rodku, ¿e nale¿a³oby stworzyæ wielkopolsk¹ sieæ organizacji
proeuropejskich. W ramach kwartalnych spotkañ chcemy dzieliæ siê swoimi do�wiadczeniami oraz tym,
co robimy, aby nie powielaæ inicjatyw oraz tworzyæ wspólne projekty.

II Panel dyskusyjny:
�Przysz³o�æ edukacji europejskiej�

EL¯BIETA SKOTNICKA-ILLASIEWICZ: Przypad³o mi w udziale zaszczytne zadanie poprowadzenia tej
czê�ci naszego spotkania, w której mamy siê wspólnie zastanowiæ nad zadaniami, formami i przysz³o�ci¹
edukacji szkolnej oraz edukacyjnych inicjatyw pozaszkolnych, maj¹cych wspomóc zdolno�ci adaptacyjne
m³odych Polaków, tak by mogli oni uczestniczyæ w tworzeniu partnerskiego cz³onkostwa w ramach
poszerzonej o kraje naszego regionu Unii Europejskiej. Wy�mienity dobór zaproszonych go�ci pozwala
przyj¹æ za³o¿enie, ¿e organizatorzy w wiêkszym stopniu ni¿ w pierwszej czê�ci oczekuj¹, ¿e w naszej
dyskusji zostan¹ zaprezentowane ró¿ne drogi dochodzenia do wspólnego celu, jakim ma byæ przygotowanie
m³odych Polaków w proces poszerzania zjednoczonej Europy.

Pozwolê sobie przedstawiæ naszych go�ci. Pani minister Irena Dzierzgowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Edukacji Narodowej bêdzie nas wprowadzaæ w problemy najwa¿niejszej instytucji zwi¹zanej z edukacj¹
i w problemy systemu szkolnego. Pani minister Katarzyna Skórzyñska, podsekretarz stanu w Urzêdzie Integracji
Europejskiej, przygotowuje program informowania wsi o procesie integracji, ale równie¿ zajmuje siê innymi
sprawami zwi¹zanymi z informowaniem o integracji. Panie pos³anki wprowadz¹ nas w polityczno-prawne
aspekty edukacji. Mam nadziejê, ¿e podejmiemy równie¿ donios³y problem edukacyjnej funkcji polityków
w kszta³towaniu wizji integracji i problemu polskiego cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Ojciec Andrzej Koprowski,
jezuita, za³o¿yciel OCIPE � Katolickiego Biura Inicjatyw Europejskich, propagator idei integracji w �rodowiskach
zwi¹zanych z Ko�cio³em katolickim, poka¿e nam, jak ten w¹tek mo¿e byæ realizowany w ramach programów
Ko�cio³a katolickiego. Ja jestem socjologiem, od dziesiêciu lat zajmujê siê spo³ecznymi aspektami integracji
europejskiej w badaniach akademickich. Jestem tak¿e doradc¹ pana ministra Ku³akowskiego do spraw spo³ecznych
aspektów integracji w procesie negocjacji akcesyjnych. Mieli�my nies³ychanie ciekaw¹ sesjê przedpo³udniow¹.

Proszê Pana Jacka Kowalskiego, który by³ moderatorem w pierwszej czê�ci, ¿eby w kilku s³owach powiedzia³
nam, jakie by³y wnioski i najwa¿niejsze ustalenia.

JACEK KOWALSKI: Trudno uj¹æ to w paru s³owach. Jest kilka g³ównych obszarów, o których rozmawiali�my
w kontek�cie edukacji europejskiej. Mówili�my miêdzy innymi o cechach wspomagaj¹cych rozwój edukacji
europejskiej. S¹ to: po pierwsze koordynacja, rozumiana jako dzia³ania na rzecz jako�ci edukacji europejskiej,
jako�ci doszkalania oraz jako�ci przep³ywu informacji. Drugi w¹tek to systemowo�æ i konieczno�æ
ograniczania nadzoru jakichkolwiek w³adz czy jakichkolwiek si³ nad edukacj¹ europejsk¹, pozostawiaj¹c
j¹, zgodnie z zasad¹ subsydiarno�ci, tam, gdzie ona powinna siê rozwijaæ. Przytaczali�my przyk³ady
wspó³pracy lokalnej, organizowania zespo³ów koordynacyjnych dla realizacji polityki integracji europejskiej
czy te¿ upowszechniania w¹tków zwi¹zanych z edukacj¹ europejsk¹, rozumian¹ nie tylko jako nauka
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o Unii Europejskiej. Trzecia rzecz to wymiar praktyczny edukacji europejskiej, czyli ulokowanie jej blisko
rzeczywisto�ci, zborno�æ tre�ci podrêcznikowych konkretnych programów z tym, co jest prób¹ okre�lenia
miejsca Polski w kulturze europejskiej. Podkre�lana by³a tak¿e potrzeba nabycia umiejêtno�ci praktycznych,
które umo¿liwi¹ funkcjonowanie w zmieniaj¹cej siê, dynamicznej rzeczywisto�ci.

Kolejne podnoszone zagadnienie to umiejêtno�æ budowania motywacji wokó³ inicjatyw podejmowanych
w zakresie edukacji europejskiej. Podkre�lali�my, ¿e bardzo czêsto spotyka siê grono tych samych osób, które
maj¹ mocn¹ motywacjê do prowadzenia edukacji europejskiej. Zdarza siê te¿ tak, ¿e motywacja nieco przygasa
i potrzebna jest pomoc dla �wypalonych� ludzi. Zastanawiali�my siê, jak budowaæ dobry klimat do wspierania
inicjatyw na poziomie lokalnym poprzez umiejêtn¹ pracê z samorz¹dami. Poruszali�my te¿ problem, jak docieraæ
do osób, które w mniejszym stopniu funkcjonuj¹ w edukacji europejskiej. Leitmotivem naszego spotkania jest
tak¿e �Stanowisko �rodowisk o�wiatowych i pozarz¹dowych w sprawie edukacji europejskiej w szko³ach�.
Konkretna propozycja tego dokumentu to utworzenie narodowego programu edukacji europejskiej w oparciu
o wspólny wysi³ek instytucji publicznych i pozarz¹dowych. Przyk³adowe elementy narodowego programu edukacji
europejskiej to: powszechne wykorzystanie w szko³ach istniej¹cych zasobów informacyjnych, przeprowadzenie
szkoleñ dla grupy piêciu tysiêcy nauczycieli i dzia³aczy organizacji pozarz¹dowych, stworzenie w ka¿dej gminie
w bibliotekach szkolnych sekcji europejskiej, co zwiêkszy³oby dostêpno�æ do materia³ów, wpisanie edukacji
europejskiej do priorytetów kuratoriów o�wiaty. Trzy ostatnie punkty to: wprowadzenie elementów edukacji
europejskiej tam, gdzie do tej pory nie przewidziano �cie¿ki edukacyjnej; decentralizacja finansowania inicjatyw
w terenie dla szkó³ i �rodowisk lokalnych � pozyskanie wiarygodnych partnerów; promowanie edukacji
europejskiej w programach przedakcesyjnych Unii Europejskiej, wpisanie tych punktów w politykê regionaln¹.

EL¯BIETA SKOTNICKA-ILLASIEWICZ: Grupa najm³odszych obywateli naszego kraju jest najbardziej
pozytywnie nastawiona do integracji, ale nie mo¿emy sobie przypisywaæ tej zas³ugi. Nie ulega w¹tpliwo�ci,
¿e m³odzi ludzie s¹ bardziej otwarci na zmiany, bardziej ciekawi �wiata, widz¹ mniej zagro¿eñ i wrogów
w�ród obcych. Maj¹ równie¿ mniejsze poczucie odpowiedzialno�ci � zarówno za w³asny byt, jak i za byt
swoich najbli¿szych, poniewa¿ na ogó³ jeszcze nie prowadz¹ gospodarstw domowych, nie maj¹ dzieci,
nie odpowiadaj¹ za swoje rodziny. Jednak, równie¿ w�ród najm³odszych Polaków, wraz z narastaj¹cym
sceptycyzmem ogó³u spo³eczeñstwa, pojawiaj¹ siê symptomy s³abniêcia optymizmu wobec tej sprawy.
Liczba informacji o Unii wzrasta, nasze spo³eczeñstwo nie jest mniej poinformowane ni¿ wiele spo³eczeñstw
krajów cz³onkowskich. Problem polega na tym, ¿e informacje nie wspomagaj¹ rozumienia sensu tego
procesu, a wobec tego nie bardzo mo¿na siê z nim uto¿samiaæ. Postawy wobec Unii s¹ niezwykle chybotliwe
i bardziej kszta³towane przez emocje ni¿ zracjonalizowan¹ refleksjê.

Jak przeciwstawiæ siê tej tendencji? Jak pozyskaæ m³odych Polaków dla tego wielkiego projektu
spo³ecznego, czyli wspó³udzia³u w europejskiej integracji? Jak ugruntowaæ w m³odych poczucie wiary
w siebie, które jest podstawowym warunkiem wyrobienia w sobie postaw partnerstwa? Jak wyrobiæ w nich
poczucie obywatelstwa i nie rozró¿niaæ obywatelstwa w³asnego kraju i obywatelstwa Europy?

IRENA DZIERZGOWSKA: S³uchaj¹c relacji Jacka Kowalskiego, dosz³am do wniosku, ¿e wszystko zosta³o
ju¿ dzi� powiedziane w taki sposób, w który ja równie¿ chcia³am podej�æ do zagadnienia edukacji
europejskiej i jej przysz³o�ci. O edukacji europejskiej trzeba mówiæ w trzech wymiarach.

Pierwszy wymiar, najbardziej bezpo�redni, to uczenie, przekazywanie informacji o integracji europejskiej,
strukturach Europy, o tym, co Polskê czeka w momencie integracji, jakie to bêd¹ zmiany, jak wygl¹da zjednoczona
Europa, co my z tego bêdziemy mieli, jakie s¹ zagro¿enia. Jednym s³owem: informowaæ. Oczywi�cie równie¿
po to, ¿eby prowadziæ do zrozumienia, po co nam Europa i integracja europejska, by prze³amywaæ bariery



80
E d u k a c j a  e u r o p e j s k a  w  p o l s k i e j  s z k o l e

i prze³amywaæ strach. To tera�niejszo�æ. Daleka jestem od tego, ¿eby z pe³nym zachwytem my�leæ o tym, co
dzisiaj dzieje siê w szko³ach. Mamy jeszcze ogromnie du¿o do zrobienia, ale co� siê zaczê³o.

Drugi punkt to przygotowanie systemu edukacji do integracji europejskiej. Mamy kilka ustaw, które
musimy zmieniæ tak, by nasze przepisy by³y dostosowane do przepisów Unii Europejskiej. Dzisiaj komisja
sejmowa mia³a pierwsze czytanie ustawy o zmianie ustawy o systemie o�wiaty w zakresie dostosowania
naszej do przepisów Unii, chodzi o kszta³cenie dzieci obcokrajowców w polskich szko³ach. Najkrócej
mówi¹c: mam nadziejê, ¿e wszystkie dzieci objête obowi¹zkiem szkolnym ju¿ od stycznia nadchodz¹cego
roku bêd¹ mia³y te same prawa, co dzieci polskie. Czeka nas jeszcze trudna ustawa o porównywalno�ci
dyplomów, wykszta³cenia, standardów kszta³cenia. Praca nad t¹ ustaw¹ zajmie nam trochê czasu.

Trzecia sprawa, która wydaje siê spraw¹ najwa¿niejsz¹ i najciekawsz¹: Europa jest dla nas ogromnym
wyzwaniem i musimy zrobiæ wszystko, ¿eby system edukacji i jego jako�æ odpowiada³a najwy¿szym standardom
Unii Europejskiej. Zaczêli�my zmiany programowe w polskich szko³ach w³a�nie po to, by znale�æ równowagê
miêdzy wiedz¹ ogóln¹ a wiedz¹ szczegó³ow¹, wiedz¹ teoretyczn¹ i kszta³ceniem umiejêtno�ci. My równie¿
uwa¿amy podstawowe umiejêtno�ci za konieczny efekt kszta³cenia. Absolwent szko³y XXI wieku powinien
potrafiæ siê uczyæ przez ca³e ¿ycie, gromadziæ wiedzê, selekcjonowaæ fakty, dokonywaæ doboru tre�ci, oddzieliæ
to, co prawdziwe od hipotez. To musi byæ absolwent, który potrafi broniæ swojego stanowiska, ale te¿ szanowaæ
przekonania innych. Te umiejêtno�ci musz¹ siê znale�æ w programach szkolnych. Jestem daleka od euforii,
ale my�lê, ¿e zosta³ zrobiony dobry krok w kierunku zmian programowych.

Ogromna zmiana programowa musi zaj�æ w szkolnictwie zawodowym. Absolwent szko³y zawodowej bêdzie
absolwentem na globalnym rynku pracy. Jego umiejêtno�ci bêd¹ porównywalne z umiejêtno�ciami zawodowców,
czêsto najwy¿szej klasy z innych krajów unijnych. On musi siê tam znale�æ. Ka¿dy absolwent naszej szko³y � to
ju¿ czwarty wymóg jako�ci � musi znaæ trzy jêzyki, z tego dwa obce, musi siê sprawnie pos³ugiwaæ komputerem.
Kszta³cenie zawodowe to wielkie wyzwanie. Tu te¿ mamy przed sob¹ jeszcze bardzo wiele znaków zapytania.
Jak po³¹czyæ wiedzê ogóln¹ z kszta³ceniem konkretnych umiejêtno�ci? Jak sprawdzaæ tê wiedzê, by by³o to
zgodne z wymogami Unii? Powinni�my doj�æ do takiego poziomu jako�ci, jaki maj¹ szko³y unijne.

Chcia³abym zwróciæ uwagê na trudny problem, jaki stoi przed Polsk¹, czyli tak zwan¹: �drug¹ szansê edukacyjn¹�,
któr¹ musimy daæ m³odym (do trzydziestego pi¹tego roku ¿ycia) ludziom, z bardzo niskim statusem wykszta³cenia.
Mamy 20 milionów osób doros³ych, a nie wiem, czy w tej chwili dochodzimy do 10% obywateli z wy¿szym
wykszta³ceniem. To oznacza, ¿e 18 milionów to ludzie, którzy maj¹ wykszta³cenie... ró¿ne. Je�li �rednie � to
w porz¹dku. Ale jest w�ród nich bardzo du¿o osób maj¹cych wykszta³cenie na poziomie podstawowym, niepe³nym
podstawowym lub zasadniczym. �Druga szansa edukacyjna� musi byæ m¹drze pomy�lana, tak by ludie ci chcieli
uczestniczyæ w przemianach cywilizacyjnych, by nie stanowili w zjednoczonej Europie kasty, którza nie rozumie
otaczaj¹cego �wiata. Bo wtedy nie bêd¹ oni mieli ¿adnych szans na w³asny rozwój.

My�lê, ¿e wspó³czesny �wiat stawia ogromne wyzwania moralne, dylematy i pytania. Jeste�my �wiadkami
nieprawdopodobnie szybkiego rozwoju nauki, odkryæ genetycznych i niezwyk³ych dramatów. To te¿ stawia
przed szko³¹ ogromne wyzwanie, ¿eby z m³odymi lud�mi tak rozmawiaæ, kszta³towaæ ich postawy, by byli
odpowiedzialni za siebie samych, za innych, za rozwój Ziemi.

Z wrodzonym sobie optymizmem mam nadziejê, ¿e ju¿ dzisiaj jeste�my w Europie, bardzo blisko
zjednoczonej Europy i jeste�my dobrze przygotowani do zjednoczenia.

EL¯BIETA SKOTNICKA-ILLASIEWICZ: Podniesiony zosta³ szczególnie wa¿ny w¹tek, który by³, niestety,
s³abo zaznaczony w naszej porannej sesji: kwestia programu drugiej szansy. Kwestia niezmiernie bolesna �
zhumanizowania szkó³ zawodowych, które maj¹ ogromnie zubo¿ony program wychowawczy, program wiedzy
humanistycznej. W coraz trudniejszym �wiecie horyzont humanistyczny bêdzie wymaga³ rozszerzenia. �wiat
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bêdzie prawdopodobnie wymaga³ od nas nie tak w¹skiej wiedzy specjalistycznej, lecz wiedzy wspomaganej
przez edukacjê humanistyczn¹. �wiat, w którym ¿yjemy, cierpi na uwi¹d idei, dostrzegamy to bardzo wyra�nie
na przyk³ad w sztuce. Je¿eli chcemy ten �wiat europejski, w którym ¿yjemy, uratowaæ, a to le¿y u podstaw idei
integracji europejskiej, to rozszerzenie horyzontu humanistycznego bêdzie spraw¹ pierwszej wagi.

GRA¯YNA STANISZEWSKA: Nasza gospodyni powiedzia³a, ¿e obserwuje siê w�ród m³odzie¿y, czêsto
reaguj¹cej emocjami, zniechêcenie. Jest to wskazówka, na co nale¿y oddzia³ywaæ i czym nale¿y siê
pos³ugiwaæ. Absolutnie nie powinno siê zwalczaæ emocji i nie wolno podawaæ ciê¿kiej wiedzy o strukturach
Unii Europejskiej w sytuacji, kiedy m³odzie¿y to kompletnie nie interesuje. Sama pamiêtam, jak mnie
zamêczano informacjami na temat II wojny �wiatowej. W tej chwili chyba podobnie zamêcza siê dzieci
martyrologi¹ solidarno�ciow¹. Mam prawo o tym mówiæ, dlatego ¿e jestem ze �styropianu�, by³am
internowana, aresztowana, a teraz bardzo bolejê nad tym, ¿e martyrologia niszczy piêkn¹ ideê. Niedobrze
by³oby, gdyby natrêtna edukacja europejska zniszczy³a ideê europejsk¹. Na Wêgrzech zobaczy³am, ¿e tam
nikt nie dostarcza wiedzy europejskiej. Zamiast tego organizuje siê spotkania z przedstawicielami ró¿nych
nacji europejskich, tocz¹ siê rozmowy o kuchni, strojach, obyczajach. To buduje klimat sprzyjaj¹cy
poznawaniu Europy, a nie teoretyczna wiedza, do której uczeñ powinien umieæ siêgn¹æ.

 Jestem przewodnicz¹c¹ Komisji Edukacji, której uda³ siê powszechny program komputeryzacji polskich
szkó³ � program popierany przez wszystkie opcje w parlamencie. Dziêki temu w ci¹gu ostatnich trzech lat
pos³ali�my sze�ædziesi¹t tysiêcy komputerów do polskich szkó³. Poprzednio rocznie kupowano czterysta do
tysi¹ca czterystu komputerów, w tej chwili w ci¹gu trzech lat sze�ædziesi¹t tysiêcy. Komputer to znakomite
narzêdzie do porozumiewania siê z innymi narodami, przekazywania potrzebnej wiedzy o instytucjach Unii
Europejskiej. Natomiast doro�li mog¹ skorzystaæ z komputera, kiedy zainteresowani s¹ finansami, grantami.

Inne sprawy � oprócz kuchni, mody i muzyki � które mog¹ byæ atrakcyjne dla m³odych, to europejskie
komputerowe prawo jazdy, do�æ s³abo lansowane w Polsce. Jest to uznawany w ca³ej Europie, a nied³ugo na
ca³ym �wiecie, certyfikat podstawowych umiejêtno�ci komputerowych. Gdyby do programów szkolnych czy
obok nich wprowadziæ mo¿liwo�æ zdobycia przez uczniów tego certyfikatu, to gwarantujê, ¿e m³odzie¿ siê
tym zainteresuje. Z pewno�ci¹ zainteresuj¹ siê te¿ nauczyciele, którym w okresie zagro¿enia bezrobociem,
zale¿y na dodatkowych umiejêtno�ciach i uprawnieniach. Certyfikat mo¿e zwiêkszyæ szanse w znalezieniu
nowej pracy. Powsta³ tak¿e program �Interklasa�, który przewiduje, ¿e szko³y bêd¹ mia³y mo¿liwo�æ ubiegania
siê o znak jako�ci informatycznej, oparty w³a�nie o europejskie komputerowe prawo jazdy. W kapitule owego
znaku jako�ci znajduj¹ siê m.in. takie postacie, jak: prorektor Uniwersytetu Warszawskiego Jan Madej, ksi¹dz
biskup Tadeusz Pieronek, Czes³aw Niemen, Krystyna Janda, Peter Brook, szef europejskiego konkursu
multimedialnego. W oparciu o program �Interklasa� zaczêli�my uruchamiaæ w szko³ach, wyposa¿onych
w komputery i Internet, gminne punkty informacji europejskiej. W tym roku takie punkty powstan¹ w dwustu
szko³ach. Niestety, na razie nie ciesz¹ siê ¿adnym zainteresowaniem. Wygl¹da, jakby nie by³y nikomu potrzebne.
Czasem wrêcz zniechêcaj¹ natrêtn¹ informacj¹. Ale mam nadziejê, ¿e za parê lat to siê zmieni. Program jest
bardzo tani, bo uruchamiany w szko³ach, które maj¹ komputery i Internet. Polega on na przeszkoleniu jednego
nauczyciela, z regu³y bibliotekarza b¹d� humanisty, ale nie informatyka. Wybrany nauczyciel otrzymuje
spora dawkê wiedzy o Unii Europejskiej ( m.in. zwiedza instytucje europejskie w Warszawie). Dalszy kontakt
prowadzony jest przez Internet. Równocze�nie ze szkoleniami nauczycieli powstaje serwis w Internecie,
podajê adres: www.europa.edu.pl, prowadzony przez Fundacjê Edukacji Ekonomicznej, która mie�ci siê
w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 30/32. Chcemy, by do 2002 roku powsta³ w ka¿dej gminie
przynajmniej jeden gminny punkt informacji europejskiej, który bêdzie wspó³pracowa³ z regionalnymi centrami
informacji. Takie punkty powinny tak¿e powstaæ w osiedlach du¿ych miast, by w czasie referendum ka¿dy
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móg³ je odwiedziæ, otrzymaæ szczegó³owe informacje o zyskach i stratach zwi¹zanych z przyst¹pieniem do
Unii. W tym serwisie interentowym znajdzie siê miejsce na odnotowanie ró¿nych lokalnych przedsiêwziêæ,
które mog¹ staæ siê przyk³adem dla innych. Przeczytanie informacji o tym, ¿e kolegom siê uda³o, ¿e dosz³o do
ciekawych kontaktów miêdzynarodowych, dodaje odwagi.

EL¯BIETA SKOTNICKA-ILLASIEWICZ: To, co Pani Pose³ nam przedstawi³a, jest nies³ychanie emocjonuj¹ce
dla szkó³. To inicjatywa mnie osobi�cie i obecnemu w sali panu Skórzyñskiemu jest szczególnie bliska,
poniewa¿ zak³adali�my Polsk¹ Radê Ruchu Europejskiego i pierwsz¹ w Polsce Fundacjê �Polska w Europie�.
Niezwykle atrakcyjnie Pani Pose³ przedstawi³a mo¿liwo�ci niekonwencjonalnego wprowadzania informacji
do �rodowisk m³odzie¿owych. Nie mo¿e to ca³kowicie zast¹piæ kwestii, o których mówili�my rano. Natomiast
jest to dzia³anie wspomagaj¹ce, niezwykle wa¿ne, trafiaj¹ce do rzeczywistych zainteresowañ m³odzie¿y.

KRYSTYNA £YBACKA: Jestem z Wielkopolski, a wiêc szalenie siê przejmujê, jak mi co� ka¿¹, to ja tak
robiê, jak mi ka¿¹. Pañstwo wiecie, dlaczego powstañcy wielkopolscy nie zdobyli dworca? Nie kupili
peronówek. To taka mentalno�æ. W zwi¹zku z tym, skoro pani Skotnicka-Illasiewicz poleci³a mi
przygotowanie roli polityków w procesie, to ja siê spróbujê do tego ograniczyæ.

Na pocz¹tek chcê powiedzieæ, potwierdzaj¹c tezê, która tu pada³a wielokrotnie, ¿e je¿eli, prócz szczê�liwego
fina³u w procesie akcesyjnym, mamy zagwarantowaæ sobie umiejêtno�æ bycia spo³eczeñstwa w Unii, to nie ma
lepszego instrumentu ani¿eli polityka edukacyjna. Albowiem polityka edukacyjna ma dwie cechy, których nie
posiadaj¹ ¿adne inne procesy: ci¹g³o�æ i powszechno�æ, pozwalaj¹ce dotrzeæ do odleg³ych zak¹tków w kraju.

Co jest niezbêdne, aby tak siê dzia³o? Politycy musz¹ stworzyæ warunki autentycznego partnerstwa
pomiêdzy organizacjami instytucjonalnie zajmuj¹cymi siê procesem integracji, organizacjami
pozarz¹dowymi oraz nauczycielami. Zatem pierwszy warunek dla polityków, to autentyczno�æ zarówno
ich przekonañ, jak i ich celów oraz motywacji. Politycy musz¹ w zakresie integracji nauczyæ siê mówiæ
ponad podzia³ami, dostrzegaæ partnerów w realizacji tego procesu. Politycy powinni szanowaæ partnerów
równie¿ w sprawach rozstrzygniêæ prawnych (znany problem z zawirowaniami prawnymi, zwi¹zanymi
z finansowaniem organizacji pozarz¹dowych). Pañstwo stanowi¹ grupê entuzjastów, którzy oddali siê temu
procesowi z pasji, z chêci poznania. Niestety, rozk³ad populacji jest zawsze normalny � grupa entuzjastów
to niewielki fragment, którego przeciwwag¹ jest grupa ca³kowitych abnegatów. �rodek to normalni ludzie,
którzy � nie zachêcani � nie w³¹cz¹ siê w ten proces. Poznawanie Europy nie mo¿e byæ dora�n¹ akcj¹ pod
has³em: �przekazujemy informacje o kulturze, historii, obyczajach i systemach prawnych w Unii
Europejskiej�. To musi byæ ci¹g³y proces. Warto te¿ dodaæ, ¿e edukacja europejska wymaga reedukacji
polityków, by zrozumieli rolê edukacji europejskiej.

Przed nami ogromne wyzwanie zwi¹zane ze �wiatem akademickim. Szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne
i ponadgimnazjalne jest domen¹ danego kraju. Poza dwiema dyrektywami: uznawanie dyplomów zawodów
oraz kszta³cenie dzieci z rodzin cudzoziemców, nie ma innych. Natomiast zagospodarowanie wspólnej przestrzeni
akademickiej to ogromne wyzwanie i szansa dla wszystkich, ale przede wszystkim dla m³odzie¿y.

EL¯BIETA SKOTNICKA-ILLASIEWICZ: Od dziesiêciu lat prowadzê badania w�ród polityków. Ostatnio
robili�my badania na temat postaw polityków wobec integracji europejskiej. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e
s¹ oni g³ównymi kreatorami wizji naszej przysz³o�ci. Powszechnie mówi siê, ¿e wszyscy politycy s¹ za
integracj¹ europejsk¹. Niestety, w �wiadomo�ci spo³ecznej jest trochê inaczej: 65% Polaków uwa¿a, ¿e
w�ród polityków nie ma zgody na ten temat. Przez ostatnie dziesiêæ lat stale istnia³a kontrowersja miêdzy
oficjaln¹ wizj¹ rz¹du a d¹¿eniami polityków.
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TERESA JASZTAL: Pracowa³am jako nauczycielka. Teraz, kiedy patrzê na nauczycieli, zastanawiam siê,
czy trud, którego siê podjêli, nie kosztuje ich zbyt du¿o. My�lê, ¿e pewnie tak. Wiem, jak ciê¿ko realizowaæ
�cie¿ki miêdzyprzedmiotowe, kiedy brakuje materia³ów, kiedy nie wszystkie szko³y wyposa¿one s¹ w Internet.
Ale to dobry pocz¹tek, i¿ tak du¿a grupa podjê³a siê tej pracy. W pewnej telewizyjnej debacie wziêli udzia³
politycy i m³odzi ludzie. Okaza³o siê, ¿e siedz¹ca w studio m³odzie¿ wyobra¿a sobie przyjêcie do Unii
Europejskiej bardzo optymistyczne. Bêd¹ tam mieli pracê, studiowali, rozwijali siê, podró¿owali, mieszkali.
Na jednym wdechu wyrecytowali same pozytywy. Dobrze, ¿e s¹ zara¿eni pozytywami, ale zapomnieli, ¿e
do Unii Europejskiej nie bêdzie siê przyjmowaæ samych m³odych. Bêd¹ tam tak¿e ci, o których mówi³a
pani Minister Dzierzgowska. Je¿eli nie damy im drugiej szansy, pozostan¹ na marginesie.

Mamy nauczycieli, którzy w zwi¹zku z ni¿em demograficznym poszli na wcze�niejsze emerytury, mamy
budynki o�wiatowe, mogliby�my wiêc tej grupie czterdziestolatków, trzydziestolatków, którzy z ró¿nych
powodów nie ukoñczyli szkó³ �rednich, umo¿liwiæ zdobycie wiedzy. Rz¹d zdaje sobie z tego sprawê, ale
wszystko rozbija siê o brak �rodków finansowych. Nie mo¿emy pozwoliæ sobie na marginalizacjê tak du¿ej
grupy doros³ych wspó³obywateli.

Jestem w zespole do spraw uchod�ców. Co prawda w Polsce jeszcze nie mamy takiego problemu
z uchod�cami, jaki maj¹ inne kraje. Niemniej uchod�cy s¹ w Polsce. Trudno znale�æ materia³y publikowane
w Polsce przez Wysokiego Komisarza do spraw Uchod�ców. Nie zwracamy uwagi na to, co mo¿e nas
czekaæ � Polska bêdzie krajem, w którym bêd¹ siê osiedlali cudzoziemcy. Do tego faktu musimy przygotowaæ
od ma³ego m³odych ludzi. Bo my nie jeste�my przygotowani. W jednym z ostatnich numerów tygodnika
�Wprost� pojawi³ siê argument przeciwko szybkiemu przyjêciu Polski do Unii Europejskiej: zarzut Polakom
braku wra¿liwo�ci i otwarto�ci na emigrantów. Eksperci twierdz¹, ¿e jest bardzo �le. Artyku³ za� udowadnia,
¿e sytuacja jest odwrotna, bo jak siê rozmawia z przyby³ymi do Polski cudzoziemcami, to s¹ oni zadowoleni
ze swojego pobytu. To jest problem, którego w naszych programach szkolnych prawie nie ma. Niewiele
mówimy o inno�ci w Europie krajów cz³onkowskich, wcale nie mówimy o inno�ci ludzi ró¿nych nacji.

Nauczyciel mo¿e mieæ ró¿ne pogl¹dy na temat Unii Europejskiej, podobnie jest z politykami. Jedni s¹
za, inni widz¹ te zagro¿enia, czasem je wyolbrzymiaj¹. Pañstwo nie wykorzystuj¹ polityków w swojej
pracy. Naprawdê. Wszêdzie s¹ pos³owie i senatorowie. Mogliby oni uczestniczyæ w zajêciach, w dyskusjach,
rozmawiaæ na ró¿ne tematy. Nie bójcie siê spotykaæ z politykami. My jeste�my normalni. Chêtnie bywamy
w szko³ach, przyje¿d¿amy dobrze przygotowani, ¿eby sprostaæ zadaniom.

EL¯BIETA SKOTNICKA-ILLASIEWICZ: To nowy w¹tek naszej dyskusji: relacje z innymi. Z naszymi �innymi�,
z tymi którzy przyje¿d¿aj¹ do nas i prawdopodobnie coraz czê�ciej bêd¹ siê u nas osiedlaæ. Ale je¿eli nasz
problem niechêci do �innych� porównamy z tym, co siê w tej chwili dzieje w krajach cz³onkowskich Unii, to
mo¿na powiedzieæ, ¿e u nas jest on relatywnie jeszcze ma³o widoczny. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e g³ówne
problemy stoj¹ce przed Uni¹ Europejsk¹ to budz¹ce siê ruchy nacjonalistyczne, zwiêkszaj¹cy siê problem
�obcych�, spadaj¹ce poparcie dla poszerzenia Unii w spo³eczeñstwach cz³onkowskich, co mo¿e byæ wyrazem
coraz s³abszego rozumienia sensu wielkiej unijnej idei. Mam nadziejê, ¿e bêdziemy ten w¹tek podejmowaæ.

KATARZYNA SKÓRZYÑSKA: Tematem naszego spotkania jest edukacja europejska w polskiej szkole.
Chcia³abym szerzej powiedzieæ o procesie przygotowania spo³eczeñstwa na tle narodowego programu
przygotowania do cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Program przystosowania Polski do integracji to szeroki
program rz¹dowy, za który w sensie instytucjonalnym odpowiada Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej.
Mo¿na w nim wyró¿niæ cztery obszary: legislacjê, przystosowanie instytucji, wdro¿enie programów
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przedakcesyjnych i przygotowanie spo³eczeñstwa. Element czwarty � przygotowanie spo³eczeñstwa � jest
w moim odczuciu prawie przez wszystkich, poza partnerami spo³ecznymi, niedoceniany. S³owa uznania dla
tych, którzy jako �tylko� entuzja�ci, ale za to od wielu lat i znacznie lepiej ni¿ niejedna instytucja rz¹dowa,
nad tym elementem pracuj¹.

Przygotowanie spo³eczeñstwa jest bardzo istotne z dwóch powodów. Po pierwsze: trzeba odró¿niæ dwie
rzeczy � referendum i funkcjonowanie Polaków w Unii Europejskiej po akcesji. Je�li chodzi o referendum, to
jest to sprawa nies³ychanie wa¿na, poniewa¿ gdyby Polacy zag³osowali na �nie�, to nie znajdziemy siê
w Unii. Tak, jak nie znale�li siê tam Norwegowie, którzy mieli ju¿ wynegocjowany traktat akcesyjny. Jednak
wydaje mi siê, ¿e nie ma specjalnie powodów do wielkich obaw. Jest tylko jedna grupa zawodowa i spo³eczna,
gdzie przeciwników integracji jest zawsze wiêcej ni¿ zwolenników. To rolnicy. W tym �rodowisku powinny
byæ czynione silne dzia³ania informacyjne. Od kilku miesiêcy stopieñ poparcia Polaków przyst¹pienia do
Unii utrzymuje siê na poziomie 55-59% (z wyj¹tkiem dwóch tygodni przed wyborami prezydenckimi, kiedy
spad³ poni¿ej 50%). Jest to poziom wystarczaj¹cy, by referendum siê powiod³o. My�lê, ¿e je�li chodzi o sam
rezultat g³osowania, to wystarczy stworzenie dobrego klimatu. Ró¿ne niekonwencjonalne metody s¹ bardzo
wa¿ne. Natomiast nie rozwi¹zuj¹ podstawowego problemu � nie przygotowuj¹ polskiego spo³eczeñstwa do
funkcjonowania w Unii Europejskiej po akcesji. Chcia³abym na to po³o¿yæ nacisk, dlatego ¿e w tej chwili
decyduje siê, czy wejdziemy do Unii Europejskiej � trochê to przerysowujê � na zasadzie modelu
trzecio�wiatowego. Proces negocjacji, decyzje rz¹dowe, pewien konsensus polityczny w parlamencie
w opozycji do w³a�ciwie ca³ego spo³eczeñstwa, które w 67% deklaruje, ¿e nie czuje siê ani dostatecznie
poinformowane, ani dostatecznie przygotowane do wej�cia do Unii Europejskiej. To bardzo alarmuj¹ce wyniki,
st¹d jestem zdziwiona beztroskim podej�ciem krêgów politycznych i rz¹dowych do tego tematu. Stale siê
powo³ujemy na te 55-59%, ale jeste�my narodem europejskim i chyba staæ nas na to, by�my weszli do Unii
Europejskiej �wiadomie g³osuj¹c w referendum.

Dlaczego trudno przeprowadzaæ w sposób satysfakcjonuj¹cy przygotowanie spo³eczeñstwa? My�lê, ¿e
dlatego, i¿ w Polsce za s³abo s¹ wykszta³cone instytucje dialogu spo³ecznego i realizacji programu
informowania spo³eczeñstwa. Ten program nie bêdzie móg³ byæ dobrze prowadzony, je�li instytucje dialogu
spo³ecznego nie zostan¹ odblokowane i nie nast¹pi pe³ne porozumienie miêdzy nastêpuj¹cymi partnerami:
instytucjami rz¹dowymi, samorz¹dami, organizacjami pozarz¹dowymi i mediami. Dopóki nie bêdzie
koordynacji dzia³añ miêdzy tymi partnerami, dopóty problem z prowadzeniem powa¿nej pracy na rzecz
przygotowania spo³eczeñstwa bêdzie ogromny. Ostatnio zosta³y utworzone nowe instytucje dialogu
spo³ecznego: Narodowa Rada Integracji Europejskiej i �rodowiskowe Rady Integracji Europejskiej, to znaczy
�rodowiskowa Rada Integracji Europejskiej do spraw Wsi, do spraw Samorz¹du Terytorialnego i do spraw
M³odzie¿y. Wspó³praca z nimi przynosi bardzo du¿¹ satysfakcjê, bo nastêpuje tu zbie¿no�æ s¹dów Rad
z rz¹dem. Mam nadziejê, ¿e w ci¹gu miesi¹ca opracujemy wspólne stanowisko. Mamy programy rz¹dowe,
bardzo silne �rodowiska pozarz¹dowe. Nie wyobra¿am sobie swojej pracy bez wsparcia organizacji
pozarz¹dowych. My siê zreszt¹ tym ró¿nimy od pañstw ostatniej akcesji, bo w Austrii, Finlandii, Szwecji,
Norwegii najlepiej zorganizowani byli przeciwnicy integracji. Natomiast my mamy sytuacjê dosyæ luksusow¹,
bo na razie znacznie lepiej s¹ zorganizowane �rodowiska proeuropejskie ni¿ antyeuropejskie. To móg³by
byæ do�æ powa¿ny argument w rozmowach z Uni¹ Europejsk¹, pod warunkiem, ¿e bêdziemy potrafili
pokazaæ dorobek strony spo³ecznej.

Chcia³abym równie¿ podzieliæ siê swoimi wra¿eniami ze spotkañ w gminach i z przedstawicielami
spo³eczno�ci wiejskiej. Niezupe³nie zgadzam siê z tym, ¿e najwiêkszym problemem s¹ pieni¹dze, ¿e ludzi
g³ównie interesuje, jak je dostaæ. Rzeczywi�cie, w spo³eczno�ci wiejskiej jest do�æ du¿a frustracja spowodowana
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opó�nieniem wprowadzenia programu SAPARD. Natomiast muszê powiedzieæ, ¿e rolnicy, mieszkañcy wsi,
mieszkañcy ma³ych miast nie tylko chc¹ rozmawiaæ o pieni¹dzach; oni przede wszystkim chc¹ rozmawiaæ
o tym, jak siê zmieni ich ¿ycie po wej�ciu Polski do Unii Europejskiej. Wyniki badañ i spotkania bezpo�rednie
pokazuj¹, ¿e ludzie s¹ ciekawi i otwarci na informacjê. Powinni�my to wykorzystaæ w ci¹gu najbli¿szych
trzech lat. Dla rz¹du, niezale¿nie od opcji, wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi mo¿e byæ znakomitym
narzêdziem pracy na rzecz integracji europejskiej oraz budowania poparcia dla rz¹du i instytucji pañstwowych.
U�ci�lenia wymaga³oby, na ile ma siê edukacj¹ europejsk¹ zajmowaæ MEN, na ile UKIE. My�lê, ¿e to, co jest
w programach szkolnych i w szkole, powinno nale¿eæ do MEN. Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej nie
ma narzêdzi, ¿eby prowadziæ edukacjê europejsk¹ w szko³ach. Mo¿emy wspó³pracowaæ ze �rodowiskami,
z klubami europejskimi, natomiast nie zast¹pimy systemowych dzia³añ.

Reasumuj¹c chcia³abym podziêkowaæ, ¿e Pañstwo tê pracê wykonuj¹. Jest to nies³ychanie wa¿ne
i w koñcu zostanie docenione nie tylko przez w¹skie grono. Chcia³am te¿ poprosiæ obecnych w sali
przedstawicieli wszystkich grup, ¿eby�my budowali instytucje dialogu spo³ecznego.

EL¯BIETA SKOTNICKA-ILLASIEWICZ: Musimy sobie zdaæ sprawê, ¿e cz³onkostwo w Unii Europejskiej
jest warunkiem niezbêdnym, ale niewystarczaj¹cym do integracji. Ci¹gle u¿ywamy pewnych klisz, jedn¹
z nich jest w³a�nie przekonanie o poparciu spo³ecznym. Powiedzia³abym raczej, ¿e jest to spo³eczne
przyzwolenie, które tym siê od poparcia ró¿ni, ¿e nie jest budowane w oparciu o g³êbokie zrozumienie
sensu ca³ego zbioru warto�ci, z których dana idea wyrasta. Przyzwolenie mo¿na bardzo ³atwo cofn¹æ.
Z badañ poziomu optymizmu i pesymizmu spo³ecznego wiadomo, ¿e je¿eli optymizm spada, to spada
równie¿ poparcie dla Unii. Mieli�my ostatnio wielk¹ kampaniê w zwi¹zku z wyborami prezydenckimi w
Polsce. Mimo, ¿e wygra³ kandydat zdecydowanie propaguj¹cy integracjê europejsk¹, a klêskê ponie�li
przeciwnicy wej�cia Polski do Unii Europejskiej, to w gruncie rzeczy do �wiadomo�ci spo³ecznej trafi³a
ogromna ilo�æ kompletnie sprzecznych informacji. Co wtedy spo³eczeñstwo robi? Albo siê wycofuje, albo
budzi siê w nim agresja i wzrasta niechêæ wobec procesu. To s¹ najlepsze dowody na to, jak szalenie
wra¿liwa jest materia spo³eczna i jak s³abo jest w niej zakorzeniony stosunek do integracji.

O. ANDRZEJ KOPROWSKI SJ: Chcê podzieliæ siê swoimi uwagami, które wymieniamy w krêgach
zwi¹zanych z OCIPE, i nie tylko. Muszê powiedzieæ, ¿e przyszed³em tu trochê zestresowany, poniewa¿
mia³em �wiadomo�æ, ¿e Pañstwo bêd¹ mówili o sprawach konkretnych, a ja o szerszym tle. Tymczasem
wydaje mi siê, ¿e zarówno pewne w¹tki przed po³udniem, jak i popo³udniowe, byæ mo¿e usposobi¹ Pañstwa
do tego, ¿eby przez parê minut pos³uchaæ moich refleksji zakorzenionych w chrze�cijañstwie. Chcê jasno
o tym powiedzieæ, licz¹c siê z tym, ¿e jedni z Pañstwa bêd¹ siê z tym identyfikowali bardziej, drudzy
mniej, ale wydaje mi siê, ¿e to jest wa¿ne w naszym patrzeniu na oddzia³ywanie na spo³eczeñstwo.

Przed po³udniem by³a mowa, ¿e jeste�my w zaklêtym krêgu i trudno wydostaæ siê na zewn¹trz, ¿e kluby
europejskie zauwa¿aj¹ wypalanie siê pewnej dynamiki. To mnie umocni³o w moim sposobie patrzenia.
Nie twierdzê, ¿e on jest idealny czy jedyny, na pewno nie jest kompletny. Po pierwsze, wydaje mi siê, ¿e
trzeba znale�æ sposób � jaki, nie wiem � ¿eby w my�lenie o edukacji europejskiej wnie�æ nie tylko warstwê
informacyjn¹, lecz siêgn¹æ do g³êbszej warstwy osobowo�ci m³odych ludzi, ale te¿ i starszych, w�ród
których m³odzi siê wychowuj¹. Obserwujemy szereg rzeczy trudnych w warstwie kulturowej i spo³ecznej.
Pierwsza, to sfragmentaryzowana kultura nie tylko u nas, ale i w krajach Unii Europejskiej. To jest ten
rodzaj kultury, w której trudno rozpoznaæ siê nawzajem. Dzisiaj ludzie prze¿ywaj¹ pewn¹ trudno�æ, bo jest
tak, jakby�my ¿yli w tym samym momencie w ró¿nych epokach. Wydaje mi siê, ¿e to wszystko sprawia, i¿
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trudno siê poczuæ wspó³odpowiedzialnym za ten wspólny dom. Ludzie s¹ zmêczeni, niespokojni,
podenerwowani, neurotyczni, bez motywacji. U nas nak³adaj¹ siê na siebie napiêcia polityczne, rozgrywki
pomiêdzy grupami, poczucie niepewno�ci, trudno�ci reform, obawy zwi¹zane z wprowadzaniem nowych
technologii. Ludziom towarzyszy lêk, pod wp³ywem którego spora czê�æ reaguje agresj¹ albo
powierzchowno�ci¹. Wydaje mi siê, ¿e to trzeba wple�æ w edukacjê europejsk¹, ¿eby zwróciæ uwagê, ¿e
musimy sobie z tym poradziæ. Chcê zwróciæ uwagê nie tylko na instytucje, na zewnêtrzne rzeczy, typu
kuchnia, strój, hobby muzyczne. Trzeba i�æ w g³¹b.

Drugi nurt refleksji, który ³¹czy siê z edukacj¹ europejsk¹, dotyka ksenofobii. To sprawa wra¿liwo�ci
na obcych. My naprawdê nie mamy dojrza³ej wizji pañstwa, nie wiemy, ku czemu chcemy zmierzaæ
z ca³ym rozwojem spo³ecznym, ekonomicznym, kulturowym Polski. Nie wiemy, jakiej Polski chcemy.
Ostatnie kilkana�cie lat dotyczy³o przede wszystkim walki o odzyskanie swobód obywatelskich, nie by³o
za� pozytywnej refleksji nad modelem spo³eczeñstwa obywatelskiego. Ten brak tworzy blokadê
psychologiczn¹, bo nie daje postawy luzu wewnêtrznego, zakorzenienia u siebie. I dlatego, w moim
przekonaniu, przy my�leniu o formach edukacji europejskiej nie lekcewa¿y³bym elementów, takich jak �
z jednej strony brutalna gonitwa, nie tylko m³odych, za powierzchownym sukcesem za wszelk¹ cenê,
bez solidno�ci, kosztem innego, a z drugiej strony � postawy zamkniêcia, wrogo�ci wobec wszelkiej
inno�ci, braku dialogu spo³ecznego.

My�lê, ¿e bardzo wiele elementów doprowadzi³o do tego, ¿e zachwia³a siê zwarto�æ tkanki spo³ecznej.
Tak jak my na to patrzymy w krêgu wewn¹trzko�cielnym � z niepokojem zauwa¿amy, ¿e w ostatnich
kilkunastu latach jakby pêk³y dwa istotne wymiary chrze�cijañstwa w spo³eczeñstwie, które okre�la siê jako
katolickie. Pêk³o spojrzenie na drugiego cz³owieka, mówi¹c jêzykiem katechizmowym, jako stworzonego
przez Pana Boga na jego obraz i podobieñstwo, a wesz³a w to bylejako�æ w spojrzeniu na drugiego cz³owieka,
ale i na siebie. Za³ama³o siê to, co nazywamy postaw¹ solidaryzmu spo³ecznego czy mi³o�ci bli�niego;
gotowo�æ do dania czego� z siebie na rzecz drugiego cz³owieka, je¿eli mnie to kosztuje, ale drugiemu jest
potrzebne. W rezultacie pêk³o zaufanie spo³eczne na wszystkich poziomach ¿ycia spo³ecznego. Je¿eli nie
wprowadzimy tych elementów do edukacji europejskiej, to nie dziwmy siê, ¿e pó�niej te problemy bêd¹
w³a�nie takie, ¿e jest przyzwolenie spo³eczne, tylko nie wiadomo, w którym momencie siê skoñczy. Przede
wszystkim liczmy siê z tym, ¿e bêdziemy mieli jako ludzie du¿e trudno�ci w ¿yciu w uporz¹dkowanym
i jednak kulturowo bardziej osadzonym spo³eczeñstwie europejskim.

My�lê, ¿e istnieje nerwicowa obawa, ¿e integracja zabierze nam to¿samo�æ. Nieprawda. Minister
Ku³akowski w jednym z artyku³ów pisanych dla OCIPE zwróci³ na to uwagê: to¿samo�æ a suwerenno�æ.
To¿samo�ci integracja nam nie zabierze, natomiast my j¹ mamy rozbit¹ w sobie. Wydaje mi siê, ¿e
trzeba eksploatowaæ jedn¹ rzecz, która jest prawdziwa. Europa i kraje Unii Europejskiej, przy ca³ej
dominacji rynku, drapie¿no�ci, nierówno�ci spo³ecznej, nierozwi¹zanym problemie strukturalnego
bezrobocia, s¹ o wiele bardziej wra¿liwe na wymiar spo³eczny. Nie chcê czytaæ, jak w ci¹gu dwudziestu
ostatnich lat wszystkie reformy, zaczynaj¹c od Traktatu Rzymskiego po Traktat z Maastricht oraz Traktat
Amsterdamski, mia³y elementy spo³eczne. Nie by³y one wystarczaj¹ce, nie rozwi¹za³y problemów
spo³ecznych, ale s¹ obecne. W moim przekonaniu wra¿liwo�æ spo³eczna jest w naszym spo³eczeñstwie
du¿a, co nie znaczy, ¿e nie ma brutalno�ci i lekcewa¿enia. Ostatnie dwadzie�cia kilka lat nauczania
spo³ecznego Ko�cio³a idzie daleko w tê stronê i wydaje mi siê, ¿e mamy ogromn¹ kartê do wygrania, by
pokazaæ, jak wej�cie do Unii Europejskiej daje szansê zbudowania bardziej wra¿liwego spo³eczeñstwa.
W popularnej opinii jest odwrotnie: integracja to jest zgoda na rosn¹ce dysproporcje spo³eczne, na biedê
spo³eczn¹ � mo¿na by to mno¿yæ w nieskoñczono�æ.
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EL¯BIETA SKOTNICKA-ILLASIEWICZ: Proszê mi wybaczyæ, ¿e nie bêdê potrafi³a utrzymaæ tak wysokiego
poziomu wypowiedzi. Jest tutaj kilka spraw niezmiernie wa¿nych. To a¿ dziwne, ¿e w naszej dzisiejszej
dyskusji po raz pierwszy zosta³a wskazana kwestia to¿samo�ci. Oczywi�cie, mo¿na powiedzieæ, ¿e problem,
który siê budzi w Unii i jest coraz bardziej wyrazisty, to z jednej strony wzbogacanie to¿samo�ci krajów,
które pod parasolem bezpieczeñstwa ekonomicznego, politycznego i psychologicznego, jakie daje
cz³onkostwo w Unii, rozkwitaj¹, tak jak na przyk³ad Irlandia czy Portugalia, ale z drugiej strony w³a�nie
wychodzi ta d¿uma nacjonalizmu, niechêci do obcego, lêk przed innym. Mo¿e warto zastanowiæ siê,
gdzie przebiega o� podzia³u miêdzy zwolennikami i przeciwnikami Unii. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e g³ównym
budulcem tej osi jest bieda. Nie tylko bieda ekonomiczna, lecz bardzo czêsto bieda intelektualna, pewne
zubo¿enie moralne. Lêk w³a�nie przed innym, obcym, przed zmian¹, nowo�ci¹. To nie dotyczy tylko naszego
kraju, s¹ to cechy zwi¹zane z wyposa¿eniem osobowo�ciowym i intelektualnym. To nie s¹ podzia³y miêdzy
ró¿nicami politycznym � obserwujemy w Polsce, ¿e one przebiegaj¹ w poprzek partii, w poprzek elektoratów,
niezale¿nie od tego, czy s¹ to partie bardziej lewicowe, czy prawicowe.

JACEK KRÓLIKOWSKI: Mówili�my tu o tym, ¿eby u¿ywaæ emocji w edukacji europejskiej. We mnie
wypowiedzi panelistów wzbudzi³y pewne emocje, bo oczekiwa³em wypowiedzi wielkich architektów
naszego wej�cia do Unii, a us³ysza³em porady metodyczne. Mam potrzebê powrotu na w³a�ciwy poziom,
aby ta konferencja mog³a skoñczyæ siê decyzjami, które mog¹ co� zmieniæ w edukacji europejskiej. Nawet
w diagnozach nie bardzo siê zgadzam z niektórymi wypowiedziami. Pani Pose³ Staniszewska mówi³a, by
nie robiæ natrêtnej edukacji europejskiej. Zgadzam siê, ¿e jakiekolwiek takiego typu dzia³anie jest
nieskuteczne. Ale raczej mamy do czynienia z natrêtn¹ nieobecno�ci¹ edukacji europejskiej. Mówiê to
w swoim imieniu oraz jako reprezentant organizacji, która wyra¿a zatroskanie tym stanem i w porozumieniu
z innymi organizacjami wyra¿a chêæ wspó³pracy, aby poprawiæ ten stan. Nie chodzi mi o to, ¿eby narzekaæ,
lecz by namówiæ wszystkich do wspó³pracy.

Jeszcze raz wrócê do pojêcia �wielki projekt spo³eczny�. To jest rzeczywi�cie wielki projekt, dotyczy
wielkiego kraju, du¿ej liczby mieszkañców Europy i tego, co jest fundamentem naszego rozwoju
w przysz³o�ci. Wydaje mi siê, ¿e od architektów tego projektu mogê oczekiwaæ, by mia³ on okre�lone cele,
wyznaczone priorytety, ¿eby by³o wiadomo, na co nas staæ, ile mamy pieniêdzy, zw³aszcza, ¿e pieniêdzy
unijnych bêdzie na te cele coraz mniej.

Zdajê sobie sprawê, ¿e nie staæ nas na wszystko. Nie staæ nas nawet na to, ¿eby mieæ tyle komputerów, ile
jest w szko³ach w Estonii, nie staæ nas na to, ¿eby w ka¿dej szkole by³a doskonale wyposa¿ona biblioteka,
z materia³ami, które pozwoli³yby nauczycielom prowadziæ �cie¿kê �edukacja europejska�. Zastanówmy siê,
na co nas staæ. Je�li bêdziemy mieli okre�lone priorytety, to bêdziemy wiedzieli, gdzie szukaæ pieniêdzy. Dla
skuteczno�ci projektu wa¿ni s¹ tak¿e partnerzy. Wa¿ne s¹ organizacje pozarz¹dowe i ci, których okre�lili�my
w �Stanowisku� jako �rodowiska edukacyjne. Bo to jest �rodowisko. Jestem pracownikiem organizacji
pozarz¹dowej, jeszcze niedawno by³em pracownikiem instytucji rz¹dowej, czujê siê zwi¹zany z edukacj¹
i wspó³odpowiedzialny za ni¹. Jestem cz³onkiem tego �rodowiska, niezale¿nie od tego, co w tej chwili robiê.
W zwi¹zku z tym oczekiwa³bym, aby na poziomie ogólnonarodowym istnia³ autentyczny, na miarê naszych
mo¿liwo�ci plan informowania. Aby wszyscy zgadzali siê co do tego, ¿e edukacja jest priorytetem, bowiem
dociera do wielu milionów ludzi, poniewa¿ poprzez uczniów docieramy do rodziców, poniewa¿ jest
powszechna. Je�li tak jest, to liczy³bym na to, ¿e Ministerstwo Edukacji bêdzie mia³o swoj¹ strategiê w ramach
ogólnonarodowej strategii, w której bêdzie powiedziane, jakie s¹ nasze priorytety na najbli¿sze lata. Na co
nas staæ, na co mamy pieni¹dze, a na co nie, jakie s¹ oczekiwania wobec partnerów spo³ecznych. To by³by
konkret, do którego mog³yby siê w³¹czyæ ró¿ne organizacje, instytucje, osoby. Chcia³bym, by Szanowni Paneli�ci
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odnie�li siê do projektu narodowego programu edukacji europejskiej i powiedzieli, jak on siê ma do priorytetów
ich dzia³añ. Liczy³bym te¿ na to, ¿e powstanie dialog spo³eczny i rzeczywisty plan dzia³ania, który wprowadzi
konkretne zmiany w edukacji europejskiej w szko³ach. Zagadnieniem, jak uczyæ edukacji europejskiej,
doskonale zajm¹ siê osoby, które s¹ w tej sali. Ja liczê na wypowiedzi dotycz¹ce strategii, priorytetów, �rodków.

JACEK GAJEWSKI: Przedstawiê siê inaczej ni¿ poprzednio � jestem sekretarzem Stowarzyszenia
Naukowych i Edukacyjnych Sieci Komputerowych Krajów Europy �rodkowej i Wschodniej. Chcia³em
podkre�liæ punkt, który siê wielokrotnie przejawia³, ¿e najcenniejsz¹ i najbardziej efektywn¹ form¹ integracji
i edukacji s¹ bezpo�rednie kontakty, wymiany, obozy, wspólne projekty. Czy te projekty s¹ wirtualne czy
rzeczywiste, czy te¿ mieszane, to tylko kwestia �rodka i pieniêdzy. Otó¿ wydaje siê, ¿e to pewna sztuka �
znajdowaæ pieni¹dze. Mo¿e warto by³oby dodaæ w projekcie przeszkolenia piêciu tysiêcy nauczycieli, jak
siê to robi. Bezpo�rednie kontakty s¹ sposobem na tak zwan¹ drug¹ szansê.

Niedo�cignionym wzorcem jest organizacja spotkañ braci z Taize i m³odzie¿y katolickiej, podczas których
za niewielkie pieni¹dze tysi¹ce m³odych ludzi z ca³ego �wiata spotyka siê i dyskutuje. Dziêki temu moja
córka zna trzy jêzyki i od dwóch lat je�dzi na praktyki wakacyjne. Lepszego przyk³adu integracji chyba nie
mo¿na mieæ: m³oda Polka, studentka, pracuje podczas wakacji w firmie zajmuj¹cej siê integracj¹ europejsk¹
w jednym z krajów zachodnioeuropejskich.

RÓ¯A THUN: Od wielu lat rozmawiamy, jak siê przygotowywaæ do cz³onkostwa w Unii Europejskiej.
Dzisiaj staramy siê co� konkretnego przedstawiæ i ewentualnie uzyskaæ. Zastanawiam siê, co z dzisiejszego
dnia obecni tu nauczyciele wynios¹. Nie jestem nauczycielem, ale mam czworo dzieci i bardzo zale¿y mi na
tym, ¿eby szko³a przygotowa³a je do ¿ycia w Unii Europejskiej. Wielu nauczycieli, chocia¿ to ci¹gle jest tylko
15% mówi, ¿e dla nich edukacja europejska jest czym� niezwykle wa¿nym. Jest te¿ wielu nauczycieli
z chêci¹ do pracy wiêksz¹ ni¿ to, czego siê od nich normalnie wymaga. Niedawno rozpisali�my szkolenie dla
siedemnastu osób, zg³osi³o siê przesz³o sto, które s¹ sk³onne je�dziæ setki kilometrów w weekendy, ¿eby siê
czego� nauczyæ. Nauczyciele, którzy s¹ tu z nami, wróc¹ do domów z w¹tpliwo�ci¹, czy spo³eczeñstwo
polskie wymaga od nich, by pracowali przez przynajmniej dziesiêæ godzin dziennie, bo przedmiotów jest
du¿o, a my chcemy ¿eby prowadzili jeszcze �cie¿ki miêdzyprzedmiotowe, edukacjê europejsk¹, a weekendy
po�wiêcili szkoleniom i doskonaleniu siê. Bardzo chcemy, ¿eby nauczyciele uczyli ciekawie, entuzjastycznie,
nowocze�nie i fachowo, a nie zniechêcali uczniów do tej wiedzy. A ponadto, ¿eby nauczyciele ma³o kosztowali,
bo bud¿et pañstwa jest cienki. Bardzo siê obawiam, ¿e zostawimy obecnych nauczycieli z takim wra¿eniem
po dzisiejszej konferencji. Dziêkujê ojcu Koprowskiemu za krótkie rekolekcje, warto�ciuj¹ce nasze wychowanie
i wychowawców, oraz k³ad¹ce nacisk na to, co jest naprawdê zasadnicze i najwa¿niejsze.

My, partnerzy spo³eczni, trochê jeste�my w podobnej sytuacji jak nauczyciele. Ci¹gle siê od nas wymaga
ogromnej pracy, w ogóle nie zdaj¹c sobie sprawy, ¿e ko³aczemy po finanse do ró¿nych Daewoo i Coca-
Coli. Jak mamy wspólnie to ci¹gn¹æ? Prosimy o konkrety.

WIES£AW HOLACZUK: Jestem prowincjonalnym nauczycielem. Chcia³bym zg³osiæ kilka uwag ze swojego
podwórka. Po pierwsze, nauczycielowi mo¿e przeszkadzaæ brak jasnych dyrektyw Ministerstwa
skierowanych do kuratorów i do dyrektorów, ¿e edukacjê europejsk¹ przyjmuje siê jako priorytet. Czasami
jest tak, ¿e w³a�nie dyrektor szko³y przeszkadza, a nie pomaga. Drugi wniosek: szkolenia nie powinny
odbywaæ siê tylko w Warszawie, lecz tak¿e w regionach. Najwy¿sza pora, ¿eby poszczególne regiony
przygotowa³y kursy, w miarê mo¿liwo�ci bezp³atne. Ja w swoim regionie nie spotka³em siê z takim szkoleniem
i mocno nad tym ubolewam. Potrzebujemy pomocy ze strony ró¿nych instytucji, rz¹dowych i pozarz¹dowych
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� przede wszystkim pomocy informacyjnej, prawnej, finansowej. Niestety, instytucje pozarz¹dowe nie
docieraj¹ z informacjami o swojej dzia³alno�ci do wszystkich szkó³.

Nastêpna rzecz to koordynacja. Do tej pory nie wiem, kto jest g³ównym koordynatorem. Jeden z Panów
mówi³ o Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej, jest podobno te¿ odpowiedni departament w Ministerstwie
Edukacji Narodowej. Kto ma byæ g³ównym koordynatorem, który opracuje jasn¹ strategiê?

HALINA NOWINA-KONOPCZYNA: Dziêkujê Pani Pose³ £ybackiej ¿e zechcia³a przeprowadziæ podzia³ na
entuzjastów, których niew¹tpliwie w tej sali jest wiêkszo�æ i abnegatów. Ja zaliczam siê wedle tej kwalifikacji do
grona abnegatów. Je¿eli kto� z Pañstwa jeszcze tutaj tak o sobie powie, to jest mi mi³o, ¿e nie jestem osamotniona.

Dzisiejsza konferencja nasunê³a mi takie spostrze¿enia. Europa w polskiej szkole. Co jest g³ównym
zadaniem nauczyciela? Dominuje jeden trend, drugi zjawia siê, przemyka siê, ale nie dominuje. Ten g³ówny
� to wytworzenie w�ród uczniów klimatu przychylno�ci wobec Unii Europejskiej po to, by dzieci przenios³y
ten klimat do swoich rodzin i w ten sposób u³atwi³y akceptacjê spo³eczn¹ dla przyst¹pienia Polski do Unii.

Drugi w¹tek, który siê tutaj równie¿ przewija, jest zdecydowanie mniej eksponowany � funkcjonowanie
Polaka w Europie. Czy szko³a przygotowuje m³odych Polaków do ¿ycia w tym niew¹tpliwie nie bardzo
przyjaznym dla nas �rodowisku? Czy Polacy bêd¹ sobie tam radzili? Te dwa zagadnienia staj¹ wobec
bardzo szczególnego �rodowiska, jakim jest �rodowisko nauczycielskie.

I kolejna kwestia: � uczciwo�æ nauczycielska. Uczciwo�æ nauczycielska powinna wskazaæ, ¿e
wa¿niejszym problemem jest nauczenie m³odych Polaków funkcjonowania w niezbyt przyjaznym
�rodowisku, aby nie zostaæ zepchniêtym na margines. Niepokojê siê, ¿e to zagadnienie jest usuwane na
boczny tor, a dominuje wytwarzanie presji na wej�cie Polski do Europy. Wszyscy politycy winni s¹ jednej
rzeczy: Pañstwo nie maj¹ pe³nej informacji o Unii Europejskiej. Wy jej nie macie. Wobec tego, jak przy
najlepszych chêciach mo¿ecie wype³niæ to, co jest waszym zadaniem � nauczyæ m³odych Polaków
funkcjonowaæ w rzeczywisto�ci, która stoi za progiem. Jeste�cie karmieni has³ami i na dobr¹ sprawê nie
znacie prawdy, trudno�ci, które nas czekaj¹. Nie wiecie, ¿e has³o �fundusze pomocowe�, SAPARD, ISPA
itp. to s¹ przys³owiowe �gruszki na wierzbie�. Jestem w komisji rolnictwa, wiem, ile pieniêdzy dostan¹
rolnicy. ¯eby nie byæ go³os³own¹: z funduszy ISPA, z funduszy SAPARD na g³owê Polaka przypada 18
z³otych. Przebudujemy Polskê i przygotujemy j¹ do konkurencyjnego funkcjonowania w Unii Europejskiej?
Nie przebudujemy. To s¹ �ladowe fundusze, które bêd¹ osi¹galne na koniec przysz³ego roku. Mnie chodzi
tylko o to, ¿eby wszyscy entuzja�ci wej�cia Polski do Unii domagali siê rzeczowej informacji. Skrzywieniem
klimatu tej konferencji jest nacisk na wytworzenie przychylno�ci. Komu� na tym niew¹tpliwie zale¿y.
Nauczycielom potrzebne s¹ informacje, by mówili o Unii. Przysz³o�æ Polski w Unii Europejskiej nie jest
ró¿owa, istnieje tysi¹c zagro¿eñ. Nie powiedzia³abym tego, gdybym nie umia³a ich pokazaæ. Inna sprawa
to referendum, o ile do niego dojdzie. Ka¿dy ma prawo odpowiedzieæ tak, jak uwa¿a, ale powinien chcieæ
mieæ odpowiedni¹ ilo�æ informacji. Nale¿ê do tych, do których mo¿ecie mieæ pretensje, ¿e nie wiecie
wszystkiego o Unii Europejskiej.

ANDRZEJ GRUCA: Jestem pora¿ony tez¹, ¿e nic nie wiemy. Przez minione cztery lata szkolili nas ludzie,
przekazywali informacje, mogê podaæ nazwiska i fakty � pocz¹wszy od pos³ów, poprzez senatorów
z ró¿nych opcji politycznych, nie tylko z Unii Wolno�ci, jak niejednokrotnie zarzucano, skoñczywszy na tym,
¿e stosunkowo niedawno grono osób z sali by³o w Komisji Europejskiej. Je¿eli tam te¿ k³ami¹, to nic ciekawego.

Jeste�my euroentuzjastami? Jeste�my lud�mi, którzy poznali w pewnej mierze mechanizmy
funkcjonowania Unii. Na pewno pos³owie wiêcej wiedz¹ o pieni¹dzach ni¿ my, ale to te¿ nasza wina, ¿e
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nie pytamy. Tylko czy druga strona chce powiedzieæ prawdê? Mogê podaæ co najmniej setkê klubów
europejskich, gdzie m³odzi ludzie maj¹ wiêksz¹ wiedzê, umiejêtno�ci i czê�ciej bywaj¹ w Europie Zachodniej
ni¿ ja. Trzeba w nich inwestowaæ. Oni spotkaj¹ siê z innymi m³odymi lud�mi, pytaj¹ siê rówie�ników
o przysz³o�æ, bo przesz³o�æ ich nie interesuje. Zapytajmy siebie: �co zrobisz dla pañstwa, stoj¹cego przed
zmian¹ cywilizacyjn¹?� Przyjechali�my dlatego, ¿e chcemy co� zrobiæ dla Pañstwa, nie jeste�my grup¹
oszo³omów, która wierzy we wszystko, co powiedz¹. Jeste�my krytyczni, sprawdzamy informacje. Nie
szukajmy pieniêdzy, gdzie ich nie ma. Pytanie, na ile Fundacja Batorego, Fundacja Schumana, Urz¹d
Komitetu Integracji, Centrum Informacji Europejskiej potrafi zintegrowaæ dzia³anie wokó³ konkretnego
programu? Dajcie mi miesi¹c i pozwólcie wybraæ grupê trzydziestu osób, a u³o¿ê program. Nie zrzucajmy
odpowiedzialno�ci tylko na urzêdników.

KRYSTYNA £YBACKA: Nie chcê, ¿eby Pañstwo kontynuowali dyskusjê wynik³¹ niew¹tpliwie z braku
moich zdolno�ci dydaktycznych. Powiedzia³am, ¿e w tej sali s¹ entuzja�ci, nie � euroentuzja�ci. S¹ entuzja�ci
przekonani do swojej pracy. Bez wzglêdu na to, czy t¹ prac¹ jest przygotowywanie m³odego cz³owieka do
bycia w Unii Europejskiej, czy te¿ po prostu do doros³ego ¿ycia. S¹dzê, ¿e dobrze by³oby, gdyby by³o jak
najwiêcej eurorealistów � nie eurosceptyków i nie euroentuzjastów. Wiem, ¿e pani pose³ Nowina-
Konopczyna rzuca rêkawicê, ale poniewa¿ postawi³am tezê, ¿e proces integracji wymaga zintegrowania
polityków, nie podejmujê jej. Przepraszam, je�li Pani �le mnie zrozumia³a w sprawie entuzjazmu do pracy,
nie pogl¹dów. Jest grupa niewielka entuzjastów i niewielka abnegatów.

Przygotowuj¹c siê do bycia w Europie za lat kilka, kilkana�cie, musimy zdaæ sobie sprawê z przysz³ych
zagro¿eñ. Jednym z nich jest opanowanie �wiata rzeczywistego przez �wiat wirtualny. Ukszta³towanie
i wychowanie cz³owieka, który, korzystaj¹c z Internetu jako z narzêdzia, zachowa ludzk¹ wra¿liwo�æ, to
jest ogromne wyzwanie. Ale to jest wyzwanie nie tylko w kontek�cie procesu integracji, lecz tak¿e
w kontek�cie nowej cywilizacji informacyjnej. Pani pose³ Nowina-Konopczyna s³usznie pyta, jak ma ¿yæ
w Unii cz³owiek, aby nie byæ zepchniêtym na margines. W³a�nie o tym mówimy, ¿e z jednej strony musi
dostaæ podstawowe narzêdzia � jêzyki, umiejêtno�æ pos³ugiwania siê nowoczesnymi no�nikami informacji,
a z drugiej strony powinien mieæ wykszta³con¹ osobowo�æ, poczucie w³asnej godno�ci. Pozosta³y jeszcze
zagadnienia, których nie poruszali�my, dotycz¹ce nie tylko integracji europejskiej: umiejêtno�ci samodzielnej
pracy, ci¹g³ego doskonalenia siebie, wspó³uczestniczenia w tym, co siê dooko³a dzieje, problem tolerancji,
równouprawnienia. Trzeba zmieniæ wiele naszych stereotypów.

RAFA£ KUNASZYK: Jako prezes Ma³opolskiego Forum Edukacji Europejskiej muszê powiedzieæ, ¿e
oczekiwania, z którymi przychodzê na to spotkanie, s¹ aktualne od wielu lat. Na to spotkanie zosta³a przygotowana
propozycja organizacji pozarz¹dowych. Oczekiwa³em, ¿e panel dyskusyjny da odpowied� na tê propozycjê.

Czêsto mam wra¿enie, ¿e z drugiej strony mamy do czynienia z wykonywaniem za nas ró¿nych zadañ. Zdarza
siê te¿, ¿e traktuje siê nas na zasadzie �róbta co chceta�, �Je¿eli jeste�cie tacy zdolni, to sobie poradzicie�. Obawiam
siê, ¿e pewne decyzje podejmowane w Warszawie nie staj¹ siê rozwi¹zywaniem konkretnych problemów z tzw.
do³u. Na czym nam naprawdê zale¿y? Na pomocy w rozwi¹zywaniu problemów w naszym �rodowisku, stworzeniu
mechanizmów i rozwi¹zañ ca³o�ciowych, o których mówimy. To nam wystarczy, wiêcej nie oczekujemy.

JAN TYMOWSKI: Chcia³bym siê odnie�æ do tego, co mówi³a pani Nowina-Konopczyna i uciszyæ niepokój,
jaki to wyst¹pienie zasia³o. Pani pose³ powiedzia³a, ¿e rol¹ nauczycieli jest przygotowanie uczniów do
tego, jak prze¿yæ �tam�. Otó¿ ja tego nie rozumiem, bo wydaje mi siê, ¿e rola nauczycieli polega na
przygotowaniu uczniów do tego, jak ¿yæ �tu�. Przede wszystkim chodzi o Polskê, która nadrabia zaleg³o�ci
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wobec szybko rozwijaj¹cego siê �wiata. Je�li w ogóle chodzi o Europê, to �tu� równa siê �tam�, bo wszyscy
jeste�my w Europie, a je�li chodzi o Uniê Europejsk¹ � to istotnie � na razie �tu� i �tam� to dwie ró¿ne
rzeczy. Odno�nie pieniêdzy i wyliczenia 18 z³otych na g³owê, wyra¿am protest wobec takiego podawania
faktów. Nie znam dok³adnie ca³ej kwoty, jaka jest przeznaczona w przedakcesyjnym funduszu SAPARD, za
ka¿da darowiznê mo¿na byæ wdziêcznym. Ka¿dy z tych funduszy pomocowych nie polega na tym, ¿e
pieni¹dze bêd¹ rozliczone na czterdzie�ci milionów Polaków i dane ka¿demu w gotówce do rêki. S¹ one
przeznaczane na konkretne inwestycje.

HALINA NOWINA-KONOPCZYNA: Ka¿dy mo¿e mieæ swoje zdanie i je¿eli zasia³am odrobinê niepokoju,
to my�lê, ¿e zrobi to dobrze tej konferencji, bo dyskusja ju¿ umiera³a, a mój g³os j¹ obudzi³. Zwracam uwagê,
¿e te pieni¹dze s¹ przedstawiane jako te, które maj¹ Polsce umo¿liwiæ dostosowanie siê w Unii Europejskiej,
a wiêc nie jest to jaka� tam darowizna, któr¹ mo¿na przyj¹æ i wiêcej nie wymagaæ.

Nie jest moim celem wystêpowanie przeciwko wszystkim, którzy s¹ przychylnie nastawieni do Unii. Ka¿dy
z nas ma prawo wykszta³ciæ swoje zdanie na ten temat, natomiast w dalszym ci¹gu twierdzê i podkre�lam:
Pañstwo maj¹ za ma³o informacji, ¿eby móc z pe³n¹ odpowiedzialno�ci¹ tê wiedzê przekazywaæ dzieciom.
Wy jeste�cie odpowiedzialni za to, jak tam w nowych warunkach, w Unii Europejskiej bêd¹ funkcjonowali
m³odzi Polacy. To s¹ inne warunki, inna mentalno�æ � s³usznie Pani £ybacka podkre�la � wymagaj¹ce zmiany
mentalno�ci. S¹ to fundamentalne zmiany w naszym spo³eczeñstwie, do których trzeba Polaków przygotowaæ.

MIROS£AW SIELATYCKI: Chcia³em wróciæ do propozycji stanowiska i konkretnych pomys³ów tam
zawartych. Stworzenie Narodowego Programu Edukacji Europejskiej jako �uedukacyjnienie� PIS. Program
Informowania Spo³eczeñstwa nie ma programów wykonawczych i w tej formie prze¿yje jeszcze rok. Program
edukacji europejskiej jest konsensusem �rodowisk rz¹dowych, edukacyjnych, pozarz¹dowych, nawigatorem
na najbli¿sze lata. Oczywi�cie, cezura czasowa jest dla nas jasna � rok 2003 wyznacza pewien etap, ale to,
co siê bêdzie dzia³o po tej dacie, mo¿e byæ wa¿niejsze. Dlatego propozycjê Narodowego Programu Edukacji
Europejskiej kierujemy do MEN i UKIE. Tym bardziej, ¿e do�wiadczenia polskie z innych dziedzin,
przywo³ajmy edukacjê ekologiczn¹, ju¿ istniej¹.

Po drugie, wa¿ne s¹ zadania, o których mówili�my: w tej chwili edukacja europejska jest tak¹ komet¹,
która wpada do systemu edukacyjnego na poziomie gimnazjum i wypada na poziomie liceum, zostawiaj¹c
szkolnictwo podstawowe i zawodowe. A przecie¿ ju¿ przedszkole jest miejscem na wychowanie europejskie.
My to nazywamy urzêdniczo �edukacj¹ europejsk¹�, poniewa¿ mamy edukacjê filozoficzn¹, medialn¹, ale
s³owo �wychowanie� jest kluczowym. Apelujemy, by te obszary nie zosta³y zostawione samym sobie.

Trzecia rzecz, to owo �uwójtowienie� Europy, czyli subsydiarno�æ edukacji europejskiej. Celowo
wybrali�my do wspó³pracy dwie gminy z Polski pó³nocno-wschodniej, obszaru ma³o zamo¿nego, z du¿¹
niewiedz¹ europejsk¹. Dziêki otwarto�ci tych wójtów oraz kilku pasjonatów-nauczycieli w obu gminach
wydarzy siê co� ciekawego.

TERESA JASZTAL: Chcia³abym zwróciæ uwagê, ¿e w naszych szko³ach i programach Europa by³a i jest
obecna � poprzez kulturê, literaturê, historiê, geografiê. Wszystko zale¿y od tego, jak nauczyciel ten materia³
wykorzysta do budowania wiedzy o wspó³czesnej Europie. Nasza m³odzie¿ jest taka sama, jak w krajach
Unii. Mo¿e tamta ma lepszy sprzêt, ³atwiejszy dostêp do komputera, uczy siê wiêkszej liczby jêzyków
obcych. Bo jêzyki s¹ narzêdziem, które pozwoli m³odym ludziom komunikowaæ siê z ca³¹ Europ¹.

Uwa¿am, ¿e przedstawione �Stanowisko� to postulat pod adresem rz¹du. Pañstwo odczuwaj¹ niedosyt,
uwa¿aj¹c, ¿e nie ma dzia³ania systemowego, ¿e wiele jest spraw chaotycznych i brakuje pieniêdzy.
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Propozycja zawarta w �Stanowisku� jest do rozwa¿enia, bo s¹ w nim takie postulaty, które bêd¹ niewiele
kosztowa³y, ale s¹ te¿ takie, które bêd¹ kosztowa³y. ¯adna ustawa w Sejmie nie przejdzie, je¿eli nie bêdzie
mia³a policzonych skutków finansowych. Rz¹d musi to zrobiæ.

GRA¯YNA LICHOSIK: Dawniej uczy³am w szkole podstawowej w Starym Ko�lu � maleñkiej wiosce
ko³o Kêdzierzyna-Ko�la, obecnie pracujê w gimnazjum w Kêdzierzynie Ko�lu. Edukacj¹ europejsk¹ zajmujê
siê od czterech lat, poprzez pracê w klubie europejskim. W klubie nie zajmowali�my siê nauk¹ o instytucjach
Unii Europejskiej, lecz dowiadywaniem siê, co to jest Unia, jakie s¹ kraje, kultura. Kszta³cili�my te¿ pewne
umiejêtno�ci: naszym zadaniem by³o nauczenie siê ¿ycia w pañstwie obywatelskim. Uczniowie prowadzili
rachunki klubu, zajmowali siê zbieraniem materia³ów, zapraszaniem go�ci. Zaanga¿owali�my siê w du¿y
projekt, finansowany z funduszu Inicjatywy Proeuropejskiej, który okaza³ siê �strza³em w dziesi¹tkê�,
integruj¹cym ca³e �rodowisko gminy Bielawa.

Chcia³abym dowiedzieæ siê od panelistów, jak mog¹ nam pomóc w prowadzeniu kszta³cenia
europejskiego. Ja znik¹d nie mia³am wsparcia. Sama napisa³am program z edukacji europejskiej, sama
przekona³am w³adze gminne, ¿e dobrze by³oby kszta³ciæ pewne umiejêtno�ci, które pozwol¹ m³odzie¿y
znale�æ siê w �wiecie. S¹ to umiejêtno�ci negocjowania, dyskutowania na tematy zwi¹zane z Uni¹ i Europ¹.
Wa¿n¹ spraw¹ jest te¿ kwestia �cie¿ki edukacyjnej � edukacja europejska. Niestety, nauczyciele nie wiedz¹,
co to jest �cie¿ka edukacyjna. Jak zorganizowaæ zespo³y przedmiotowe do prowadzenia ka¿dej �cie¿ki? To
jest niewykonalne. Czy Pañstwo kiedykolwiek pracowali w zespole w szkole? I siedzieli po godzinach, tak
jak my siedzimy? Czy kto� tego kiedykolwiek próbowa³ na sobie?

KATARZYNA SKÓRZYÑSKA: Z propozycj¹ �Stanowiska� zapozna³am siê do�æ pó�no, ale my�lê, ¿e bêdê
mog³a siê do niego ustosunkowaæ. Problem le¿y gdzie indziej. Nam nie jest potrzebny kolejny program, jakkolwiek
go nazwiemy: programem informowania spo³eczeñstwa czy narodowym programem edukacji europejskiej.
Sytuacja jest taka: strona spo³eczna, któr¹ Pañstwo tutaj czê�ciowo reprezentuj¹, zrobi³a bardzo du¿o na polu
edukacji europejskiej i informowania spo³eczeñstwa. Rz¹d te¿ zrobi³ bardzo du¿o. W�ród pañstw kandyduj¹cych
do Unii Europejskiej Polska jest absolutnym liderem w kwestii informowania spo³eczeñstwa, przygotowanych
programów i funduszy zarezerwowanych na tê dzia³alno�æ w bud¿ecie pañstwa. Jeste�my jedynym krajem
w�ród pañstw kandyduj¹cych, który ma du¿y program rz¹dowy z bud¿etem ponad 40 milionów do koñca roku
2002. Jeste�my jedynym krajem, który w bud¿ecie pañstwa ma zarezerwowane 80 milionów na promocjê
wizerunku Polski w krajach Unii Europejskiej. Program ten realizuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Oba
programy maj¹ byæ realizowane we wspó³pracy z partnerami pozarz¹dowymi. Strona spo³eczna pewne rzeczy
zrobi³a, strona rz¹dowa te¿, powinno byæ znakomicie, a niestety, nie jest.

Wracamy wiêc do sprawy dialogu spo³ecznego. Zajmujê siê spraw¹ informowania spo³eczeñstwa od
sze�ciu miesiêcy. Wydawa³o mi siê, ¿e obejmê wysoki urz¹d w UKIE i bêdê realizowa³a Program
Informowania Spo³eczeñstwa oraz jego programy wykonawcze, które rzeczywi�cie musz¹ powstaæ, ¿eby
to mia³o okre�lon¹ logikê. Bardzo szybko � w pó³tora miesi¹ca � napisali�my podobno bardzo dobry program
dla mieszkañców wsi i rolników. Có¿ siê dzieje? Tych programów siê nie da zrobiæ dobrze i nie da siê tych
pieniêdzy dobrze wykorzystaæ, je¿eli nie bêdzie porozumienia miêdzy stron¹ spo³eczn¹ a stron¹ rz¹dow¹,
a porozumienie jest niewystarczaj¹ce. Dlatego od dwóch miesiêcy nie zajmujê siê realizacj¹ programu
informowania spo³eczeñstwa, a bardzo mozolnym budowaniem kana³ów porozumienia miêdzy stron¹
rz¹dow¹ a stron¹ spo³eczn¹. My�lê, ¿e na tej drodze jeste�my ju¿ do�æ zaawansowani.

Dokumenty takie, jak zaprezentowane �Stanowisko�, do�æ du¿a mobilizacja strony spo³ecznej, nie
wynikaj¹ jedynie z atmosfery tej sali. Taki jest klimat wiêkszo�ci spotkañ, na których by³am w ci¹gu ostatnich
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kilku miesiêcy. �rodowiskowa Rada Integracji Europejskiej do spraw Samorz¹du Terytorialnego pracuje
w tej chwili nad podjêciem podobnego stanowiska. Tak samo �rodowiskowa Rada do spraw Wsi. Wyra�nie
co� siê po stronie spo³ecznej dzieje.

Postawiê te¿ stronie spo³ecznej pewien zarzut. Ogromnym dorobkiem organizacji pozarz¹dowych
i �rodowisk pozarz¹dowych jest to, co zrobi³y. Niestety, organizacje te nie potrafi¹ prowadziæ skutecznego
lobbyingu. To jest bardzo swoista umiejêtno�æ, która bêdzie nam nies³ychanie potrzebna w Unii Europejskiej.

Oczywi�cie, mog¹ Pañstwo powiedzieæ, ¿e wymaganie lobbingowania od ludzi, którzy robi¹ swoj¹
ciê¿k¹ robotê, jest przesad¹. Ale demokracja polega te¿ na wywieraniu przez obywateli skutecznego nacisku.
To korzy�æ dla rz¹du, bo pozwala unikaæ powa¿nych kryzysów. Ja chcê rozmawiaæ, jestem bardzo otwarta,
chêtnie sk³ada³abym deklaracje, tylko nie mogê ich sk³adaæ bez pokrycia. Tê dyskusjê trzeba wiêc wnie�æ
na bardzo wysoki poziom premiera i ministrów rz¹du. Na szczê�cie jestem tylko podsekretarzem stanu.

IRENA DZIERZGOWSKA: Na trzy pytania, które pad³y � trzy razy tak. Gramy w tej samej dru¿ynie? To ja
mówiê: tak, i to niezale¿nie od tego, czy w ataku, czy w obronie. Czy jestem zwolennikiem wspó³pracy
z organizacjami pozarz¹dowymi, zw³aszcza w takim temacie jak edukacji europejska? Na pewno tak. Czy
mo¿emy przej�æ do wiêkszych szczegó³ów dotycz¹cych wspó³pracy? Równie¿, tak. Zapraszam w pierwszym
tygodniu grudnia, zorganizujemy takie spotkanie, ju¿ bardzo robocze, na którym dok³adnie omówimy,
jakiego rodzaju pomoc jest Pañstwu potrzebna i jakiej mo¿emy udzieliæ. Jakiego rodzaju �rodkami my
dysponujemy, jak mo¿na siê o nie ubiegaæ.

Mój wielki ból i niepokój dotycz¹ czego� innego; chcia³abym ¿eby�cie Pañstwo zdawali sobie z tego sprawê.
Szko³a i ca³a edukacja nie mog¹ byæ rozdzielone na szereg pojedynczych dzia³ek. Nie mo¿emy oddzielnie
widzieæ edukacji europejskiej, edukacji ekologicznej, edukacji medialnej, edukacji jêzykowej, informatycznej
i nie mo¿emy stworzyæ kilkudziesiêciu ró¿nych programów, bo musimy stworzyæ spójny system o�wiaty. Jeden
uczeñ z jedn¹ g³ow¹ musi byæ m¹drze uczony ró¿nych umiejêtno�ci na ró¿nych lekcjach. Nie mo¿emy oddzielnie
tworzyæ bardzo wielu, niespójnych programów. Bêdziemy musieli zadbaæ o to, by � je�li stworzymy jaki� projekt
dotycz¹cy g³ównie edukacji europejskiej w szko³ach � zachowaæ spójno�æ z ca³¹ wizj¹ systemu edukacji. Ci¹¿y
te¿ na nas pewien grzech. Zawsze zbyt ma³o propagujemy te dobre wzory, które ju¿ siê gdzie� dziej¹.

GRA¯YNA STANISZEWSKA: Chcê bardzo przeprosiæ za przekazywanie pomys³ów tym, którzy sami maj¹
du¿o w³asnych. Nie byli�my w stanie siê ustosunkowaæ do materia³u, bo go wcze�niej nie otrzymali�my. Dopiero
przed chwil¹ go przejrzeli�my. Je¿eli powstanie tu jaki� plan, to musi byæ dzie³em rz¹du, bo tylko on ma mo¿liwo�æ
przedstawienia jakiego� programu. Sejm mo¿e egzekwowaæ, kontrolowaæ i dopingowaæ rz¹d. Niemniej, chcê
Pañstwu przekazaæ swój pogl¹d, ¿e jakkolwiek rozumiem potrzebê wielkiego projektu, to ja w jego skuteczno�æ
nie wierzê. Wystarczy³oby jasno podzieliæ role: kto za co odpowiada w kwestii przygotowania do Unii Europejskiej.
I gdzie s¹ te minimalne zasoby pieniê¿ne, bo maksymalnych nie bêdzie. Na ¿ebraninê, która siê Pañstwu nie
podoba, musimy siê nastawiæ, dlatego ¿e ¿ebrz¹ wszyscy. Na bogatym Zachodzie: w Stanach Zjednoczonych w
Szwecji, je¿eli kto� ma program spo³eczny, to ¿ebrze, czyli szuka sponsorów. To siê po prostu inaczej nazywa.
Ka¿dy program ma pieni¹dze sk³adane z co najmniej kilku, o ile nie kilkunastu �róde³.

Pozwoli³am sobie opowiedzieæ o rzeczy, któr¹ osobi�cie pilotujê � nie jako pose³, tylko jako Gra¿yna
Staniszewska, dzia³acz spo³eczny. Stworzyli�my bez pomocy rz¹du program wyposa¿enia szkó³ w komputery,
znakomite narzêdzie integracji europejskiej. I mimo ¿e jestem pos³em, bez skrupu³ów ¿ebrzê. Lada moment
przyjdzie do Polski wy¿ebrany program szkolenia nauczycieli, bez z³otówki z bud¿etu pañstwa, dziêki któremu
w przysz³ym roku przeszkolimy sto tysiêcy nauczycieli w pos³ugiwaniu siê komputerami i Internetem. Ci liderzy
� �masterteachers� � dostan¹ notebooki za 1000-1500 z³. Warto by³oby przekonaæ siê do ¿ebrania.
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EL¯BIETA SKOTNICKA-ILLASIEWICZ: Proponujê ¿eby Pañstwo wymy�lili inne s³owo na to ¿ebranie, to
mo¿e nam ³atwiej pójdzie.

KRYSTYNA £YBACKA: Jeszcze jeden w¹tek, brakuj¹cy w �Stanowisku�. Nie ma mo¿liwo�ci wspó³pracy organizacji
pozarz¹dowych w tym zakresie, o jakim dzi� mówimy, z samorz¹dami. A to jest bardzo istotny element. Tym
bardziej, ¿e je¿eli jakiekolwiek podmioty w Polsce realizuj¹ nasze europejskie bycie, to robi¹ to samorz¹dy, bo
prowadz¹ wymiany, maj¹ mnóstwo zdobytych do�wiadczeñ. Ta sprawa powinna znale�æ siê w �Stanowisku�.

KATARZYNA SKÓRZYÑSKA: Tematem naszej konferencji by³a edukacja europejska, któr¹ realizuj¹
nauczyciele. Nie wiem, jak by³o w poprzedniej czê�ci spotkania, ale w tej nauczyciele milcz¹. Aktywne
w wypowiedziach s¹ organizacje pozarz¹dowe. Nauczyciele milcz¹. Proszê, ¿eby Pani Minister
Dzierzgowska zaprosi³a do udzia³u w rozmowach tak¿e nauczycieli praktyków, bo to oni realizuj¹ program.

EL¯BIETA SKOTNICKA-ILLASIEWICZ: W sali jest bardzo wielu nauczycieli. Pierwsza czê�æ by³a
po�wiêcona szkole i wówczas wypowiadali siê nauczyciele.

JAKUB BORATYÑSKI: Cieszy mnie deklaracja Pani Minister zorganizowania spotkania, które bêdzie szans¹
dyskusji. My nie jeste�my przywi¹zani do pomys³u, ¿e musi siê to nazywaæ narodowym programem. Nam
chodzi o zawarto�æ, czyli partnersk¹ wspó³pracê nad rozwi¹zaniami systemowymi. Nie chcemy s³uchaæ, ¿e
jeste�my wspaniali, bo robimy wspania³e rzeczy. Powracaj¹cym w¹tkiem konferencji by³o spostrze¿enie, ¿e
mamy wyspy aktywno�ci, poza którymi nic siê nie dzieje. Tam mo¿emy dotrzeæ jedynie �rodkami systemowymi.
Przeka¿emy odpowiednim instytucjom �Stanowisko� wraz z kompletem podpisów i list¹ organizacji, które
siê wypowiedzia³y. Opublikowane zostan¹ pe³ne materia³y: raporty i zasadnicza czê�æ dyskusji. Mamy nadziejê,
¿e �rodowisko, które siê tutaj spotka³o, bêdzie siê mog³o spotkaæ jeszcze raz i co� z tego wyniknie.

KATARZYNA KOSZEWSKA: Chcia³abym zapewniæ, ¿e czujemy siê odpowiedzialni za zorganizowanie
spotkania na pocz¹tku grudnia i przyrzekamy, ¿e do Pañstwa takie zaproszenie dotrze. Mo¿e nie do
wszystkich, ale postaramy siê znale�æ taki klucz, który bêdzie dla Pañstwa satysfakcjonuj¹cy.

EL¯BIETA SKOTNICKA-ILLASIEWICZ: Bardzo serdecznie dziêkujê panelistom za niezwykle interesuj¹ce
spotkanie. Bardzo dziêkujê uczestnikom za o¿ywion¹ dyskusjê. Ca³a praca przed nami. Miejmy nadziejê, ¿e
stowarzyszenie tych samych twarzy poszerzy siê. Proponujê, aby�my siê w dalszych naszych roboczych kontaktach
spotykali w coraz szerszym gronie. Tym optymistycznym apelem koñczê i ¿yczê Pañstwu mi³ego wieczoru.
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Noty biograficzne
osób uczestncz¹cych w konferencji
�Edukacja europejska w polskiej szkole

� stan dzisiejszy i wizja przysz³o�ci�

Jakub Boratyñski � dyrektor Programu Europejskiego Fundacji im. Stefana Batorego

Piotr Borys � przedstawiciel Rady Miejskiej w Lubinie

Krzysztof Chudzik � przedstawiciel Forum Edukacji Europejskiej

Gabriel Cyrulik � przedstawiciel Fundacji �Edukacja dla Demokracji�

Rafa³ Dymek � uczeñ, lider Szkolnego Klubu Europejskiego,

Irena Dzierzgowska � wiceminister edukacji w rz¹dzie Jerzego Buzka

Jacek Gajewski � pracownik naukowy Uniwersytet Warszawskiego,
przedstawiciel Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Andrzej Gruca � nauczyciel, przewodnicz¹cy M³odzie¿owego Stowarzyszenia Integracji Europejskiej
w Ole�nie, koordynator programu edukacyjnego Phare SIERRA � PEIE, grupa TG-20 (edukatorzy programu)

Wies³aw Holaczuk � nauczyciel

Teresa Jasztal � pose³ Sojuszu Lewicy Demokratycznej, cz³onek Komisji Edukacji, Nauki i M³odzie¿y Sejmu RP

El¿bieta Jurga � przedstawiciel Programu �Sokrates� Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

o. Andrzej Koprowski SJ � dyrektor Katolickiego Biura Inicjatyw Europejskich OCIPE

Zygmunt Korzeniewski � dyrektor Dolno�l¹skiego O�rodka Doskonalenia Nauczycieli,
filia w Jeleniej Górze

Katarzyna Koszewska � wicedyrektor Centralnego O�rodka Doskonalenia Nauczycieli,
absolwentka Helsiñskiej Szko³y Praw Cz³owieka, uczestnik programu
�The International Civic Education Exchange� w USA

Jacek Kowalski �  dyrektor INFOR,  koordynator Programu Edukacyjnego Phare  SIERRA � PEIE,
grupa TG � 20 (edukatorzy programu),  koordynator Programu �Partnerzy � Polacy i Niemcy w nowej Europie�.

Marcin Król � historyk idei, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelny pisma
�Res Publica Nova�, cz³onek Rady Programowej Fundacji im. Stefana Batorego

Jacek Królikowski � dyrektor Warszawskiego Centrum Demokracji Lokalnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
koordynator Programu Edukacyjnego Phare SIERRA � PEIE, grupa TG � 20 ( edukatorzy programu)

Rafa³ Kunaszyk � pracownik Ma³opolskiego Kuratorium O�wiaty (do kwietnia 2001), prezes Ma³opolskiego Forum
Inicjatyw Europejskich,  koordynator Programu Edukacyjnego Phare SIERRA � PEIE, grupa TG � 20 (edukatorzy programu)

El¿bieta Lach � pracownik naukowy Katedry Europeistyki Uniwersytetu Jagielloñskiego
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Gra¿yna Lichosik � nauczyciel z Publicznego Gimnazjum w Kêdzierzynie-Ko�lu

Krystyna £ybacka � pose³ Sojuszu Lewicy Demokratycznej na Sejm III kadencji, cz³onek Komisji Edukacji, Nauki
i M³odzie¿y Sejmu RP; Minister Edukacji Narodowej i Sportu w rz¹dzie Leszka Millera

Magdalena Machinko-Nagrabedzka � przedstawiciel Centrum Informacji o �rodowisku � GLOBE

Magdalena Maziñska � dyrektor Departamentu Integracji Europejskiej i Wspó³pracy z Zagranic¹ Ministerstwa
Edukacji Narodowej w rz¹dzie Jerzego Buzka

Tomasz Merta � przedstawiciel Centrum Edukacji Obywatelskiej

Joanna Michalak � przedstawiciel Departamentu Doskonalenia Nauczycieli Ministerstwa Edukacji Narodowej

Halina Nowina-Konopka � pose³ na Sejm RP III kadencji, Porozumienie Polskie

Grzegorz Pielak � wizytator szkó³ w gminie Strzelce Opolskie

Anna Pola-Dymek � nauczyciel, konsultant ds. edukacji europejskiej w Wojewódzkim
O�rodku Metodycznym w Bielsku-Bia³ej

Beata Przybylska � przedstawiciel O�rodka Badañ Edukacji Europejskiej w Poznaniu

Jacek Saryusz-Wolski � sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej w rz¹dzie Jerzego Buzka,
wcze�niej rektor Kolegium Europejskiego w Natolinie

Miros³aw Sielatycki � dyrektor Centralnego O�rodka Doskonalenia Nauczycieli, koordynator
Programu edukacyjnego Phare SIERRA � PEIE, grupa TG � 20 (edukatorzy programu),
koordynator Programów �Partnerzy � Polacy i Niemcy w nowej Europie�
oraz �S¹siedzi � Polacy i Ukraiñcy w nowej Europie�.

El¿bieta Skotnicka-Illasiewicz � socjolog, przedstawiciel Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej i Polskiej Rady
Ruchu Europejskiego, od lat zajmuje siê procesami integracji Polski z UE w kontek�cie spo³ecznym

Katarzyna Skórzyñska � podsekretarz stanu w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej w rz¹dzie Jerzego Buzka

Gra¿yna Staniszewska � pose³ na Sejm RP III kadencji, Unia Wolno�ci, cz³onek Komisji Edukacji,
Nauki i M³odzie¿y Sejmu RP, koordynator Programu �Interklasa�

Teresa Szymczyk � nauczyciel Zespo³u Szkó³ Gminnych w Poczesnej, koordynator Programu Edukacyjnego Phare
SIERRA � PEIE, grupa TG-20 (edukatorzy programu)

Ró¿a Thun � Prezes Zarz¹du Polskiej Fundacji im. R. Schumana, organizacji od pocz¹tku lat 90-tych zajmuj¹cej siê
tematyk¹ europejsk¹. Co roku Fundacja organizuje Spotkania Europejskie � jedne z najwa¿niejszych wydarzeñ
proeuropejskich w Polsce

Jan Tymowski � przedstawiciel Wydzia³u Integracji Europejskiej Zarz¹du m. st. Warszawy, wspó³pracownik Polskiej
Fundacji im. Roberta Schumana

Katarzyna Zakroczymska � przedstawiciel Centralnego O�rodka Doskonalenia Nauczycieli, koordynator programu
�Szko³a o�rodkiem dzia³añ europejskich�
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Koalicja organizacji pozarz¹dowych
i �rodowisk o�wiatowych
na rzecz edukacji europejskiej

Koalicja organizacji pozarz¹dowych i �rodowisk o�wiatowych na rzecz edukacji europejskiej istnieje od
listopada 2000 roku. W jej prace w³¹czy³y siê dotychczas: Centralny O�rodek Doskonalenia Nauczycieli, Fundacja
im. Stefana Batorego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ma³opolskie Forum Edukacji Europejskiej, Polska
Fundacja im. Roberta Schumana oraz Polska Rada Ruchu Europejskiego. W czasie konferencji pt. �Edukacja
europejska w polskiej szkole � stan obecny i wizja przysz³o�ci�, która odby³a siê w listopadzie 2000 roku
w Warszawie, Koalicja uchwali³a �Stanowisko� w sprawie edukacji europejskiej. Spotka³o siê ono z poparciem
przedstawicieli ponad 100 organizacji pozarz¹dowych, nauczycieli i edukatorów z ca³ej Polski. Instytucje
i organizacje tworz¹ce Koalicjê podejmuj¹ inicjatywy w celu wypracowania wspólnego stanowiska i metod
postêpowania oraz wspó³pracy z urzêdami odpowiedzialnymi za edukacjê i przygotowanie Polski do cz³onkostwa
w UE, takimi jak: MEN, MSZ, UKiE czy Biuro G³ównego Negocjatora. Koalicja ma charakter otwarty.

Wspó³praca tej grupy jest wyrazem przekonania, ¿e dla uzyskania �wiadomego poparcia przez spo³eczeñstwo
integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹ oraz przygotowania m³odego pokolenia do ¿ycia w zjednoczonej Europie
niezbêdne s¹ systematyczne dzia³ania na rzecz edukacji europejskiej. Programy edukacji europejskiej
w polskiej szkole wci¹¿ jednak ograniczaj¹ siê do wybranych szkó³ i aktywnych nauczycieli.

Organizacje uczestnicz¹ce w Koalicji wypracowa³y konkretne propozycje dzia³añ edukacyjnych, jak
równie¿ zaprezentowa³y przedstawicielom Rz¹du i Sejmu RP koncepcje dotycz¹ce rozwi¹zañ systemowych
w zakresie edukacji i informowania.

�Edukacja europejska w polskiej szkole
� stan obecny i wizja przysz³o�ci�
W ramach dzia³añ maj¹cych na celu utworzenie forum dialogu i wspó³pracy �rodowisk o�wiatowych

z w³adzami publicznymi na rzecz edukacji europejskiej odby³a siê w Sejmie, w dniach 8-9 listopada 2000
roku, konferencja pt. �Edukacja europejska w polskiej szkole � stan obecny i wizja przysz³o�ci�. Honorowy
patronat nad konferencj¹ sprawowa³y sejmowe komisje: Integracji Europejskiej oraz Edukacji, Nauki i M³odzie¿y.

Celem konferencji by³a dyskusja o kondycji polskiej edukacji europejskiej oraz wspólne zastanowienie
siê nad sposobem upowszechniania istniej¹cych, cennych inicjatyw w tej dziedzinie.

Przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych obecnych na konferencji podpisali wspólny dokument
�Stanowisko �rodowisk o�wiatowych i organizacji pozarz¹dowych w sprawie edukacji europejskiej
w szko³ach�, skierowany do w³adz publicznych, w którym zaproponowali konkretne dzia³ania zmierzaj¹ce
do upowszechnienia i podniesienia jako�ci edukacji europejskiej w polskich szko³ach. Podczas seminarium,
które odbêdzie siê w grudniu 2001 roku, zostan¹ podsumowane roczne dzia³ania koalicji na rzecz edukacji
europejskiej w szko³ach.

Edukacja europejska w Internecie
Liczne, g³ównie lokalne, inicjatywy w dziedzinie edukacji europejskiej, realizowane w ca³ej Polsce

w ramach dzia³alno�ci Klubów Europejskich przez nauczycieli-entuzjastów, nie s¹ wystarczaj¹co upowszechniane.
Dysponujemy w Polsce ogromnym potencja³em w tej dziedzinie, który nie jest, jak dot¹d, wykorzystywany.

Podjêli�my wysi³ek zbierania informacji o aktualnym stanie edukacji europejskiej adresowanej do dzieci
i m³odzie¿y: o prowadzonych programach autorskich, szkoleniach i imprezach, ich zasiêgu i zakresie merytorycznym.
Gromadzimy te¿ materia³y dydaktyczne: publikacje, skrypty, scenariusze lekcji, programy autorskie.
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Wybrane teksty zostan¹ udostêpnione w Internecie w ramach popularyzowania dorobku �rodowisk
zaanga¿owanych w edukacjê europejsk¹.

Monitoring programów wyborczych
pod k¹tem dzia³añ na rzecz edukacji europejskiej
Przedstawiciele Koalicji opracowali Ankietê nt edukacji europejskiej, skierowan¹ do krajowych komitetów

wyborczych. Chodzi o uzyskanie informacji o realizowanych przedsiêwziêciach i planowanych dzia³aniach, jakie
poszczególne grupy polityczne zamierzaj¹ podj¹æ w ramach realizacji Programu Informowania Spo³eczeñstwa.

�Zostañ Negocjatorem!
Symulacje negocjacji o cz³onkostwo Polski w UE�
W pa�dzierniku 2000 roku zainaugurowany zosta³ ogólnopolski konkurs dla uczniów szkó³ �rednich

�Zostañ Negocjatorem! Symulacje negocjacji o cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej�, który odbywa³ siê
pod honorowym patronatem Ministra Jana Ku³akowskiego, G³ównego Negocjatora, i Ambasadora Bruno
Dethomas, Przedstawiciela Komisji Europejskiej w Polsce.

I edycja konkursu zakoñczy³a siê w maju 2001 roku, uczniowie z czterech zwyciêskich zespo³ów wziêli
udzia³ w wizycie studyjnej w instytucjach europejskich w Brukseli.

II edycja konkursu rozpoczê³a siê w pa�dzierniku 2001 roku. Do grona organizatorów: Centralnego
O�rodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Fundacji im. Stefana Batorego do³¹czy³ nowy partner: Fundacja
M³odzie¿owej Przedsiêbiorczo�ci. Konkurs jest realizowany we wspó³pracy z Fundacj¹ Rozwoju Demokracji
Lokalnej oraz z Polsk¹ Fundacj¹ im. Roberta Schumana.

Konkurs ma pomóc m³odzie¿y zrozumieæ, czym jest integracja europejska, a tak¿e, dziêki nag³o�nieniu w mediach
rozgrywek etapów szkolnych i regionalnych, umo¿liwiæ dotarcie z t¹ tematyk¹ do rodziców i w³adz lokalnych.

Przygotowane dla potrzeb konkursu materia³y edukacyjne �Vademecum negocjatora. Pakiet materia³ów
dla uczniów i nauczycieli� wraz z materia³ami pomocniczymi dla nauczycieli oraz CD-romem, zawieraj¹cym
wybrane dokumenty i opracowania, mog¹ byæ tak¿e przydatn¹ pomoc¹ dydaktyczn¹ do prowadzenia
lekcji o tematyce zwi¹zanej z negocjacjami akcesyjnymi, procesem integracji Polski z UE i mog¹ byæ
szeroko wykorzystywane przez osoby zajmuj¹ce siê edukacj¹ europejsk¹.

Koalicja Organizacji Pozarz¹dowych i �rodowisk O�wiatowych
na rzecz Edukacji Europejskiej
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notatki:



100
E d u k a c j a  e u r o p e j s k a  w  p o l s k i e j  s z k o l e

Centralny O�rodek Doskonalenia Nauczycieli
00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28
tel. (48 22) 621 3031, fax 622 3342
http://www.codn.edu.pl; e-mail: codn@codn@org.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
01-540 Warszawa, ul. Hauke-Bosaka 11
tel. (48 22) 869 9200-07, fax 869 2258
http://www.frdl.org.pl, e-mail: biuro@frdl.org.pl

Fundacja im. Stefana Batorego
00-215 Warszawa, ul. Sapie¿yñska 10 a
tel. (48 22) 536 02 00, fax 536 02 20
http://www.batory.org.pl, e-mail: europa@batory.org.pl

Ma³opolskie Forum Edukacji Europejskiej
31-063 Kraków, ul. Meiselsa 1, p. 203-204
tel. (48 22) 4220894 w.48, tel./fax 422 4886
e-mail: mfee@free.ngo.pl

Polska Fundacja im. Roberta Schumana
00-540 Warszawa, Al. Ujazdowskie 37, II p.
tel. (48 22) 621 2161, fax 629 7214
http://www.schuman.org.pl, e-mail: poczta@schuman.org.pl

Polska Rada Ruchu Europejskiego
00-375 Warszawa, ul. Smolna 34/25 a
tel. (48 22) 827 4296, fax 621 0008
http://www.europejczyk.wp.pl, e-mail: biuro.europejczyk@wp.pl


