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Szanowni Paƒstwo !

Fundacja im. S. Batorego wraz z magazynem „UNIA&POLSKA" ma przyjemnoÊç

przekazaç na Paƒstwa r´ce broszur´ „EDUKACJA", drugà z serii „Polacy w Unii Euro-

pejskiej." Naszym celem jest wsparcie debaty europejskiej w Êrodowiskach lokalnych w

Polsce. Takà form´ aktywnoÊci, uzupe∏niajàcà dzia∏ania rzàdu koncentrujàce si´ na kam-

panii prowadzonej za pomocà mediów, uwa˝amy za niezwykle wa˝nà w kontekÊcie wyko-

rzystania przez Polaków szans jakie niesie ze sobà integracja Polski z Unià Europejskà. Z

tego te˝ powodu nasze broszury kierujemy przede wszystkim do liderów opinii pub-

licznej, np. dzia∏aczy spo∏ecznoÊci lokalnych, organizacji pozarzàdowych, so∏tysów,

dziennikarzy czy nauczycieli. Mamy nadziej´, ˝e b´dà one pomocne w ich dzia∏aniach

zwiàzanych z informowaniem i edukowaniem o Unii Europejskiej. 

Osoby te chcemy równie˝ wesprzeç obecnie przygotowywanym poradnikiem na temat

tego, jak zorganizowaç i przeprowadziç debat´ europejskà.

Goràco Paƒstwa zach´camy do korzystania z przygotowywanych przez nas materia∏ów!

Zapraszamy tak˝e do wspó∏pracy zarówno przy powstawaniu broszur, jak i ich dystry-

bucji. Szczegó∏owe informacje o mo˝liwoÊci ich otrzymania i dystrybucji znajdziecie

Paƒstwo na stronie internetowej Fundacji im. Stefana Batorego: www.batory.org.pl  w

programie Forum Europejskie.

W przygotowaniu sà kolejne tytu∏y: ma∏e i Êrednie firmy, przedsi´biorcy wiejscy, miesz-

kaƒcy wsi, emeryci, kultura, Unia Europejska dla Kowalskiego – od makroekonomii po

gospodarstwo domowe.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczàce broszury prosimy kierowaç na adres e-mailowy: EUbroszura@batory.org.pl lub listownie:

Fundacja im. Stefana Batorego, ul. Sapie˝yƒska 10A, 00-215 Warszawa z dopiskiem 'EUbroszura.'



Europa stawia na edukacj´. Jest ona jednym z priorytetów Unii Europejskiej (UE), choç nie

narzuca ona jednolitego systemu nauczania krajom cz∏onkowskim ani kandydujàcym.

Ka˝de z paƒstw kszta∏tuje go dowolnie. Nie znaczy to jednak, ˝e o edukacji na forum Unii

w ogóle si´ nie dyskutuje. Ministrowie edukacji „Pi´tnastki” spotykajà si´ ze sobà, by usta-

laç priorytety polityki oÊwiatowej w ich krajach. Efektem ich wspó∏dzia∏ania by∏y reformy

systemów edukacji w wielu paƒstwach. Mia∏y one na celu dostosowanie kszta∏cenia do szy-

bko zmieniajàcej si´ rzeczywistoÊci. Polega∏y g∏ównie na: 

t Odchodzeniu od systemu encyklopedycznego nauczania, polegajàcego na „wkuwaniu”,

na rzecz wyrabiania u uczniów umiej´tnoÊci takich jak: czytanie ze zrozumieniem, praca

zespo∏owa, swoboda porozumiewania si´ w j´zykach obcych.

t Opanowywaniu umiej´tnoÊci obs∏ugi komputera.

t Nauce organizowania w∏asnej pracy i sposobów jej oceny.

t Obni˝eniu wieku, w którym dzieci rozpoczynajà nauk´.

t Zwi´kszeniu liczby roczników m∏odzie˝y obj´tej obowiàzkowym szkolnictwem ogólno-

k s z t a ∏ c à c y m .

t Wprowadzeniu (prawie we wszystkich paƒstwach UE) nauki dwóch j´zyków obcych.

Elementy polityki oÊwiatowej Unii realizowane sà poprzez wspólne programy, wdra˝ane w

ramach narodowych systemów edukacyjnych. Do unijnych programów oÊwiatowych nale˝à

SOCRATES, LEONARDO DA VINCI i M¸ODZIE˚. 

Istotne jest tak˝e po∏àczenie edukacji z politykà socjalnà UE. Poprzez fundusze struktu-

ralne, a zw∏aszcza Europejski Fundusz Spo∏eczny do paƒstw i regionów Unii Europejskiej

(tak˝e do Polski na razie w postaci Êrodków przedakcesyjnych) kierowane sà Êrodki na

szkolenia zawodowe, poÊrednictwo pracy, promowanie mobilnoÊci zawodowej np. poprzez

kszta∏cenie zawodowe. 

Takie podejÊcie do kwestii edukacji zosta∏o wzmocnione podczas szczytu przywódców UE

w Lizbonie w 2000 r. Uznano wówczas, ˝e najlepszà drogà do zmniejszenia bezrobocia jest

rozwijanie gospodarki opartej na wiedzy, a wi´c postawienie na komputeryzacj´, lepszà

edukacj´ i kszta∏cenie zawodowe.

Prawo unijne równie˝ zach´ca do wspó∏pracy europejskiej w dziedzinie edukacji (np.

Traktat z Maastricht - art. 126 i 127 czy dyrektywa Rady Unii Europejskiej nr 96 z 1993 r.).

Dotyczy to zw∏aszcza:

t ObecnoÊci w systemach edukacji idei wspó∏pracy europejskiej i historii jednoczenia

k o n t y n e n t u .

t Upowszechniania j´zyków krajów cz∏onkowskich.

t Organizowania wymiany uczniów, studentów i nauczycieli.

t Wzajemnego uznawania dyplomów i okresów studiów.

t Wspó∏pracy mi´dzy instytucjami oÊwiatowymi.

t Rozwoju kszta∏cenia ustawicznego.

Nie jest jednak ∏atwo porównaç ze sobà systemy szkolnictwa w krajach „Pi´tnastki”. Mimo

reform, zmierzajàcych do podobnych celów, ró˝nice sà ogromne. Na jednym biegunie znaj-

duje si´ edukacja w krajach skandynawskich. Na przyk∏ad w Danii szko∏y zawodowe utrzy-

mujà sta∏y kontakt z firmami, które najpierw zatrudniajà uczniów na praktyki, potem zaÊ na

sta∏e. Na przeciwnym biegunie trzeba umieÊciç Grecj´, gdzie od lat trwajà niekoƒczàce si´

reformy. Wcià˝ najwa˝niejsze decyzje zapadajà tam w Ministerstwie OÊwiaty i brakuje

zarzàdzania na szczeblu lokalnym. Klasy sà prze∏adowane, dost´p do internetu jest nieza-

dowalajàcy, znajomoÊç j´zyków obcych – mizerna (brzmi znajomo?). 

Co dz iel i?

Co ∏àczy?



Mimo, ˝e edukacja jest dziedzinà nie podlegajàcà kompetencjom UE, ale suwerennym de-

cyzjom paƒstw cz∏onkowskich, to jednak Polska musi dokonaç stopniowych zmian w szkol-

nictwie. Nie dlatego, ˝e ktoÊ ka˝e nam to robiç, lecz z powodu s∏aboÊci obecnego systemu

oÊwiatowego. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu za priorytet uzna∏o wspó∏prac´

m∏odzie˝y oraz uczestnictwo Polaków w ˝yciu publicznym zintegrowanej Europy. 

B´dàc cz∏onkiem Unii Europejskiej, mamy szans´ byç lepiej wykszta∏ceni, znaç j´zyki

obce, mieç ∏atwiejszy dost´p do nauki zagranicà, zwi´kszà si´ tak˝e nasze mo˝liwoÊci

znalezienia pracy w innych krajach UE. Bruksela ju˝ dziÊ oferuje dzieciom (nawet przed-

szkolakom!), m∏odzie˝y i doros∏ym dost´p do programów edukacyjnych, takich jak

SOCRATES, LEONARDO DA VINCI i M¸ODZIE˚. Dzi´ki nim rozwin´∏a si´ wspó∏praca i mobil-

noÊç  uczniów, studentów i nauczycieli w Unii Europejskiej. Od 1998 r. Polska jako kraj

kandydujàcy do Unii jest pe∏noprawnym uczestnikiem tych programów. Ich bud˝et jest

ustalony do 2006 r. Cz∏onkostwo Polski w UE nie wp∏ynie wi´c zasadniczo na mo˝liwoÊç

korzystania z programów edukacyjnych UE, gdy˝ ju˝ dziÊ w pe∏ni z nich korzystamy. Trzeba

pami´taç, ˝e ˝aden z tych programów nie polega na dawaniu pieni´dzy. To szansa dla akty-

wnych. Od nas samych zale˝y, czy z niej skorzystamy. 

Dzi´ki naszemu cz∏onkostwu w Unii Europejskiej – aktywnemu korzystaniu z jej pro-

gramów edukacyjnych, zasadzie swobodnego przemieszczania si´ obywateli, wzajemnemu

uznawaniu dyplomów, kwalifikacji zawodowych, jak i dzi´ki ogromnym funduszom na tzw.

rozwój zasobów ludzkich – zmniejszy si´ dystans, który istnieje mi´dzy Polskà a paƒstwami

cz∏onkowskimi UE w dziedzinie edukacji.

O Unii Europejskiej mo˝emy ju˝ dziÊ – w ró˝nym stopniu i z ró˝nym efektem – uczyç si´ w pol-

skich szko∏ach. Nauka o UE nie jest dodatkowym przedmiotem, ale tzw. Êcie˝kà mi´dzyprzed-

miotowà. Jej realizacji wymaga Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w minimach pro-

gramowych, które zatwierdza. Celem europejskiego wymiaru w edukacji ma byç okreÊlenie

miejsca i roli Polski w integrujàcej si´ Europie, przy za∏o˝eniu, ˝e integracja nie jest celem

samym w sobie, ale Êrodkiem do rozwoju naszego kraju. Oznacza to, ˝e do ró˝nych przed-

miotów, takich jak geografia, historia, wiedza o spo∏eczeƒstwie, j´zyk ojczysty, j´zyki obce,

wprowadzane sà elementy wiedzy europejskiej. Êcie˝ka edukacyjna „edukacja europejska”

ma wi´c przygotowaç uczniów do ˝ycia w integrujàcej si´ Europie. Uzupe∏nieniem i wzbo-

gaceniem tej Êcie˝ki w gimnazjum jest kolejna Êcie˝ka edukacyjna: „kultura polska na tle kul-

tury Êródziemnomorskiej”. Aby pomóc nauczycielom w ich pracy powsta∏y wi´c ró˝ne mate-

ria∏y dydaktyczne, takie jak „Europa na co dzieƒ”. Informacje na ten temat mo˝na uzyskaç w

Centralnym OÊrodku Doskonalenia Nauczycieli.

Bruksela dofinansowuje projekty mi´dzynarodowej wspó∏pracy dzieci, m∏odzie˝y i nauczycieli

paƒstw Unii Europejskiej, a tak˝e do niej kandydujàcych. Wspólne dzia∏anie uczniów z ró˝nych

krajów jest niewàtpliwe korzystne. Pomaga szybciej (bo w praktyce) opanowaç j´zyki obce,

uczy poszanowania odmiennoÊci kulturowych, spo∏ecznych i gospodarczych. S∏owem, lepiej

przygotowuje do ˝ycia w jednoczàcej si´ Europie. 

Pomys∏y na realizacj´ wspólnych projektów zale˝à od samych zainteresowanych. Mo˝e to

byç organizacja kó∏ka tematycznego, wyst´p artystyczny, zbiór przepisów kuchni regional-

nych, film, materia∏ na CD, wystawa fotograficzna czy publikacja. Realizacja takiego pomys∏u to

w s p ó ln y sukces. Tym wi´kszy, ˝e jego osiàgni´ciu towarzyszy spotkanie z europejskà ró˝norod-

noÊcià. 

Dla nauczycieli to wymiana doÊwiadczeƒ zawodowych, doskonalenie warsztatu, wprowa-

dzanie nowych aktywnych metod nauczania, kszta∏cenie interdyscyplinarne, doskonalenie

j´zyków obcych, pokonywanie barier w wykorzystaniu nowoczesnych technologii w nauczaniu.

Realizujàc swój pomys∏ trzeba zorganizowaç grup´ uczniów (i nauczycieli) z co najmniej

trzech szkó∏ w Polsce (z poziomu podstawowego, gimnazjalnego lub ponadgimnazjalnego)

oraz partnerów w co najmniej trzech ró˝nych paƒstwach (jedno koniecznie z UE). Wtedy mo˝na

wystàpiç do programu Comenius (komponent programu SOCRATES). Szko∏a koordynujàca,

czyli ta, która z programem wystàpi∏a, mo˝e liczyç na 2000 euro rocznie, szko∏a partnerska –

na 1500 euro. Pomoc finansowa mo˝e obejmowaç tak˝e koszty wyjazdów zagranicznych – od

czterech do szeÊciu nauczycieli i od dwóch do czterech uczniów. 

Co zyskujemy

Nauka o UE w Polsce

Wsparc ie dla c iekawych pomys ∏ów w szkole



M∏odzi ludzie mogà realizowaç swoje pomys∏y i pasje, ale tak˝e zrobiç coÊ dla spo∏ecznoÊci

lokalnej. Cz´sto dobre pomys∏y upadajà, gdy˝ brakuje ma∏ego nawet wsparcia finansowego na

ich realizacj´. Projekty o charakterze lokalnym, (tzn. realizowane bez partnera zagranicznego),

majà byç przygotowane i przeprowadzone przez samà m∏odzie˝ i trwaç od 3 do 12 miesi´cy.

Mo˝e to  byç np. organizacja lokalnego wydarzenia kulturalnego, sprzàtanie najbli˝szej okoli-

cy, utworzenie Êwietlicy, praca z tzw. trudnà m∏odzie˝à. Takie dzia∏ania rozwijajà zaradnoÊç i

zdolnoÊci organizacyjne u m∏odych ludzi. Unijny program M¸ODZIE˚ (komponent Inicjatywy

M∏odzie˝owe) szczególnie popiera projekty skierowane do m∏odzie˝y ˝yjàcej w trudnych

warunkach, ubogiej, na wsiach i w ma∏ych miasteczkach, patologicznej lub niepe∏nosprawnej.

Bruksela ju˝ teraz oferuje polskim uczniom mo˝liwoÊç wyjazdów do paƒstw Unii Europejskiej

w  ramach mi´dzynarodowej wymiany m∏odzie˝y w takim samym stopniu, jak obywatelom

paƒstw cz∏onkowskich. Daje to okazj´ do poznania innych krajów, szybszego opanowania

j´zyka obcego i, co najwa˝niejsze – do nowych kontaktów i znajomoÊci z rówieÊnikami.

Mo˝liwe sà (w ramach Comeniusa – komponentu programu SOCRATES) wymiany dwus-

tronne. Sà to minimum dwutygodniowe wyjazdy uczniów szkó∏ gimnazjalnych, ponadgimnaz-

jalnych i policealnych do krajów „Pi´tnastki”, w co najmniej dziesi´cioosobowych grupach, z

dwójkà opiekunów. W zamian do polskich szkó∏ przyje˝d˝ajà rówieÊnicy ze szko∏y partnerskiej

z zagranicy. Du˝a cz´Êç przyznawanych przez UE pieni´dzy pokrywa koszty ubezpieczenia i

podró˝y. Noclegi zapewniajà z zasady rodzice uczniów, którzy uczestniczà w programie.

Inna opcja to (w ramach programu M¸ODZIE˚) wielostronne wymiany rówieÊników. Osoby

mi´dzy 15 a 25 rokiem ˝ycia mogà si´ staraç o wyjazd za granic´ (pobyt od 6 do 21 dni). Trzeba

w tym celu zorganizowaç grup´ od 16 do 60 osób, zapewniajàc udzia∏ w niej m∏odzie˝y z przy-

najmniej jednego kraju UE. Grupa taka ma mo˝liwoÊç zrealizowania swojego projektu w jed-

nym z krajów bioràcych udzia∏ w wymianie.

Wiadomo, ˝e efekty integracji europejskiej – otwarcie granic, mo˝liwoÊç studiów i pracy za-

granicà, coraz wi´ksze kontakty mi´dzynarodowe w ró˝nych dziedzinach ˝ycia – wymagajà

znajomoÊci j´zyków obcych. UE wspiera ich nauk´ w bardzo konkretny sposób równie˝ w

paƒstwach kandydujàcych do Unii. Wszystkie komponenty unijnego programu SOCRATES

zawierajà elementy promocji j´zyka obcego, np. przez dwustronne lub wielostronne wymiany

m∏odzie˝y. KoniecznoÊç pisania projektów, dokumentów czy porozumiewanie si´ z

rówieÊnikami przy tworzeniu i realizacji wspólnych projektów stajà si´ tak˝e dodatkowym

narz´dziem w nauce j´zyka.

Nie tylko m∏odzie˝, ale i doroÊli mogà uczyç si´ lub doskonaliç swojà znajomoÊç j´zyka

obcego przy wsparciu Unii Europejskiej. Zazwyczaj chodzi tu o opanowanie specjalistycznego

s∏ownictwa, co ma byç pomocne w wykonywanym przez nich zawodzie. Jest to mo˝liwe m.in.

przy realizacji projektów wspieranych przez program LEONARDO DA VINCI, np. wymian i sta˝y

czy projektów j´zykowych, których celem mo˝e byç stworzenie innowacyjnych modeli naucza-

nia j´zyka, dostosowanych do potrzeb ró˝nych zawodów. 

Nauka zagranicà w krajach UE by∏a dotàd raczej poza zasi´giem marzeƒ „przeci´tnego

Kowalskiego”, przede wszystkim ze wzgl´du na bardzo wysokie czesne (nawet kilkakrotnie

wy˝sze) dla obywateli spoza Unii Europejskiej. Dla przyk∏adu, obecna op∏ata za studia na

Oxfordzie dla Brytyjczyka lub innego obywatela UE to maksymalnie ok. 1100 funtów szter-

lingów rocznie (czyli mniej wi´cej 7 000 z∏), dla obywatela spoza Unii, w zale˝noÊci od

wydzia∏u, to od ok. 7 000 funtów do ok. 18 500 funtów rocznie. Do tego trzeba oczywiÊcie

doliczyç koszty ˝ycia. Po wejÊciu Polski do Unii Europejskiej polscy uczniowie i studenci b´dà

mieli prawo do podejmowania nauki w ka˝dym innym kraju UE, na takich samych warunkach,

jak uczniowie i studenci danego kraju (Dyrektywa Rady Unii Europejskiej nr 96 z 1993 r.).

Oznacza to, ˝e jeÊli na przyk∏ad polski student zechce studiowaç w Szwecji lub w Niemczech

(nawet na Oxfordzie), b´dzie mia∏ takie same prawa i przywileje jak Szwed bàdê Niemiec.

Polskiego studenta b´dà wi´c obowiàzywa∏y takie same wysokoÊci op∏at za studia, prawo do

stypendiów naukowych czy do opieki medycznej, a nawet zni˝ki na transport. Pobyt studenta

nie mo˝e byç jednak obcià˝ajàcy dla systemu socjalnego paƒstwa przyjmujàcego, np. nie mo˝e

ubiegaç si´ o dofinansowanie kosztów wynajmowanego na czas studiów mieszkania. 

Wsparcie d la c iekawych pomys∏ów poza szko∏à

Europe jskie  wymiany m∏odzie˝y

Nauka j´zyków obcych

Swobodny przep∏yw uczniów i  studen tów



Wiadomo, ˝e studia zagranicà to atrakcyjna i po˝àdana forma nauki. Wymian´ studentów i

nauczycieli akademickich w Europie wspiera program Erasmus (komponent programu

SOCRATES). Ju˝ po ukoƒczeniu pierwszego roku studiów mo˝na staraç si´ o wyjazd do uczel-

ni jednego z paƒstw UE. W roku akademickim 2001/2002 do uczestnictwa w programie

zg∏osi∏o si´ 120 polskich uczelni (w Europie blisko 1900 szkó∏ wy˝szych). Studia w jednej z nich

to podstawowy warunek, jaki trzeba spe∏niaç. Do tej pory prawie cztery tysiàce polskich stu-

dentów odby∏o jedno- lub dwusemestralne studia w kraju Unii Europejskiej. Do nas na takie

studia przyjecha∏o ponad szeÊçset osób. 

Do wyjazdu na studia zagranic´ nie sà potrzebne ˝adne certyfikaty j´zykowe. Sam student

musi byç pewien swoich mo˝liwoÊci – b´dzie przecie˝ aktywnie uczestniczyç w zaj´ciach i

egzaminach, w takim samym stopniu, jak w swojej macierzystej uczelni. Zazwyczaj jednak

mo˝na podeprzeç si´ kursem j´zykowym – przed wyjazdem do wybranego kraju lub ju˝ za-

granicà, na uczelni przyjmujàcej. Ponadto, kraje, w których u˝ywane sà j´zyki rzadziej sto-

sowane i nauczane, organizujà raz do roku, w ramach Erasmusa, specjalne, przygotowawcze

kursy j´zykowe. 

Wyjazdy trwajà od trzech miesi´cy do roku. Muszà jednak zamknàç si´ w ramach jednego

roku akademickiego. Czas, który student sp´dza zagranicà jest na ogó∏ w pe∏ni uznawany

przez macierzystà uczelni´. Wa˝ne jest jednak przedstawienie wykazu zaliczeƒ. Student nie

ponosi kosztów nauczania w zagranicznej uczelni, a jego pobyt jest dofinansowywany w

formie stypendium. Nie jest ono jednak wystarczajàce, by pokryç wszystkie koszty. Z pomocà

mo˝e przyjÊç macierzysta szko∏a wy˝sza, która dofinansuje wyjazd, np. p∏acàc, choçby

cz´Êciowo, za ubezpieczenie czy podró˝. Niektóre uczelnie rezygnujà np. z pobierania czes-

nego za czas wyjazdu. 

Choç trudno to przewidzieç, to prawdopodobne jest, ˝e po naszym wejÊciu do UE zwi´kszy

si´ mobilnoÊç studentów, choç uczestnictwo Polski w programach edukacyjnych UE jest ju˝

ustalone do 2006 r. na równych warunkach z paƒstwami cz∏onkowskimi.  

Dyplom z europeistyki to nie tylko szansa na dobrà prac´ w Brukseli lub w innych paƒstwach

cz∏onkowskich, ale tak˝e mo˝e okazaç si´ paszportem do pracy w polskiej administracji, a

nawet biznesie.

Szko∏y wy˝sze w Polsce coraz cz´Êciej, choç pod ró˝nymi nazwami, do∏àczajà do swojej ofer-

ty przedmiot: europeistyka. DziÊ jest to oko∏o 50 paƒstwowych szkó∏ wy˝szych oraz mniej

wi´cej tyle samo uczelni niepaƒstwowych. Warto wymieniç tu dla przyk∏adu Centrum Euro-

pejskie Uniwersytetu Warszawskiego czy Centrum Studiów Europejskich przy Uniwersytecie

Toruƒskim. Problematyka ta jest wyk∏adana na studiach wszystkich typów – licencjackich,

magisterskich, podyplomowych oraz doktoranckich. Szczegó∏owe dane o tych studiach mo˝na

uzyskaç w Biurze Koordynacji Kszta∏cenia Kadr (BKKK), w Departamencie Kszta∏cenia

Europejskiego UKIE i we wszystkich Regionalnych Centrach Informacji Europejskiej. Najbar-

dziej szczegó∏owymi informacjami dysponujà same uczelnie. 

Kolejnym szczeblem europejskiej edukacji sà studia podyplomowe. Do najbardziej presti-

˝owych nale˝y Kolegium Europejskie w Brugii i w Natolinie (w Warszawie). Oferuje roczne stu-

dia podyplomowe dla kandydatów zarówno z krajów cz∏onkowskich Unii Europejskiej, jak i

paƒstw kandydujàcych.

Inna mo˝liwoÊç to presti˝owe studia doktoranckie w Instytucie Europejskim we Florencji.

Polska, jako jeden z nielicznych krajów kandydujàcych, dosta∏a przywilej wysy∏ania swoich

obywateli na studia doktoranckie w tej uczelni. Studenci obu tych elitarnych uczelni (Brugia-

Natolin i Florencja) otrzymujà rzàdowe stypendium, które w ca∏oÊci pokrywa koszty nauki i

utrzymania.

Za granic´  – na studia

Europeistyka na stud iach



Zdobycie doÊwiadczeƒ za granicà, pracujàc jako wolontariusz przy ró˝nych projektach: eko-

logicznych, socjalnych, kulturalnych, mo˝e okazaç si´ bardzo cennym doÊwiadczeniem

˝yciowym i zawodowym. Pomocna w zdobyciu tego typu doÊwiadczeƒ jest Unia Europejska, za

poÊrednictwem programu M¸ODZIE˚ – Wolontariat Europejski. Wolontariuszem mo˝e zostaç

ka˝dy – nie trzeba mieç ˝adnych kwalifikacji ani doÊwiadczenia, nawet brak bieg∏ej znajomoÊci

j´zyka nie jest do tego przeszkodà (chyba, ˝e wyraênie domaga si´ tego organizacja goszczà-

ca). Trzeba mieç nie mniej ni˝ 18 lat i nie wi´cej ni˝ 25. Pobyt mo˝e trwaç nawet rok, ale

wyjechaç (przy wsparciu programu M¸ODZIE˚ Wolontariat) mo˝na tylko raz.

Wolontariusz nie p∏aci za swój udzia∏ w projekcie: ani za podró˝ i ubezpieczenie, ani za

wy˝ywienie i zakwaterowanie. Ochotnikom zapewnia si´ szkolenie przed wyjazdem oraz w

kraju goszczàcym. Mogà oni te˝ liczyç na pomoc merytorycznà i wsparcie ze strony przy-

dzielonego opiekuna. Dostajà równie˝ kieszonkowe.

Nasze cz∏onkostwo w UE nie zmieni zasadniczo udzia∏u Polaków w europejskim wolontaria-

cie w ramach programu Wolontariat Europejski, gdy˝ ju˝ obecnie w pe∏ni korzystamy z tego

komponentu programu M¸ODZIE˚. Niemniej jednak integracja Europy spowoduje, ˝e

wspó∏praca mi´dzy organizacjami pozarzàdowymi ró˝nych paƒstw b´dzie intensywniejsza.

Oznacza to wi´kszà iloÊç mi´dzynarodowych projektów, a przy ka˝dym z nich jest przecie˝

miejsce dla wolontariusza.

W Unii Europejskiej istnieje system wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych (dyrek-

tywa 89/48/EWG i 92/51/EWG).  Polska stajàc si´ jej cz∏onkiem b´dzie uczestnikiem tego sys-

temu, co oznacza, ˝e Polacy b´dà mogli podjàç prac´ w dowolnym paƒstwie cz∏onkowskim

Unii w swoim zawodzie. Problem mo˝e si´ jednak pojawiç, gdy kwalifikacje nabyte przez oby-

watela jednego kraju UE ró˝nià si´ od kwalifikacji nabytych w innym kraju, ze wzgl´du na

ró˝nice w systemie edukacji. Wtedy, paƒstwo przyjmujàce mo˝e wymagaç zdania dodat-

kowych egzaminów czy testów zawodowych lub uzupe∏nienia wykszta∏cenia.

Trzeba podkreÊliç, ˝e w UE dosz∏o do ujednolicenia przepisów regulujàcych dost´p do takich

zawodów jak: architekt, lekarz, piel´gniarka, po∏o˝na, dentysta, weterynarz, farmaceuta,

prawnik. Oznacza to, ˝e sà okreÊlone kryteria, których spe∏nienie spowoduje, ˝e kwalifikacje

zawodowe wy˝ej wymienionych grup zawodowych sà w UE uznawane automatycznie.

Ju˝ dziÊ pracownicy, pracodawcy, nauczyciele, m∏odzie˝, a nawet bezrobotni mogà skorzystaç

z pomocy udzielanej przez UE na rzecz kszta∏cenia i doskonalenia zawodowego na równych

prawach z paƒstwami cz∏onkowskimi. Oferuje jà program LEONARDO DA VINCI i SOCRATES.

Udzia∏ w programie unijnym daje mo˝liwoÊç nabycia nowych umiej´tnoÊci zawodowych

(najcz´Êciej potwierdzonych otrzymaniem certyfikatu lub dyplomu), przekwalifikowaƒ

zawodowych, odbycia praktyk, wzmacnia motywacj´ do uczenia si´ j´zyków obcych, a tak˝e

umo˝liwia bezpoÊrednià obserwacj´ stylów pracy i ˝ycia spo∏ecznego w krajach UE.

Nauczyciele i szkoleniowcy dzi´ki wspó∏pracy europejskiej mogà zyskaç nowà wiedzà

umo˝liwiajàcà ocen´ w∏asnego warsztatu metodologicznego, porównujàc profesjonalistów

wykszta∏conych w odmiennych systemach edukacyjnych i pracujàcych w odmiennych warun-

kach. Zyskujà tak˝e na nawiàzaniu wspó∏pracy mi´dzynarodowej i wymianie doÊwiadczeƒ

zawodowych, umo˝liwiajàcych podniesienie kwalifikacji. Nauczyciele j´zyków obcych mogà

wziàç udzia∏ w kursach doskonalenia zawodowego (Comenius 1, program SOCRATES), a tak˝e

sta˝ach j´zykowych (Comenius 2, program SOCRATES). 

Po naszej akcesji do Unii, obywatel Polski mieszkajàcy poza naszym krajem, b´dzie móg∏

równie˝ korzystaç – na równych prawach z obywatelami paƒstwa Unii, w którym mieszka – z

oferty szkoleƒ zawodowych.

Wraz z cz∏onkostwem Polski w UE otrzymamy ponadto, niespotykanie dotàd na takà skal´,

wsparcie na rzecz wyrównywania poziomu rozwoju regionalnego w ramach funduszy struktu-

ralnych. B´dà to równie˝ Êrodki majàce na celu tzw. rozwój zasobów ludzkich, a wi´c m.in. na

szkolenia i doskonalenie zawodowe.

Ju˝ dziÊ na rozwój zasobów ludzkich przekazywane sà Polsce du˝e kwoty w ramach funduszy

przedakcesyjnych, np. w ramach Phare 2000 i 2001. O szczegó∏y b´dzie mo˝na dowiadywaç si´

pod koniec 2002 r. w Wojewódzkich Urz´dach Pracy. Dla przyk∏adu w ramach programu PHARE

2001, na komponent rozwoju zasobów ludzkich na ka˝de województwo przypadnie Êrednio ok.

2 mln euro.

Kszta∏cenie i  doskonalenie zawodowe

Europejski  wolon ta r iat

Wzajemne uznawanie dyplomów d la ce lów zawodowych



Trudne pytania
Czy po wejÊciu do Unii Europejskiej w polskich szko∏ach zmieni si´ poziom nauczania?

Poziom nauczania w naszych szko∏ach nie wynika bezpoÊrednio z przystàpienia do Unii

Europejskiej, poniewa˝ „Pi´tnastka” nic swoim cz∏onkom w tej dziedzinie nie narzuca. Ka˝de

paƒstwo samodzielnie kszta∏tuje swój system kszta∏cenia, choç ministrowie oÊwiaty „Pi´tnast-

ki” ustalajà priorytety edukacji w skali europejskiej. UE przeznaczy∏a równie˝ spore Êrodki

finansowe na edukacj´, w tym na kszta∏cenie i doskonalenie zawodowe zarówno dla paƒstw

cz∏onkowskich, jak i kandydujàcych.

Czy polskie matury b´dà wa˝ne w Unii Europejskiej?

W paƒstwach UE warunkiem przyj´cia do szko∏y wy˝szej jest Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y

Êredniej drugiego stopnia – odpowiednik polskiej matury. Teoretycznie wi´c polska matura

otwiera drog´ na studia w paƒstwach Unii, aczkolwiek o szczegó∏owe kryteria trzeba si´

dowiadywaç na konkretnych uczelniach. W wi´kszoÊci krajów wprowadza si´ bowiem

dodatkowo egzaminy wst´pne, rozmowy kwalifikacyjne czy np. wymaga si´ przedstawienia

wykazu osiàgni´ç. Z pewnoÊcià jednak nale˝y pami´taç, ˝e Êwiadectwo dojrza∏oÊci musi

zostaç przet∏umaczone (zazwyczaj przez t∏umacza przysi´g∏ego) na j´zyk kraju, w którym

zamierza si´ studiowaç.

Czy polskie dyplomy ukoƒczenia studiów i o nadaniu stopni naukowych sà uznawane 

zagranicà? 

Polskie dyplomy mogà byç uznawane bàdê na mocy umów mi´dzynarodowych o uznaniu

równowa˝noÊci dokumentów o wykszta∏ceniu, albo te˝ – w przypadku krajów, z którymi takich

umów nie podpisano – na podstawie obowiàzujàcych w danym kraju przepisów o uznawal-

noÊci zagranicznych dyplomów. Informacje o krajach, z którymi Polska podpisa∏a umowy o

uznawaniu wykszta∏cenia dost´pne sà na stronie internetowej Biura UznawalnoÊci Wy-

kszta∏cenia i Wymiany Mi´dzynarodowej. 

Szczegó∏owe informacje na temat uznania polskich dyplomów w pozosta∏ych krajach mo˝na

uzyskaç w oÊrodkach zajmujàcych si´ sprawami uznawalnoÊci wykszta∏cenia w∏aÊciwych dla

danego kraju. Adresy i telefony do tych oÊrodków sà dost´pne pod adresem internetowym

http://enic.cepes.ro/cgi-bin/enic.plx . 

Przed wywiezieniem polskiego dyplomu zagranic´ nale˝y ww. dokument zalegalizowaç w

Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu RP (w przypadku szkó∏ podleg∏ych MENiS), a

nast´pnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. O szczegó∏y legalizacji dyplomu mo˝na

zapytaç w Wydziale Szkó∏ Paƒstwowych Departamentu Szkó∏ Wy˝szych MENiS, tel. (022) 628

04 61 w. 831. 

Czy mo˝na otrzymaç potwierdzenie okresu studiów odbytych za granicà w celu 

przedstawienia ZUS?

Osoby, które odby∏y studia zagranicà w krajach, z którymi Polska podpisa∏a umowy o uznawa-

niu równowa˝noÊci wykszta∏cenia, a które potrzebujà potwierdzenia okresu studiów dla

potrzeb ZUS (emerytura, renta, itd.) mogà je otrzymaç w Biurze UznawalnoÊci Wykszta∏cenia i

Wymiany Mi´dzynarodowej, przedstawiajàc nast´pujàce dokumenty:

1 dyplom ukoƒczenia studiów + wypis przedmiotów i ocen (do wglàdu) + kopie tych doku-

mentów (w przypadku kontaktu pocztà – tylko kopie tych dokumentów), 

2 zaÊwiadczenie o równowa˝noÊci dyplomu wystawione przez MENiS (jeÊli takowe posiadajà), 

3 ewentualne skierowanie na studia zagranicà.

Wymienione dokumenty nale˝y z∏o˝yç w Biurze wraz z podaniem, z proÊbà o udzielenie infor-

macji o równowa˝noÊci wykszta∏cenia uzyskanego zagranicà z wykszta∏ceniem uzyskiwanym

w Polsce, dodajàc informacj´ o tym, ile lat wynosi∏ programowy okres trwania studiów oraz

wyjaÊnienie, ˝e taka informacja potrzebna jest w celu przedstawienia w ZUS.

?

?

?

?



O d b i o r c y :

W zale˝noÊci od komponentu: dzieci, m∏odzie˝ i doroÊli (w tym równie˝ nauczyciele).

Program SOCRATES obejmuje nast´pujàce komponenty dost´pne dla polskich odbiorców, 

t ERASMUS Szkolnictwo wy˝sze

t COMENIUS (akcja 1 i 2) Szkolnictwo podstawowe i Êrednie oraz przedszkola 

t LINGUA Nauczanie j´zyków obcych

t MINERVA (ODL) Kszta∏cenie otwarte i na odleg∏oÊç

t GRUNDTVIG Edukacja doros∏ych

t EURYDICE Sieç informacyjna o systemach edukacyjnych

t ARION Wizyty studyjne osób kierujàcych edukacjà

t NARIC

(Biuro UznawalnoÊci Wykszta∏cenia 

i Wymiany Mi´dzynarodowej ) Sieç uznawalnoÊci wykszta∏cenia 

Terminy sk∏adania wniosków sà ró˝ne w poszczególnych komponentach.

Program skierowany do m∏odzie˝y uczestniczàcej w kszta∏ceniu pozaszkolnym, czyli edukacji

nieformalnej.

O d b i o r c y :

M∏odzi ludzie w wieku 15-25 lat , osoby pracujàce z m∏odzie˝à, organizacje, których dzia∏alnoÊç

nie jest nastawiona na zysk.

Komponenty programu M¸ODZIE˚ dost´pne dla polskich odbiorców: 

Wymiany m∏odzie˝y, Wolontariat Europejski, Inicjatywy M∏odzie˝owe, Dzia∏ania Wspierajàce,

Wspólne Dzia∏ania (wnioski sk∏adane bezpoÊrednio do Komisji Europejskiej)

Obowiàzujà sta∏e terminy sk∏adania wniosków dla wszystkich komponentów: 1.II, 1.IV, 1.VI,

1.IX, 1.XI.

O d b i o r c y :

Instytucje i organizacje majàce osobowoÊç prawnà, zaanga˝owane w rozwój kszta∏cenia

zawodowego – instytucje szkoleniowe, szko∏y zawodowe, uczelnie, przedsi´biorstwa, par-

tnerzy spo∏eczni (w tym stowarzyszenia, fundacje) oraz w∏adze publiczne.

Typy projektów wspierane przez Program LEONARDO DA VINCI:

wymiany i sta˝e, projekty pilota˝owe, w tym tzw. akcje tematyczne, projekty j´zykowe, 

mi´dzynarodowe sieci instytucji, badania i analizy, akcje wspólne. 

W konkursie na lata 2003-2004 obowiàzujà poni˝sze terminy zg∏aszania propozycji projektów.

Typ projektu

Projekty pilota˝owe, 

projekty j´zykowe, 

projekty sieci 

mi´dzynarodowych instytucji

Akcje tematyczne oraz 

projekty badaƒ i analiz

Projekty wymian i sta˝y

Programy edukacyjne UE w Polsce
Program SOCRATES

Program M¸ODZIE˚

Program LEONARDO DA VINCI

Termin zg∏aszania 
na konkurs 2003

3 paêdziernika 2003

(propozycja wst´pna)

13 lutego 200

4 listopada 2002

(propozycja pe∏na)

3 paêdziernika 2003

(propozycja wst´pna)

13 lutego 2004

(propozycja pe∏na)

13 lutego 2004

Termin zg∏aszania 
na konkurs 2004

4 listopada 2002

(propozycja wst´pna)

7 marca 2003

(propozycja pe∏na)

4 listopada 2002

(propozycja wst´pna)

7 marca 2003

(propozycja pe∏na)

14 lutego 2003

Miejsce zg∏oszenia projektu

Krajowa Agencja Programu

i Komisja Europejska

Komisja Europejska

i Krajowa Agencja Programu

Krajowa Agencja Programu



Co mo˝na zrobiç przy wsparciu
programów edukacyjnych UE 
– przyk∏ady

Szkolny Projekt Comeniusa: ,,Odkrywamy nasze miasta", partner polski - Przedszkole nr 300,

ul. Portofino 4, Warszawa, szko∏a koordynujàca – przedszkole z Tolentino we W∏oszech,

przedszkole partnerskie z Emerainville – Francja.

Celem projektu by∏o przedstawienie Warszawy dzieciom francuskim i w∏oskim przez polskich

przedszkolaków. Odby∏o si´ to za pomocà albumów, widokówek, prac plastycznych, a tak˝e

zrobionych przez dzieci fotografii. Przedszkolom partnerskim przekazano wiadomoÊci z his-

torii stolicy, legendy warszawskie oraz zaprezentowano taƒce i piosenki zwiàzane z Warszawà,

prace plastyczno-techniczne, przepisy kulinarne, kol´dy, przedstawienia teatralne. Przed-

szkola z Francji i W∏och wspó∏pracujàce w projekcie, przedstawi∏y z kolei polskim przedszko-

lakom swoje stolice i w∏asne zwyczaje Êwiàteczne. W wyniku realizacji projektu osiàgni´to

nast´pujàce rezultaty: dzieci pozna∏y ˝ycie w przedszkolu kolegów i kole˝anek z innych

paƒstw, zapozna∏y si´ ze zwyczajami Êwiàt Bo˝ego Narodzenia we Francji, W∏oszech i Polsce,

a dzieci polskie pozna∏y i nauczy∏y si´ wypowiadaç podstawowe formy grzecznoÊciowe w

j´zyku francuskim i w∏oskim, wiedzà, gdzie w Europie le˝à Francja i W∏ochy, stolice tych

paƒstw, wybrane zabytki. Nauczycielki zapozna∏y si´ ponadto z metodami pracy z dzieçmi w

przedszkolach w innych krajach europejskich.

J´zykowy Projekt Comeniusa: „Wp∏yw lokalizacji geograficznej na ekonomicznà infrastruk-

tur´ regionów Warmii i Mazur oraz Sardynii”,  partner polski – Zespó∏ Szkó∏ Ogólno-

kszta∏càcych nr 1, II Liceum Ogólnokszta∏càce, Olsztyn ul. K.R. Ma∏ków 3, partner w∏oski –

Êrednia szko∏a techniczna z Sardynii.

Celem projektu by∏o zapoznanie si´ ze specyfikà regionów Warmii, Mazur i Sardynii podczas

ró˝nych przedmiotów szkolnych. Zadaniem uczniów by∏o zebranie informacji na wskazany

temat, przy wykorzystaniu nowych technologii komputerowych. Dzi´ki temu doskonalono zna-

jomoÊç j´zyka angielskiego uczniów, ponadto polska m∏odzie˝ pozna∏a podstawy j´zyka

w∏oskiego. Uczniowie przygotowali album o regionie i t∏umaczenia legend warmiƒskich, a

tak˝e prezentacj´ z dziedziny ochrony Êrodowiska. Wymiana wypracowanych materia∏ów ze

szko∏à partnerskà odby∏a si´ drogà internetowà. W trakcie realizacji projektu i dla jego potrzeb

powsta∏y materia∏y dydaktyczne, np. nowe zestawy testów i materia∏ów leksykalno-gramaty-

cznych przystosowanych do realizacji programu nauczania j´zyka angielskiego w klasach o

profilu ekonomicznym.

Projekt: „Integracja m∏odzie˝y upoÊledzonej ze Êrodowiskiem rówieÊniczym" realizowany

1.02.02 -31.07.02 w Domu Pomocy Spo∏ecznej w Krakowie. 

Inicjatorem i realizatorem projektu by∏a grupa „Mój Teatr”, którà tworzà pracownicy OÊrodka

i wolontariusze zajmujàcy si´ pracà z niepe∏nosprawnymi - w sumie 10 osób aktywnie uczest-

niczàcych od ponad 3 lat w pracy OÊrodka, turnusach rehabilitacyjnych i imprezach

okolicznoÊciowych. Pensjonariuszami Domu Pomocy spo∏ecznej przy ulicy ¸anowej sà ch∏opcy

w ró˝nym wieku i o ró˝nym stopniu upoÊledzenia umys∏owego i fizycznego. Ich kontakty ze

Êwiatem „pozaoÊrodkowym” i mo˝liwoÊci aktywnego uczestnictwa w ˝yciu spo∏ecznoÊci

lokalnej sà bardzo ograniczone. 

Realizacja projektu polega∏a na przygotowaniu i wystawieniu spektaklu teatralnego pt.

„Ma∏y Ksià˝´” przez grup´ „Mój Teatr”, niepe∏nosprawnych ch∏opców z OÊrodka i m∏odzie˝

jednego z krakowskich gimnazjów. W ramach przygotowaƒ zorganizowano wyjazd integra-

cyjny, podczas którego uczestnicy projektu mogli si´ ze sobà poznaç i zaprzyjaêniç. Kolejnym

krokiem by∏y warsztaty teatralne, poprzedzajàce seri´ prób do spektaklu. Kulminacyjnym

momentem projektu by∏o wystawienie spektaklu w trzech krakowskich teatrach. By∏y to

wydarzenia wyjàtkowe, wzruszajàce i niezwykle ∏àczàce m∏odych ludzi niezale˝nie od tego po

której stronie sceny si´ znajdowali. Sale teatralne p´ka∏y w szwach, krakowska publicznoÊç -

Program SOCRATES

Program M¸ODZIE˚



t Biuro UznawalnoÊci Wykszta∏cenia i

Wymiany Mi´dzynarodowej NARIC

ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa

tel.: (+ 22) 826 74 34

fax: (+ 22) 826 28 23

e-mail: bwm@menis.gov.pl, 

b i u r o @ b u w i w m . e d u . p l

w w w . b u w i w m . e d u . p l

t Biuro Koordynacji Kszta∏cenia Kadr

Fundusz Wspó∏pracy

ul. GórnoÊlàska 4a, 00-444 Warszawa

tel.: (+22) 622 19 91, 625 39 37 

fax: (+22) 625 28 05 

e-mail: bkkk@cofund.org.pl 

w w w . b k k k - c o f u n d . o r g . p l

t Departament Kszta∏cenia Europejskiego

Urz´du Komitetu Integracji Europejskiej

ul. Bagatela 14, 00-585 Warszawa

tel.: (+ 22) 455 52 65 

fax: (+ 22) 455 52 69

t Centralny OÊrodek Doskonalenia

N a u c z y c i e l i

Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa 

tel.: (+ 22) 621 30 31 

fax: (+22) 621 48 00

e-mail: codn@codn.edu.pl 

w w w . c o d n . e d u . p l

t Ministerswo Edukacji Narodowej i Sportu

Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa

tel.: (+22) 628-04-61, 629-72-41

e-mail: minister@menis.gov.pl 

w w w . m e n i s . g o v . p l

t Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej

Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa 

tel.: (+ 22) 455 53 49

fax:  (+ 22) 455 53 48

www.ukie.gov.pl

t lista Regionalnych Centrów Informacji

Europejskiej

www.cie.gov.pl

lub informacja tel.: (+22) 455 54 54

t Narodowa Agencja Programu M¸ODZIE˚

ul. Mokotowska 43, IV p., 00-551 Warszawa

tel.: (+22) 622 37 06, 628 60 14

fax: (+22) 622 37 08, 628 60 17

e-mail: youth@youth.org.pl 

w w w . y o u t h . o r g . p l

t Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Program SOCRATES

ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa

ERASMUS tel.: (+ 22) 629 97 79,

COMENIUS Akcja I tel.: (+ 22) 622 37 12, 

Akcja II tel:(+ 22) 629 78 79, 

LINGUA, MINERVA, GRUNDTVIG, EURYDICE,

ARION tel.: (+ 22) 622 34 47, 629 25 74, 

e-mail: socrates@socrates.org.pl

w w w . s o c r a t e s . o r g . p l

t Krajowa Agencja Programu 

LEONARDO DA VINCI 

ul. GórnoÊlàska 4a, 00-444 Warszawa

Biuro Koordynacji Kszta∏cenia Kadr, 

Fundusz Wspó∏pracy 

tel.: (+22) 622 19 91, 625 39 37 

fax: (+ 22) 625 28 05 

bkkk@cofund.org.pl 

w w w . b k k k - c o f u n d . o r g . p l

dzieci´ca i doros∏a, pe∏nosprawna i niepe∏nosprawna razem uczestniczy∏y w przedstawieniu, a

role grane przez niepe∏nosprawnych ch∏opców nie mia∏y sobie równych. 

Po zakoƒczeniu projektu m∏odzie˝, która wyraênie poczu∏a jak wiele dobrego mo˝na razem

osiàgnàç, podj´∏a kolejny krok wspó∏pracy z Programem M¸ODZIE˚ i zorganizowa∏a wymian´

mi´dzynarodowà, w ramach której ch∏opcy mogli wyjechaç do Anglii na spotkanie z podobnà

grupà ich rówieÊników. Pomys∏em na przysz∏oÊç jest przygotowanie konferencji mi´dzynaro-

dowej poÊwi´conej problematyce niepe∏nosprawnych, a kiedyÊ byç mo˝e stworzenie projektu

Inicjatyw Grupowych realizowanego na poziomie lokalnym przez zajmujàce si´ podobnà prob-

lematykà i wspó∏pracujàce ze sobà grupy z ca∏ej Europy.

„Nowoczesne formy kszta∏cenia zawodowego zwi´kszajàce szanse absolwentów na rynku

pracy”. Projekt wymian i sta˝y zrealizowany w 2000 roku.

Centrum Kszta∏cenia Praktycznego (CKP) w Jaros∏awiu jako promotor projektu, przy wspó∏-

pracy z niemieckim partnerem (Sachsisches Umschulungs und Fortbildungswerk) zorgani-

zowa∏o praktyki zawodowe dla 16 uczniów bran˝y budowlanej w Niemczech. Program praktyk

obejmowa∏ technologie adaptacji wn´trz mieszkalnych ze szczególnym uwzgl´dnieniem

sposobów wykonywania ok∏adzin Êciennych, Êcianek dzia∏owych i sufitów podwieszanych z

p∏yt kartonowo-gipsowych. Trzytygodniowy sta˝ ∏àczy∏ wiedz´ praktycznà z teorià. Celem pro-

jektu by∏o umo˝liwienie m∏odzie˝y zdobycia nowych, praktycznych umiej´tnoÊci zawodowych

oraz zapoznanie jej z wymaganiami jakoÊciowymi obowiàzujàcymi na rynkach zachodnioeu-

ropejskich. Uczestnicy projektu mieli tak˝e mo˝liwoÊç zapoznania si´ z technicznym j´zykiem

niemieckim bran˝y budowlanej. Otrzymali certyfikaty potwierdzajàce nabyte umiej´tnoÊci.

D∏ugofalowym tego efektem b´dzie zwi´kszenie atrakcyjnoÊci m∏odych ludzi na rynku pracy.

Realizacja projektu wp∏yn´∏a równie˝ na podniesienie jakoÊci kszta∏cenia zawodowego CKP

przez wykorzystanie doÊwiadczeƒ sta˝ystów przy udoskonalaniu programu szkoleƒ.

Promotor (kierownik projektu): Centrum Kszta∏cenia Praktycznego w Jaros∏awiu, 

tel. + 16 621 10 12, e-mail: ckpjaroslaw@poczta.onet.pl

„Kobieta Aktywna – Dostosowanie umiej´tnoÊci zawodowych kobiet powy˝ej 35 roku ˝ycia

do potrzeb rynku pracy sektora Ma∏ych i Ârednich Przedsi´biorstw na wsi i w mieÊcie.”

Projekt pilota˝owy realizowany w latach: 1999-2000. 

Wojewódzki Urzàd Pracy w Gdaƒsku przy wspó∏pracy z licznymi partnerami z Polski, Niemiec i

Szwecji (z Pomorskà Izbà RzemieÊlniczà Ma∏ych i Êrednich Przedsi´biorstw, Agencjà Promocji

Zawodowej Kobiet, Fundacjà Rozwoju i promocji „Ekspert” w Gdaƒsku, Centrum Edukacji

Doros∏ych w Tczewie, Qualifizierungscentrum der Wirtschaft w Eisenhüttenstadt, Axel

Weudelskolan w Klamarze) opracowa∏ innowacyjny modu∏owy program szkoleniowy dla kobiet

po 35 roku ˝ycia, pragnàcych wróciç do pracy po d∏ugiej przerwie. Obejmowa∏ on szkolenia w

zakresie prowadzenia nowoczesnego biura i archiwum (dla kobiet z miasta) oraz w dziedzinie

agroturystyki (dla kobiet wiejskich). Pilota˝owo przeszkolono w tym zakresie 30 kobiet.

Opracowane wspólnie z partnerami realizujàcymi projekt modu∏y szkoleniowe by∏y

rozpowszechniane w trakcie seminariów i konferencji przez partnerów na obszarze ca∏ego

kraju, a tak˝e w Niemczech. 

W latach 2000-2001 na terenie województwa pomorskiego przeprowadzono ca∏à seri´

szkoleƒ wed∏ug standardów zawartych w opracowanym programie szkoleniowym. Szczegól-

nym powodzeniem cieszy∏y si´ szkolenia agroturystyczne z uwagi na walory rekreacyjne i tury-

styczne województwa pomorskiego oraz du˝e zainteresowanie kobiet. Szkolenia te prze-

prowadzi∏y ró˝ne instytucje m.in. Agencja Promocji Zawodowej Kobiet, Pomorska Izba

RzemieÊlnicza Ma∏ych i Êrednich Przedsi´biorstw oraz Gdaƒska Akademia Kszta∏cenia

Zawodowego. Ze wzgl´du na europejski charakter opracowany program szkoleniowy mo˝e

byç realizowany w ró˝nych krajach Europy.

Promotor (kierownik projektu): Wojewódzki Urzàd Pracy w Gdaƒsku, tel/fax: +58 305 92 69, e-mail: gddy@praca.gd.pl

Program LEONARDO DA VINCI

P rzydatne adresy


