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 �WSTĘP

PODZIEL�SIĘ�SUKCESEM�–�to�w�2017�roku�hasło�przewodnie�trzech�konkursów�organizowanych�
po�raz�kolejny�przez�Fundację�Rozwoju�Systemu�Edukacji:�
 – EDUinspiracje –�konkurs�instytucjonalny, w�którym�nagrodzone�zostają�wyróżniające�się�

znakomitą�jakością�projekty�realizowane�w�ramach�prowadzonych�przez�FRSE�programów;
 – EDUinspirator� –� konkurs� indywidualny,�w� którym�nagrody�otrzymują�wyjątkowe�osoby�

działające�na�polu�edukacji;
 – EDUinspiracje – Media�–�konkurs�dla�dziennikarzy,�mający�na�celu�zaprezentowanie�naj-

lepszych�materiałów�podejmujących�tematykę�programów�edukacyjnych�finansowanych�
ze�środków�Unii�Europejskiej�i�EOG. 

EDUinspiracje�organizowane�są�już�od�2011�roku,�nominacje�otrzymują�w�nich�projekty�uznane�
za�przykłady�dobrych�praktyk�szczególnie�w�zakresie�upowszechniania�i�promocji�rezultatów�
projektów,�inspirowania�lokalnych�społeczności�oraz�pozytywnego�wpływu�na�rozwój�edukacji.�
Każda�nominacja�świadczy�o�wyjątkowej�wartości�projektu.

W�roku�2017�nominacje�przyznane�zostały�w�dziewięciu�kategoriach�zwykłych:
 – Edukacja�szkolna;
 – Szkolnictwo�wyższe;
 – Edukacja�zawodowa;
 – Edukacja�dorosłych;
 – Edukacja�pozaformalna�młodzieży;
 – Polsko-litewska�współpraca;
 – Polsko-Ukraińska�Rada�Wymiany�Młodzieży;
 – Projekty�realizowane�w�ramach�Funduszu�Stypendialnego�i�Szkoleniowego;
 – Informacja�europejska�dla�młodzieży;

oraz�w�dwóch�kategoriach�specjalnych:
 – 30�lat�programu�Erasmus;
 – 60-lecie� istnienia� Europejskiego� Funduszu� Społecznego,� 5-lecie� realizacji� projektów� ze�

środków�Europejskiego�Funduszu�Społecznego�w�ramach�Programu�Operacyjnego�Kapitał�
Ludzki�i�Wiedza�Edukacja�Rozwój,�z�podziałem�na�poniższe�podkategorie:
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 – Mobilności�kadry�edukacji�szkolnej;
 – Staży�zagranicznych�dla�uczniów� i�absolwentów�szkół� zawodowych�oraz�mobilności�

kadry�kształcenia�zawodowego;
 – Zagranicznej�mobilności�studentów�niepełnosprawnych�oraz�znajdujących�się�w�trud-

nej�sytuacji�materialnej.

Od�2014�uzupełnieniem�EDUinspiracji�jest�konkurs�EDUinspirator,�w�którym�Fundacja�Rozwoju�
Systemu�Edukacji�nagradza�osoby,�dla�których�udział�w�programie�realizowanym�przez�FRSE�
stał�się�impulsem�do�aktywności�w�dziedzinie�edukacji�lub�pomógł�rozszerzyć�jej�dotychczasowy�
zakres.�EDUinspirator�to�ktoś,�kto�działa�na�rzecz�rozwoju�innych�osób�lub�wspiera�rozwój�edu-
kacji�w�swojej�społeczności�lokalnej.�Podejmowane�przez�niego�działania��powinny�cechować�
się�innowacyjnością,�(wykorzystywaniem�nowoczesnych�technologii,�rozwijaniem�kompetencji�
językowych�lub�międzykulturowych,�kształtowaniem�postaw�przedsiębiorczych,�mieć�charakter�
międzynarodowy),�a�także�stawiać�duży�nacisk�na�upowszechnianie�i�wykorzystywanie�rezulta-
tów�projektów-�zgodnie�z�tegorocznym�hasłem�przewodnim�obu�konkursów.�

W�tym�roku�kandydaci�mogli�zgłaszać�się�w�pięciu�kategoriach:
 – Edukacja�szkolna
 – Szkolnictwo�wyższe
 – Edukacja�Zawodowa
 – Edukacja�Dorosłych
 – Edukacja�pozaformalna�młodzieży

Spośród�zgłoszonych�kandydatur�eksperci�FRSE�wyłonili�nominowane�osoby,�a�Kapituła�kon-
kursu�wskazała�laureatów�w�każdej�z�kategorii.�

Konkurs�EDUinspiracje – Media�organizowany�jest�przez�Fundację�Rozwoju�Systemu�Eduka-
cji�od�2015�roku.�Adresowany�jest�do�dziennikarzy,�którzy�w�inspirujący�sposób�przedstawiają�
programy� i� inicjatywy� zarządzane�przez� Fundację�Rozwoju� Systemu�Edukacji,� pełniącą� rolę�
Narodowej�Agencji�Programu�Erasmus+.�W�tegorocznej�edycji�oceniane�były�materiały,�których�
tematyka�dotyczy�działań�podejmowanych�m.in.�w�ramach�programów:�Erasmus+,�eTwinning,�
Eurodesk,�Europass,�Funduszu�Stypendialnego�i�Szkoleniowego,�Polsko-Litewskiego�Funduszu�
Wymiany�Młodzieży.
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W�tym�roku�kandydaci�mogli�zgłaszać�się�w�trzech�kategoriach:
 – Unijne� projekty� edukacyjne� –� odpowiedź� na�wyzwania,� przed� którymi� stoi�współczesna�

Europa;
 – Przekraczanie�granic�–�zagraniczne�wyjazdy�w�celach�edukacyjnych;
 – Projekty�edukacyjne�w�reportażach.

W�niniejszej�publikacji�prezentujemy�opisy�nominowanych�i�laureatów�wyróżnionych�w�trzech��
konkursach.�Zapraszamy�Państwa�do�zapoznania�się�z�nimi�i�mamy�nadzieję,�że�staną�się�one��
inspiracją�do�podejmowania�własnych�działań�oraz�do�korzystania�z�programów�realizowa-
nych�przez�Fundację�Rozwoju�Systemu�Edukacji.�
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TYTUŁ PROJEKTU

Pollution!�Find�a�STEM�
sollution!

ORGANIZATOR

Zespół�Szkół�nr�7,�Szkoła�
Podstawowa�nr�10�im.�Marii�
Konopnickiej,�Gimnazjum�
nr�7�im.�Marii�Konopnickiej�
w�Kaliszu

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2014-2016

STRONA INTERNETOWA

www.zsnr7.kalisz.pl

KATEGORIA

Edukacja�szkolna

 �UCZEŃ�BADA�JAKOŚĆ�
POWIETRZA

Uczniowie z Kalisza mogą bez obaw zabierać głos 
w debacie o jakości powietrza w Polsce. Sami wie-
dzą, jak ją badać.

Celem� projektu� było� podniesienie� kompetencji� uczniów�
w�zakresie�fizyki,�chemii,�inżynierii�i�informatyki,�jak�rów-
nież�matematyki.� Przedsięwzięcie�miało� także� za� zada-
nie� kształtować� postawy� proekologiczne.� Brały� w� nim�
udział�szkoły�z:�Chorwacji,�Czech,�Francji,�Hiszpanii�i�Polski�
–� łącznie�skorzystało�na� jego�realizacji�aż�2729�uczniów�
oraz�231�nauczycieli.�Uczestnicy�projektu�poznali� szereg�
narzędzi� internetowych,�które�służyły�do�przygotowania�
prezentacji.� Ponadto� poszerzyli� umiejętności� związane�
z�programowaniem�przy�wykorzystaniu�LEGO�Mindstorm.�
Młodzież� uczyła� się� budować� panele� słoneczne,� mini-
-elektrownie� wiatrowe,� urządzenia� do� pomiaru� jakości�
powietrza.� Szkoła� z�Kalisza� znacząco�wzbogaciła� swoją�
ofertę�edukacyjną�–�m.in.�wprowadzono�dodatkowe�zaję-
cia�z�robotyki�i�programowania.�Projekt�silnie�oddziaływał�
również� na� lokalne� środowisko,� szkoła� blisko�współpra-
cowała�z�wieloma�instytucjami,�w�tym�z�władzami�miasta�
oraz�Uniwersytetem�im.�Adama�Mickiewicza�w�Poznaniu.
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TYTUŁ PROJEKTU

The�world�with�
Mathematics.�In�search�of�
new�teaching�methods�of�
Mathematics�and�related�
subjects.

ORGANIZATOR

Gmina�Tarnobrzeg

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2014-2016

STRONA INTERNETOWA

www.tarnobrzeg.pl

KATEGORIA

Edukacja�Szkolna

 �JAK�W�TARNOBRZEGU�
POLUBILI�SIĘ�Z�MATMĄ
Czy można polubić matematykę? Nauczyciele 
w Tarnobrzegu korzystając z pomocy włoskiego 
partnera, przekonali do tego przedmiotu swoich 
podopiecznych.

Projekt�zrealizowany�został�przez�gminę�Tarnobrzeg�we�
współpracy� z�włoską� gminą� Voghera.� Jego� celem� było�
wdrożenie�nowego�podejścia�do�nauczania�matematyki�
i� innych� przedmiotów� ścisłych.� Przeprowadzono� szereg�
szkoleń�dla�nauczycieli�z�zakresu�technik�pracy� i�metod�
aktywizujących� oraz� wykorzystania� nowoczesnych� na-
rzędzi�cyfrowych�w�procesie�lekcyjnym�celem�uatrakcyj-
nienia�i�uskutecznienia�metod�nauczania.�Do�wymiernych�
efektów� projektu� należą:� szereg� publikacji� dotyczących�
nauczania�matematyki,�materiały�dydaktyczne�oraz�fil-
my�edukacyjne.�Nowy�model�nauczania�matematyki�po-
budza�do�twórczego�działania�nauczycieli�oraz�sprawia,�
że�szerzej�stosują�oni�podejście� interdyscyplinarne.�Pro-
jekt� miał� zdecydowanie� pozytywny� wpływ� na� uczniów,�
poprawie� uległo� ich� nastawienie� do� matematyki.� Efek-
tem�były�m.in.�wyższe�wyniki�egzaminów�zewnętrznych.�
Przedsięwzięcie�oddziaływało�także�na�władze�samorzą-
dowe�poprzez�wprowadzanie� nowych,� lepszych� rozwią-
zań�w� zakresie� zarządzania� oświatą� oraz� doskonalenia�
nauczycieli� w� ramach� współpracy� z� Centrum� Edukacji�
Nauczycieli.�Powstałe�publikacje,�scenariusze�zajęć,�bro-
szury� i� filmy�edukacyjne�mają�duży�potencjał� dalszego�
wykorzystania.� Dodatkowym� efektem� współpracy� mię-
dzy�polską�i�włoską�gminą�jest�poprawa�umiejętności�ję-
zykowych�uczestników�projektu.
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TYTUŁ PROJEKTU

DysTEFL2�–�Dyslexia�for�
Teachers�of�English�as� 
a�Foreign�Language

ORGANIZATOR

Uniwersytet�Łódzki

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2014-2016

STRONA INTERNETOWA

www.uni.lodz.pl

KATEGORIA

Edukacja�szkolna

 �ANGIELSKI�ŁATWIEJSZY�
DLA�MŁODYCH�
DYSLEKTYKÓW
Największa uczelnia środkowej Polski ułatwia po-
znawanie języka angielskiego uczniom z dysleksją.

Projekt� realizowany� był� przez� Uniwersytet� Łódzki� we�
współpracy� z� Lancaster� University� z� Wielkiej� Brytanii.�
Jego� cel� to� ulepszenie�metod�nauczania� języka�angiel-
skiego�w�odniesieniu�do�uczniów�z�dysleksją�poprzez�przy-
gotowanie�szkoleń�i�kursów�internetowych�oraz�podręcz-
nika�dla�nauczycieli.�Projekt�stanowi�kontynuację�bardzo�
dobrze�ocenianego�poprzednika�(DysTEFL)�oraz�charak-
teryzuje�się�wysoką�innowacyjnością�w�zakresie�środków�
przekazu�z�wykorzystaniem�technologii�informacyjno-ko-
munikacyjnych.�Innowacyjność�dotyczy�także�przyjętego�
modelu�kształcenia�nauczycieli.�Właśnie�za�nią�kurs�został�
nagrodzony� prestiżową� nagrodą�międzynarodową� (EL-
Tons).�Materiały�opracowane�w�ramach�projektu,�oprócz�
znakomitej�jakości,�posiadają�bardzo�duży�potencjał�dal-
szego�wykorzystania,� i� to�nie� tylko�przez�nauczycieli� ję-
zyków�obcych,�ale�także� innych�przedmiotów.�Rezultaty�
projektu�mają�duży�wpływ�na�zmniejszenie�luki�w�szkole-
niu�nauczycieli�dotyczącym�pracy�z�dyslektykami.�Dodat-
kowym�walorem� tego� przedsięwzięcia� było� dotarcie� do�
znaczącej�liczby�odbiorców.
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TYTUŁ PROJEKTU

Praca�z�uczniem�
niepełnosprawnym� 
–�implementacja� 
dobrych�praktyk

ORGANIZATOR

Zespół�Szkół�nr�6� 
we�Wrocławiu

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2015-2017

STRONA INTERNETOWA

www.zs6.wroc.pl

KATEGORIA

Edukacja�szkolna

 �DOŚWIADCZENIA�Z�ANGLII�
POMOGĄ�CIERPIĄCYM� 
NA�AUTYZM�Z�WROCŁAWIA
Rezultaty projektu ZS nr 6 spotkały się z dużym za-
interesowaniem wrocławskich fundacji i stały się in-
spiracją dla innych szkół w mieście.

Głównym� celem� projektu� było� stworzenie� i� wdrożenie�
odpowiednich� procedur� dotyczących� pracy� nauczy-
cieli� wspomagających� oraz� rozwój� umiejętności� pracy�
z�uczniami�niepełnosprawnymi�i�ze�specjalnymi�potrzeba-
mi�edukacyjnymi.�Przedsięwzięcie�realizowano�we�współ-
pracy� ze� szkołą� brytyjską,�mającą� duże� doświadczenie�
w� nauczaniu� i� opiece� nad� dziećmi� niepełnosprawnymi.�
W�ramach�projektu�dwie�nauczycielki�szkoły�z�Wrocławia�
miały�możliwość� zapoznania� się� z� zasadami� pracy� na-
uczycieli�wspomagających�w�placówce�partnerskiej�oraz�
obserwowały,� jak�w�praktyce�wygląda�praca� z� dziećmi�
mającymi� specjalne� potrzeby� edukacyjne.� W� efekcie�
nauczyciele� z� Wrocławia� zyskali� wiedzę,� jak� pracować�
z� uczniami� ze� spektrum� autystycznym� i� innymi� specy-
ficznymi� trudnościami.� Rezultaty� projektu� spotkały� się�
z�dużym�zainteresowaniem�ze�strony�wrocławskiego�śro-
dowiska�szkolnego.�Uczestniczki�wyjazdu�do�Wielkiej�Bry-
tanii�miały�kilkakrotnie�możliwość�podzielenia�się�swoim�
doświadczeniem�z�wrocławskimi�nauczycielami�podczas�
spotkań�organizowanych�przez�fundacje,�poradnie�peda-
gogiczne�oraz� szkoły.�Działania�projektowe� stały� się� in-
spiracją�dla�innych�placówek,�które�próbują�wprowadzać�
rozwiązania�zastosowane�przez�Zespół�Szkół�nr�6.
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TYTUŁ PROJEKTU

Twórczy�nauczyciel�
–�Twórczy�uczeń�–�
w�poszukiwaniu�nowych�
rozwiązań�edukacji

ORGANIZATOR

Gmina�Górno

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2015-2017

STRONA INTERNETOWA

www.gorno.pl

KATEGORIA

Edukacja�szkolna

 �GMINA�GÓRNO�NABIERA�
APETYTU�NA�WSPÓŁPRACĘ
Sukces projektu związanego z edukacją sprawił, że 
samorząd chce spróbować podobnych działań tak-
że w sferze gospodarki i turystki.

Do�głównych�celów�projektu�należało:�doskonalenie�umie-
jętności�uczestników�w�zakresie�efektywnego�wykorzysta-
nia�technologii�komunikacyjno-informacyjnych�w�proce-
sie�dydaktycznym,�kształtowanie�u�uczniów�kompetencji�
obywatelskich,�rozwijanie�postaw�przedsiębiorczości�oraz�
wprowadzanie� elementów� nauczania� dwujęzycznego.�
Partnerzy�gminy�Górno�to:�Istituto�Comprensivo�“Falcone�
e�Borsellino”�z�Włoch,�Instituto�de�Educación�Secundaria�
“Castillo�del�Águila”� z�Hiszpanii�oraz�Skinners’�Academy�
z�Wielkiej�Brytanii.�Uczestnikami�projektu�było�44�peda-
gogów�ze�wszystkich�placówek�gminnych�(od�przedszkoli�
po�gimnazja).�Polscy�nauczyciele�mieli�możliwość�przyj-
rzenia�się,�jak�wygląda�praca�dydaktyczna�w�instytucjach�
partnerskich�zwłaszcza�pod�kątem�dwujęzyczności� i�bu-
dowania� motywacji� uczniów.� Wśród� dzieci� i� młodzieży�
wzrosły� kompetencje� w� zakresie� posługiwania� się� języ-
kiem�obcym�oraz�stosowania�nowoczesnych�technologii�
w� celach� edukacyjnych.� Projekt�miał� również�wpływ�na�
kształtowanie� ich� kompetencji� obywatelskich� i� postaw�
przedsiębiorczości.�Udało� się� też� rozszerzyć�ofertę�edu-
kacyjną�szkół�oraz�możliwości�współpracy�międzynaro-
dowej.�W�gminie�planowane�są�kolejne�wspólne�działania�
z�zagranicznymi�partnerami,�nie�tylko�w�ramach�oświaty,�
lecz�także�w�zakresie�gospodarki�i�turystyki.
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TYTUŁ PROJEKTU

Mobilność�studentów�
i�pracowników�w�programie�
Erasmus+�Akcja�1�
Szkolnictwo�wyższe

ORGANIZATOR

Pomorski�Uniwersytet�
Medyczny�w�Szczecinie

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2015-2016

STRONA INTERNETOWA

https://www.pum.edu.pl

KATEGORIA

Szkolnictwo�wyższe

 �MEDYK�LEPSZY� 
PO�ERASMUSIE+
Projekt Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego jest 
wyjątkowy przede wszystkim z uwagi na prowadzo-
ną przez uczelnię politykę równego traktowania 
i niedyskryminacji.

Realizacja� programu� Erasmus+� jest� dla� Pomorskiego�
Uniwersytetu�Medycznego�w� Szczecinie� jednym� z� waż-
nych�celów�strategii�polityki�uczelni�i�istotnym�narzędziem�
jej� umiędzynarodowienia.� Wymiernym� rezultatem� do-
świadczeń�zdobytych�w�trakcie�realizacji�wymiany�w�ra-
mach� programu� Erasmus+� jest� stopniowe� podnoszenie�
jakości� usług�medycznych� świadczonych� przez� lekarzy,�
studentów� i� absolwentów� uczelni.�Wyjazdy� zagraniczne�
w�ramach�programu�zachęcają�i�mobilizują�młodych�le-
karzy�do�uzupełniania�swojej�wiedzy�i�kompetencji�o�do-
świadczenia� niewykorzystywane� do� tej� pory� w� Polsce.�
W�konsekwencji�wielu�absolwentów�zabiega�o�realizację�
staży�zawodowych�w�szpitalach�w�krajach�europejskich�
i�za�oceanem.�Wcześniejsze�zrealizowanie�wyjazdu�w�ra-
mach� programu� Erasmus+� wpływa� na� większą� otwar-
tość� i�odwagę�w�podejmowaniu� takich�decyzji.� Efektem�
zdobytych� doświadczeń� i� umiejętności� jest� poszerzenie�
wiedzy�studentów�i�doktorantów,�lepsze�wyniki�osiągane�
w� nauce� przedmiotów,� szczególnie� klinicznych� i� wyma-
gających�praktycznych�umiejętności,�większa�otwartość�
w�bezpośrednich�kontaktach�z�pacjentami,�uczestnictwo�
w�konferencjach�naukowych,�pisanie�i�publikacja�artyku-
łów�naukowych,�często�również�w�językach�obcych.�
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TYTUŁ PROJEKTU

Mobilność�studentów�
i�pracowników�w�programie�
Erasmus+�Akcja�1�
Szkolnictwo�wyższe

ORGANIZATOR

Uniwersytet�Zielonogórski

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2015-2016

STRONA INTERNETOWA

www.uz.zgora.pl

KATEGORIA

Szkolnictwo�wyższe

 �PŁUCZĄ�ZŁOTO� 
NA�ERASMUSIE+
Projekt Uniwersytetu Zielonogórskiego stanowi mo-
delowy przykład integracji zagranicznych uczestni-
ków wymiany ze społecznościami lokalnymi.

Cechą� wyróżniającą� inicjatywę� Uniwersytetu� Zielono-
górskiego� spośród� innych� są� szerokie� działania,� które�
utrwalają� pozytywny� wizerunek� programu� Erasmus+�
w� społecznościach� lokalnych,� wywierając� tym� samym�
bezpośredni�wpływ�na�politykę�miejską.�Zagraniczni�sty-
pendyści�programu�biorą�aktywny�udział�w�cyklicznych�
imprezach�organizowanych�przez�uczelnię,�takich�jak�Fe-
stiwal�Nauki� –�adresowany�do�wszystkich�mieszkańców�
czy� Międzynarodowe� Zawody� w� Płukaniu� Złota,� które�
przyciągają� wielu� uczestników� z� kraju� i� zagranicy� i� są�
szeroko�komentowane�w�mediach.�Dzięki�temu�program�
Erasmus+� jest� również�częstym�tematem�artykułów�pu-
blikowanych�w�prasie� uniwersyteckiej� i� lokalnej.� Aktual-
nie�na�uczelni�uczy�się�spora� liczba�studentów�z�zagra-
nicy�w�ramach�różnych�programów�międzynarodowych.�
Stanowią� oni� ważną� grupę� społeczną� w� stutysięcznym�
mieście,�jakim�jest�Zielona�Góra.�Ich�obecność�ma�realny�
wpływ�na�koniunkturę�miasta.�Na�przełomie�ostatnich�kil-
ku�lat,�wychodząc�naprzeciw�potrzebom�obcokrajowców,�
władze�miejskie�podjęły�działania�w�celu�zapewnienia�im�
komfortowego�pobytu� i� funkcjonowania.�W�autobusach�
komunikacji�miejskiej�pojawiły�się�interaktywne�biletoma-
ty,� które�można� obsługiwać� w� obcym� języku,� wprowa-
dzono�również� innowacyjne� legitymacje�studenckie,�bę-
dące�jednocześnie�kartą�prepaid�i�biletem�autobusowym.
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TYTUŁ PROJEKTU

Mobilność�studentów�
i�pracowników�w�programie�
Erasmus+�Akcja�1�
Szkolnictwo�wyższe

ORGANIZATOR

Akademia�Sztuk�Pięknych�
w�Gdańsku

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2015-2016

CZAS TRWANIA PROJEKTU

http://www.asp.gda.pl/

KATEGORIA

Szkolnictwo�wyższe

 �PLAN�WYKONANY�NA� 
STO�I�WIĘCEJ�PROCENT
Efekty projektu nie muszą być proporcjonalne do 
jego skali. Mogą być znacznie szersze. Udowodniła 
to ASP w Gdańsku, osiągając rezultaty daleko wy-
kraczające poza pierwotnie planowane.

Rzadko�zdarza�się,�aby�informacja�o�100�proc.�uznawal-
ności�efektów�kształcenia�wynikała�bezpośrednio�z�ankiet�
wypełnianych� przez� studentów� po� powrocie� ze� stypen-
dium.�ASP�w�Gdańsku�jest�jedną�z�niewielu�uczelni,�której�
nie�trzeba�było�prosić�o�dodatkowe�wyjaśnienia�do�rapor-
tów.�Świadczy�to�o�efektywnych�rozwiązaniach�organiza-
cyjnych�i�terminowości�związanej�z�realizacją�poszczegól-
nych�etapów�wymiany.�Projekt�ma�istotne�znaczenie�dla�
rozwijania� umiędzynarodowienia,� stanowiącego� jeden�
z�głównych�celów�strategii�rozwoju�uczelni.�Istotnie,�liczba�
uczestników�wymiany� rośnie�na�ASP�w�Gdańsku� z� roku�
na�rok�przy�jednoczesnym�zbilansowaniu�mobilności�wy-
jazdowych� i� przyjazdowych� (po� 50� proc.).� W� szczegól-
ności�należy�zwrócić�uwagę�na�stosunkowo�dużą�w�skali�
uczelni� liczbę� studentów� przyjeżdżających� –� w� ramach�
realizowanego�projektu�Akademia�gościła�42�studentów.�
Jednocześnie�w�spektakularny�sposób�placówka�ta�wy-
konała�plan�mobilności�wyjazdowych,�realizując�go�w�126�
proc.�Przyczyniły�się�do�tego�takie�działania�uczelni,� jak:�
modernizacja�katalogu�ECTS�i�strony�internetowej,�wpro-
wadzenie� identyfikacji� wizualnej� w� języku� angielskim,�
przetłumaczenie� regulaminów� pracowni,� organizacja�
szkoleń� językowych� dla� pracowników� dydaktycznych�
ASP,�uruchomienie�oraz�programu�Buddy�(czyli�kumpel).�
Przebywanie�z�zagranicznymi�kolegami�staje�się�również�
inspiracją�dla�polskich�studentów,�znajdującą�swoje�od-
zwierciedlenie�w�ich�pracy�artystycznej�czy�projektowej.
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TYTUŁ PROJEKTU

Promocja�uczenia�się�przez�
całe�życie�w�szkołach�
wyższych�przez�wdrożenie�
innowacyjnych�praktyk�
w�zakresie�uznawalności�
efektów�uczenia�się�
uzyskanych�poza�edukacją�
formalną�–�EDUPRO

ORGANIZATOR 
Dolnośląska�Szkoła�Wyższa

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2014-2016

STRONA INTERNETOWA

www.dsw.edu.pl

KATEGORIA

Szkolnictwo�wyższe

 �OSWOIĆ�
„POZAFORMALNYCH”
Przewodnik opracowany w tym projekcie powinien 
uzupełnić katalog lektur obowiązkowych dziekanów 
wszystkich wydziałów, na których zechcą się poja-
wić kandydaci bez formalnie potwierdzonych efek-
tów wcześniejszego kształcenia.

Konieczność� uruchomienia� procedur� uznawania� efek-
tów�kształcenia�pozaformalnego� (z�ang.�Recognition�of�
Prior�Learning,�czyli�w�skrócie�RPL),�wprowadzona�usta-
wą� Prawo� o� szkolnictwie� wyższym,� budzi� duże� kontro-
wersje� środowiska� akademickiego,� głównie� z� uwagi� na�
nieodzowność� zmiany� sposobu� myślenia� o� nabywaniu�
kwalifikacji� akademickich� oraz� wprowadzenia� daleko�
idących�zmian�organizacyjnych�w�uczelniach.�Tym�cen-
niejsze� są� przykłady� efektywnego� zastosowania� tych�
procedur,� takie� jak� projekt� EDUPRO.� Inicjatywa� ta� była�
realizowana� przez� konsorcjum� uczelni� z� Polski,� Wielkiej�
Brytanii� i� Portugalii� przy�wsparciu� programu� Erasmus+.�
Celem� współpracy� było� zidentyfikowanie� praktyk� RPL,�
stosowanych�w� uczelniach� zagranicznych� będących� na�
szczytach�rankingów�międzynarodowych�oraz�przeanali-
zowanie�możliwości�wdrożenia�tych�zastosowań�w�uczel-
niach�polskich.�Doświadczenia�zdobyte�podczas�realizacji�
projektu� pozwoliły� badaczom� pozyskać� krytyczną� wie-
dzę,�która�jest�warunkiem�świadomego�i�kompetentnego�
wdrażania�własnych�praktyk�w�zakresie�uczenia�się�przez�
całe�życie.�Jak�pokazują�dotychczasowe�wyniki�projektu�
EDUPRO,�RPL�niesie�wiele�korzyści:�uczących�się�zachęca�
do�dalszej�edukacji,�uelastycznia�proces�kształcenia,�ob-
niża�koszty�edukacji�i�skraca�czas�jej�trwania,�wzmacnia�
poczucie�własnej�wartości�i�pewność�siebie,�certyfikuje�to,�
czego�nauczyliśmy�się�w�życiu�społecznym�i�zawodowym,�
pomaga�w�świadomym�planowaniu�i�budowaniu�dalszej�
kariery.
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TYTUŁ PROJEKTU

Virtual�Game�Method� 
in�Higher�Education

ORGANIZATOR

Uniwersytet�Ekonomiczny�
w�Poznaniu

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2014-2016

STRONA INTERNETOWA

http://ue.poznan.pl/pl/

KATEGORIA

Szkolnictwo�wyższe

 �WIRTUALNE�
STRATEGIE�NAUCZAJĄ�
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Wykorzystanie wirtualnych gier strategicznych w dy-
daktyce jest utożsamiane z edukacją biznesową. 

Wirtualne�gry� strategiczne� są� innowacyjną�metodą�na-
uczania� przedsiębiorczości,� która� znajduje� coraz� wię-
cej� zwolenników� i� użytkowników� nie� tylko� na� poziomie�
uniwersyteckim.� Gry� stanowią� symulację� prowadzenia�
przedsiębiorstwa� przez� kolejne� rundy� decyzyjne.� Uczą-
cy�się�odgrywają�rolę�osób�tworzących�i�zarządzających�
przedsiębiorstwem�i�podejmują�sekwencję�decyzji�mene-
dżerskich.�Jest�to�metoda�eksperymentalna,�pozwalająca�
na�wzmacnianie�u�graczy�innowacyjności,�kreatywności,�
odporności�na�stres�czy�działania�pod�presją�czasu.�Ponie-
waż�gra�strategiczna�wprowadza�do�edukacji�rzeczywiste�
sytuacje�biznesowe,�zwiększa�się�poziom�realizmu�orga-
nizacyjnego�podczas�procesu�edukacyjnego�i�możliwość�
nieustrukturyzowanej�nauki.�Dlatego�kluczowym�etapem�
projektu�Virtual�Game�Method� in�Higher�Education�było�
przeprowadzenie� szkoleń� dla� nauczycieli� akademickich,�
w�efekcie�których�zostały�utworzone�dedykowane�scena-
riusze�gier�wirtualnych,�które�następnie� testowano�pod-
czas� zajęć� ze� studentami.� To� Uniwersytet� Ekonomiczny�
w�Poznaniu�pełnił�rolę�eksperta�w�dziedzinie�wykorzysta-
nia�gier�strategicznych�w�procesie�kształcenia,�pomaga-
jąc� w� opracowaniu� scenariuszy� gier� strategicznych� dla�
potrzeb�partnerów�projektu�z�Estonii,�Finlandii�i�Hiszpanii,�
reprezentujących� różne� profile� nauczania� i� działalności�
(zarządzanie,�opieka�społeczna,�rynek�pracy,�statystyka).�
Ta�geograficzna�i�gospodarcza�dywersyfikacja�partnerów�
umożliwiła�osiągnięcie�ciekawych�rezultatów�i�przesądziła�
o�interdyscyplinarnym�charakterze�przedsięwzięcia.
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TYTUŁ PROJEKTU

Rozwój�kompetencji�
lekarzy�stomatologów�
z�zakresu�komunikacji�
z�pacjentem

ORGANIZATOR

KIKO�Business�Solutions�
Inga�Kołomyjska

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2014-2016

STRONA INTERNETOWA

http://www.comdent.co

KATEGORIA

Edukacja�zawodowa

 �ŻEBY�PACJENT� 
NIE�BAŁ�SIĘ�DENTYSTY
Przyszli dentyści nauczyli się, jak oswoić lęki swoich 
pacjentów przed wejściem do gabinetu stomatolo-
gicznego.

Studentom� Wydziału� Lekarsko-Dentystycznego� War-
szawskiego�Uniwersytetu�Medycznego�oraz�Uniwersytetu�
w�Atenach�dodano�do�programów�nauczania�poznawanie�
metod�pokonywania�strachu�pacjenta�przed�wejściem�do�
gabinetu�stomatologicznego.�Celem�projektu,�realizowa-
nego�od�września�2014�r.�do�sierpnia�2016�r.,�było�zebranie�
wiedzy,�którą�udało�się�potem�włączyć�w�uniwersyteckie�
zajęcia.� Opracowany� program� obejmuje� zaawansowa-
ne� techniki� komunikacyjne,� przygotowane� przez� zespół�
ekspertów�w�dziedzinie�psychologii�oraz�lęku�i�fobii,�oczy-
wiście�we�współpracy�z�doświadczonymi�dentystami.�Au-
torzy�projektu�upowszechnili�jego�rezultaty�m.in.�poprzez�
organizowanie� szkoleń� dla� lekarzy� oraz� warsztaty� dla�
studentów� Wydziału� Lekarsko-Dentystycznego� War-
szawskiego�Uniwersytetu�Medycznego�z�zakresu�komuni-
kacji� interpersonalnej�i�współpracy�w�zespole.�Ćwiczenia�
zawierały�elementy�programu�z�zakresu�zaawansowanej�
komunikacji� interpersonalnej�lekarza�dentysty.�Uczestni-
czyło�w�nich�około�100�studentów�polsko-�i�anglojęzycz-
nych.
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TYTUŁ PROJEKTU

MENTEE:�MEntoring,�
Networking�and�Training�
for�European�Entrepreneurs

ORGANIZATOR

INnCREASE�Sp�z�o.o.

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2014-2016

STRONA INTERNETOWA

http://www.mentee-project.
eu/

KATEGORIA

Edukacja�zawodowa

 �UCZENIE�SIĘ� 
JAKO�PODRÓŻ
W biznesie nie słabnie zainteresowanie mentorin-
giem, czyli budowaniem relacji typu mistrz – uczeń. 
Autorzy projektu MENTEE postanowili te relacje 
ulepszyć.

Projekt�trwał�od�września�2014�r.�do�sierpnia�2016�r.�Auto-
rzy�postawili�sobie�za�cel�wsparcie�z�pomocą�mentoringu�
przedsiębiorców�z�całej�Europy.�Przypomnijmy,�że�poję-
cie�mentoringu�kojarzy�się�głównie�z�korporacjami,�gdzie�
młodzi�i�dobrze�zapowiadający�się�menedżerowie�trafiają�
na�pewien�czas�pod�skrzydła�doświadczonych�współpra-
cowników,� którzy� odnieśli� sukces.� Jednak� takie� relacje�
mogą�zostać�nawiązane�w�podmiotach�biznesowych�każ-
dej�wielkości,�także�w�tych�dopiero�wchodzących�na�rynek�
–�oraz�między�nimi.�W�zaproponowanym�przez�autorów�
projektu�rozwiązaniu�zastosowano�unikalną�metodologię�
(Mentoring�Circles TM)�umożliwiającą�osobom�uczącym�
się�wymianę�wiedzy�za�pomocą�procesu�uczenia�się�po-
strzeganego�jako�podróż.�Ponadto�przedsiębiorcy�stano-
wią�dla�siebie�grupę�wsparcia.�W�ramach�przedsięwzięcia�
opracowano�„Ramy�Kompetencji�Przedsiębiorcy”,�oparte�
na�40�dobrych�praktykach�w�28�krajach�UE,�oraz�stronę�
internetową�promującą�narzędzia�dobrego�mentoringu.

12_EDUINSPIRACJE_ INNCREASE SP 
Z O.O.
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TYTUŁ PROJEKTU

Kompetencje�trenerskie� 
na�miarę�sił�beneficjenta

ORGANIZATOR

Centrum�Odkrywania�
Młodych�Talentów�2012

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2014-2015

STRONA INTERNETOWA

http://comt2012.org/

KATEGORIA

Edukacja�zawodowa

 �W�BOLESŁAWCU�TRENUJĄ�
POLSKĄ�MŁODZIEŻ�JAK�
W�BENFICE
Trenerzy młodzieży z wielkiej Benfiki Lizbona byli 
gospodarzami zajęć dla fachowców z małych klu-
bów z Polski i sami prowadzili treningi w Bolesławcu.

Projekt�trwał�od�lipca�2014�r.�do�czerwca�2015�r.�Organiza-
torom�udało�się�pozyskać�do�współpracy�aktualnego�mi-
strza�Portugalii�w�piłce�nożnej,�czyli�klub�SL�Benfica�Lizbo-
na.�Celem�projektu�było�podniesienie�poziomu�kompetencji�
zawodowych�trenerów�piłkarskich�z�małych�klubów�spor-
towych� oraz� dziecięcych� klubów� piłkarskich.� Polscy� spe-
cjaliści�od�pracy�z�młodzieżą�mogli�doskonalić�swoje�me-
tody�dzięki� styczności� z� fachowcami� jednej�z�najbardziej�
rozpoznawalnych�marek�futbolowych�w�Europie.�31�trene-
rów� uczestniczyło� w� dwutygodniowych� wyjazdach� typu�
job�shadowing�–�byli�cieniami�trenerów�Benfiki,�podglądali�
ich�zajęcia�przez�cały�dzień� i�mieli�możliwość�zadawania�
pytań�oraz�wymiany�własnych�doświadczeń.�Także�młodzi�
piłkarze�z�Polski�wzięli�udział�w�treningach�w�Lizbonie,�a�tre-
nerzy�mistrza�Portugalii�pojawili�się�na�pokazowych�zaję-
ciach�w�Bolesławcu.�Główny�rezultat�projektu�to�wykorzy-
stywanie�przez�polskich�trenerów�zdobytych�umiejętności�
na�treningach�oraz�obozach�z�dziećmi�i�młodzieżą�z�regio-
nu�bolesławieckiego.�Powstał�też�„Klub�trenerski”,�będący�
platformą�umożliwiającą� fachowcom�z�Polski� i� Portugalii�
dzielenie� się� wiedzą.� Zrealizowane� przedsięwzięcie� było�
kontynuacją�staży�trenerów�piłkarskich�w�SL�Benfica,�reali-
zowanych�we�wcześniejszych�projektach.
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TYTUŁ PROJEKTU

Nauczyciele�i�uczniowie�
Gastronomii�i�Hotelarstwa�
partnerami�na�drodze�do�
mistrzostwa�zawodowego

ORGANIZATOR

Zespół�Szkół�nr�7�
w�Tychach

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2015-2017

STRONA INTERNETOWA

www.zs7tychy.republika.pl/

KATEGORIA

Edukacja�zawodowa

 �W�TYCHACH�GOTUJĄ�
JAK�NAD�MORZEM�
ŚRÓDZIEMNYM
Nauczyciele szkoły w Tychach zostali mistrzami 
kuchni śródziemnomorskiej. Przekazują zdobytą 
wiedzę swoim uczniom, więc miasto można uznać za 
śląską stolicę makaronów, ryb i owoców morza.

Projekt�był�realizowany�od�czerwca�2015�r.�do�maja�2017�
r.� Szkoła� w� Tychach� pozyskała� do� współpracy� instytu-
cje�w�dwóch�krajach�południowej�Europy.�W�wyjazdach�
uczestniczyło�40�uczniów�z�klas�hotelarskich� i�gastrono-
micznych,� którzy� realizowali� staże� w� Portugalii,� oraz� 16�
nauczycieli�(szkolenie�we�Włoszech).�Fachowcy�od�przed-
miotów� zawodowych� przede� wszystkim� poszerzyli� wie-
dzę�z�zakresu�przygotowywania�potraw�kuchni�śródziem-
nomorskiej,� poznali� strategie� marketingowe� stosowane�
w�hotelarstwie�i�gastronomii�oraz�zapoznali�się�z�metoda-
mi�kształcenia�we�Włoszech.�Część�pracowników�szkoły�
podjęła�naukę�języka�obcego.�Dzięki�programowi�w�pla-
cówce�w�Tychach�zaczął�się�odbywać�konkurs�„Gotuj�z�na-
uczycielem”,�trzy�uczennice�za�zwycięstwo�w�olimpiadzie�
wiedzy�hotelarskiej�otrzymały�stypendium�z�kasy�miasta,�
zaś�szkoła�zaczęła�badać�losy�swoich�absolwentów�–�tych�
przebywających�w�Polsce�i�za�granicą.�ZS�nr�7�zdobył�też�
Kartę� Jakości�Mobilności� i� doświadczenie,� które� przyda�
się�w�realizacji�kolejnych�projektów.

14_EDUINSPIRACJE_ ZESPÓŁ SZKÓŁ 
NR 7 W TYCHACH
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TYTUŁ PROJEKTU

Europejskie�staże�
zawodowe�dla�nauczycieli�
i�przedsiębiorców�branży�
gastronomicznej�z�powiatu�
ostrowskiego

ORGANIZATOR 

Zespół�Szkół�Usługowych�
w�Ostrowie�Wielkopolskim

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2014-2015

STRONA INTERNETOWA

www.zsu.osw.pl

KATEGORIA

Edukacja�zawodowa

 �NAUCZYCIELE�
EKSPERTAMI�
WINOZNAWSTWA
W Polsce rozwija się moda na kulturalne smakowa-
nie wina. Postanowili z tego skorzystać autorzy pro-
gramu z Ostrowa Wielkopolskiego.

Projekt�był� realizowany�od�grudnia�2014� r.� do� listopada�
2015� r.� Dziesięciu� nauczycieli� szkoły� oraz� drugie� tyle� in-
struktorów�nauki�zawodu�–�z�przedsiębiorstw,�w�których�
praktykę�zdobywają�uczniowie�–�uczestniczyło�w�40-go-
dzinnych�warsztatach.�Ich�tematyką�było�winoznawstwo�
i� obsługa� konsumenta� oraz� poprawa� jakości� i� innowa-
cyjności�kształcenia�zawodowego�w�szkołach�i�w�przed-
siębiorstwach�branży�gastronomicznej�i�hotelarskiej.�Za-
letą� projektu� było� przede� wszystkim� ustalenie,� metody�
współpracy�między�ostrowską�placówką�a�przedsiębior-
stwami,�które� także�dostarczają�wiedzy�uczniom,�zanim�
ci� rozpoczną� zawodową� karierę.� Do� dyskusji� nad� tymi�
kwestiami� pomysłodawcy� projektu� zaangażowali� także�
samorząd.�Organizatorzy�działań�projektowych�i�ich�part-
nerzy�pojawili� się�wspólnie� przed� lokalną� społecznością�
podczas�Ostrowskiego�Festiwalu�Smaków.�Przedsięwzię-
ciem� dotyczącym� gastronomii� i� wchodzenia� młodzieży�
na�rynek�pracy�interesowały�się�regionalne�media,�szko-
ła�promowała�jego�efekty�na�swojej�stronie�internetowej�
oraz�za�pośrednictwem�Facebooka.

15_EDUINSPIRACJE_ ZESPÓŁ 
SZKÓŁ USŁUGOWYCH W OSTROWIE 
WIELKOPOLSKIM
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TYTUŁ PROJEKTU

Razem�dla�autyzmu

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie�Rodzin�
i�Przyjaciół�Osób�
Dotkniętych�Autyzmem�
„Szklany�Mur”

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2015-2016

STRONA INTERNETOWA

www.szklanymur.pl

KATEGORIA

Edukacja�dorosłych

 �RAZEM�ZAJRZEĆ� 
ZA�„SZKLANY�MUR”
W nazwie stowarzyszenia jest symbol choroby, 
z którą zmagają się jego podopieczni. Ale z pomocą 
Hiszpanów łatwiej zajrzeć, co dzieje się u pacjentów 
za ich „szklanym murem”.

Projekt� stowarzyszenia� z� siedzibą�w� Piekarach� Śląskich�
koncentrował� się� wokół� podnoszenia� kompetencji� spe-
cjalistów�pracujących�z�osobami�z�autyzmem.�Był� reali-
zowany� we� współpracy� z� hiszpańskimi� organizacjami�
pracującymi� z� osobami� z� autyzmem.� Dzięki� wyjazdom�
swoich�przedstawicieli�organizacja�z�Polski�mogła�poznać�
nowatorskie�metody�pracy,�a�także�dowiedzieć,�się�w�jaki�
sposób� aktywniej� angażować� społeczność� lokalną� do�
wsparcia�osób�niepełnosprawnych.�W�efekcie�podjętych�
działań�stowarzyszenie�„Szklany�Mur”�zwiększyło�swój�po-
tencjał�–� liczba�współpracujących�z�organizacją�wzrosła�
do� 26� osób,� a� także�wdrożono�w� stowarzyszeniu� nowe�
metody�pracy�dotyczące�komunikacji.�Rezultaty�działa-
nia�mogą�być�wykorzystywane�przez�organizacje�nasta-
wione�na�wsparcie�osób�niepełnosprawnych�w�obszarze�
edukacji.� Stowarzyszenie� zaznajamiało� mieszkańców�
z�osiągnięciami�projektu�z�pomocą�m.in.�Miejskiej�Biblio-
teki�Publicznej
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TYTUŁ PROJEKTU

ECETT�Mobility�Polska� 
–�Europejski�cross-training�
kompetencyjny.�Praca�
z�dorosłymi�osobami�
zagrożonymi�wykluczeniem�
społecznym,�w�tym�
z�osobami�uzależnionymi�
od�alkoholu�i�substancji�
psychoaktywnych

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie�Monar

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2015-2017

STRONA INTERNETOWA

www.monar.org

KATEGORIA

Edukacja�dorosłych

 �SKUTECZNIEJ�POMAGAJĄ�
UZALEŻNIONYM�
DOROSŁYM
Grupa terapeutów pomagających osobom uzależ-
nionym odbywała staże w czterech organizacjach 
z różnych krajów Unii Europejskiej.

To� przedsięwzięcie� koncentruje� się� wokół� zagadnienia�
podnoszenia�kompetencji�specjalistów�w�zakresie�pracy�
z� osobami� uzależnionymi.� Dotyczy� zatem� tak� istotnych�
tematów,� jak� włączanie� do� aktywnego� życia� w� społe-
czeństwie�osób�zagrożonych�wykluczeniem�społecznym.�
Dla�odbiorców�projektu�poprawa�stanu�zdrowotnego�jest�
warunkiem� wstępnym� do� integracji� społecznej,� w� tym�
do� podnoszenia� swoich� umiejętności.� Dzięki� udziało-
wi�w�działaniach�projektowych�grupa� terapeutów�miała�
okazję� odbyć� programy� stażowe� w� czterech� organiza-
cjach�z�różnych�krajów�Unii�Europejskiej.�Głównym�efek-
tem�projektu� jest�katalog�dobrych�praktyk,�który�został�
włączony�w�proces�szkolenia�specjalistów�w�stowarzysze-
niu�Monar.� Stanowi� to�bardzo�dobry�przykład�wykorzy-
stania�efektów�mobilności�do�doskonalenia�pracy�orga-
nizacji.�Rezultaty�projektu�mogą�być�–�bez�pokonywania�
barier� finansowych� –� wykorzystywane� przez� podmioty�
zajmujące� się� pomocą� osobom� dorosłym� zmagającym�
się�z�uzależnieniami.
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TYTUŁ PROJEKTU

Key�competencies�for�
Lifelong�Learning�in�
education�of�seniors

ORGANIZATOR

Fundacja�Pro�Scientia�
Publica

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2014-2016

STRONA INTERNETOWA

www.proscientiapublica.pl

KATEGORIA

Edukacja�dorosłych

 �BABCIA�„ZASKAJPUJE”�
Z�DOLNEGO�ŚLĄSKA� 
DO�WNUCZKA�W�ANGLII
Osoby nie pierwszej młodości poznawały świat no-
woczesnych technologii, bardzo przydatny, gdy 
część rodziny przebywa za granicą.

Projekt� przełamuje� bariery� osób� dorosłych� przed� pod-
noszeniem�kompetencji�związanych�ze�światem�nowych�
technologii� oraz� ze� znajomością� języków� obcych.� Po-
trzeby�w�tym�zakresie�często�pojawiają�się�w�przypadku�
wyjazdów�części�rodziny�za�granicę�–�np.�dzieci�w�celach�
zarobkowych.� Osoby� starsze� szukają� wtedy� możliwo-
ści� technicznych� nawiązywania� kontaktu� –� możliwości�
te�oferowane�są�przez�różne�aplikacje�np.�Skype�czy�też�
Messenger.�Z�uwagi�na�zastosowane�metody�pracy�pro-
jekt�stanowi�też�ciekawą�formę�spędzenia�czasu�wolnego.�
Może�być�więc�atrakcyjny�dla�osób,�dla�których� równie�
ważna� jak� proces� edukacyjny� jest� atmosfera� panująca�
na� zajęciach� oraz� relacje� społeczne.� Rezultaty� projektu�
były�prezentowane�organizacjom�branżowym�np.�Dolno-
śląskiej�Federacji�Uniwersytetów�Trzeciego�Wieku.�Daje�to�
szansę�na�szerokie�zastosowanie�jego�rezultatów
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TYTUŁ PROJEKTU

Rozwój�kompetencji��
motorem�zmiany

ORGANIZATOR

Fundacja�Aktywny�Senior

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2015-2017

STRONA INTERNETOWA

www.f-as.pl

KATEGORIA

Edukacja�dorosłych

 �SAMOPOMOC� 
DLA�UCZĄCYCH�SIĘ�
DOROSŁYCH
Grupy samopomocowe, stanowiące jeden z rezulta-
tów projektu, mają wspierać dorosłych, którzy po-
stanowili kontynuować swoją edukację.

Projekt�dotyczy� rozwoju�kompetencji�osób�edukujących�
dorosłych.�Wsparciem�zostali�objęci�nie� tylko�pracowni-
cy� fundacji,� ale� też�wolontariusze� z�nią�współpracujący.�
Dzięki� udziałowi� w� przedsięwzięciu� uczestnicy� pozna-
li� nowe�metody� pracy� oraz� rozwinęli� znajomość� języka�
angielskiego.� Ciekawym� rezultatem� podjętych� działań�
jest�metodyka�pracy�grup�samopomocowych�–�grupy�te�
mają�wspierać�osoby�dorosłe�w�procesie�edukacji,�a�tak-
że�motywować�je�do�rozwijania�nowych�kompetencji.�Ta�
metoda�pracy�może�być�atrakcyjna�dla�organizacji�poza-
rządowych�i�publicznych,�które�nie�dysponują�dużym�za-
pleczem�finansowym�i�lokalowym.�Stosowanie�metodyki�
pracy�grup�samopomocowych�nie�stwarza�konieczności�
znaczących� inwestycji�w� infrastrukturę�czy� też�w�zakup�
sprzętu.�Grupy�samopomocowe�mogą�być�organizowa-
ne�na�terenach,�gdzie�dostęp�do�usług�edukacyjnych�dla�
osób�dorosłych�jest�utrudniony,�np.�na�wsiach.
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TYTUŁ PROJEKTU

Innovative�methods�for�
increasing�effectiveness�
of�teaching�English�of�55+�
learners

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie�Akademia�
Pełni�Życia�im.�Joanny�
Boehnert

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2015-2016

STRONA INTERNETOWA

www.apz.org.pl

KATEGORIA

Edukacja�dorosłych

 �ANGIELSKI�55+

Na naukę nigdy nie jest za późno. W przypadku języ-
ka angielskiego z pomocą przychodzą nowe pakiety 
edukacyjne.

Projekt,� prowadzony� przez� stowarzyszenie� z� Krakowa,�
koncentruje� się�wokół� poprawy� jakości� nauczania� języ-
ka�angielskiego�dla�osób�w�wieku�55+.�Jego�rezultaty�to�
opracowane�pakiety�materiałów�edukacyjnych,�scenariu-
sze� lekcji� oraz�programy�kursów� rocznych�na�poziomie�
podstawowym�i�średnio�zaawansowanym.�Jak�wskazują�
autorzy� projektu,� pakiety� edukacyjne�mogą� być� stoso-
wane�przez�organizacje�społeczne�i�publiczne�zajmujące�
się�kształceniem�językowym�(np.�Uniwersytety�Trzeciego�
Wieku,� biblioteki,� centra� kultury),� jak� i� przez� podmioty�
komercyjne.� Stosowanie� opracowanych� pakietów� edu-
kacyjnych� nie� pociąga� za� sobą� dodatkowych� kosztów.�
Z� uwagi� na� zmiany� demograficzne� sektor� kształcenia�
osób�po�50.�roku�życia�będzie�zyskiwał�na�znaczeniu.�Daje�
to�szansę�na�wykorzystanie�rezultatów�projektu�po�jego�
zakończeniu.
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TYTUŁ PROJEKTU

The�underDOG�project

ORGANIZATOR

Human�Lex�Instytut

CZAS TRWANIA PROJEKTU

marzec�-�lipiec�2016

STRONA INTERNETOWA

https://www.facebook.
com/humaninstytut/

KATEGORIA

Edukacja�pozaformalna�
młodzieży

 �PSY,�KTÓRE…�
RESOCJALIZUJĄ
Kynoterapia stosowana w resocjalizacji jest zupeł-
nie nową metodą, która uczy tolerancji, cierpliwości, 
sumienności, empatii, samoakceptacji oraz samo-
kontroli.

Projekt�prowadzony�przez�instytut�z�Ełku�miał�na�celu�wy-
korzystanie�dogoterapii�w�pracy�z�zagrożoną�społecznie�
młodzieżą�oraz�wyposażenie�streetworkerów� i�wolonta-
riuszy� z� organizacji� partnerskich� w� nowe� kompetencje.�
Przeniesienie� metody,� wykorzystywanej� w� działaniach�
z� osobami� niepełnosprawnymi,� do� pracy� z� inną� grupą�
społeczną,� było� działaniem� innowacyjnym.� Kynotera-
pia�wykorzystywana�w� resocjalizacji� jest� zupełnie�nową�
metodą,� która�uczy� tolerancji,� cierpliwości,� sumienności,�
empatii,� samoakceptacji� oraz� samokontroli.� Motywuje�
również�do�czynnego�spędzania�czasu�wolnego.�Korzyst-
nie�wpływa�na�rozwój�emocjonalny�człowieka,�poszerza�
umiejętności� komunikowania� się,� poprawia� samopoczu-
cie.�Jest�pomocna�w�czasie�kryzysu,�wyobcowania,�niwe-
luje�poczucie�osamotnienia�i�odrzucenia�przez�społeczeń-
stwo�lub�rodzinę.
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TYTUŁ PROJEKTU

Go�visual!�–�Creative�
education�about�migration

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie�Jeden�
Świat

CZAS TRWANIA PROJEKTU

czerwiec�–�listopad�2016

STRONA INTERNETOWA

www.jedenswiat.org.pl

KATEGORIA

Edukacja�pozaformalna�
młodzieży

 �GRAFICZNA�POMOC� 
DLA�MIGRANTÓW
Dzięki poznaniakom i ich partnerom powstał słownik 
obrazkowy pomagający migrantom i uchodźcom.

Projekt�koordynowany�przez�poznańskie�stowarzyszenie�
podjął�się�poruszenia�niezwykle�trudnego�i�aktualnego�we�
współczesnej�Europie�tematu,�czyli�migracji�i�uchodźstwa.�
Jego� celem� była� poprawa� jakości� międzynarodowych�
działań� wolontariuszy� i� pracowników� młodzieżowych�
przez� zwiększenie� poziomu� ich� wiedzy� i� umiejętności�
w�zakresie�elementów�projektowania�oraz�prowadzenia�
działań�twórczych�związanych�z�ułatwianiem�komunika-
cji�międzyludzkiej�–�dzięki�zastosowaniu�grafiki�(czyli�tzw.�
facylitacji�graficznej).�Partnerstwo�składało�się�z�dziesię-
ciu�organizacji�z:�Polski,�Belgii,�Bułgarii,�Hiszpanii,�Estonii,�
Niemiec,�Grecji,�Węgier,� Irlandii� i�Włoch.�Głównymi�rezul-
tatami�projektu�były:�słownik�obrazkowy�„Go�Visual!”,�jego�
elektroniczna�publikacja�w�wersji�do�wydruku�wraz�z�iko-
nami�oraz�międzynarodowe�szkolenie�i�wydania�słownika�
obrazkowego�nt.�migracji.�Szkolenie�Go�visual!�–�Creative�
education�about�migration� zgromadziło�27�uczestników�
(trenerów�i�pracowników�młodzieżowych�z�różnych�kra-
jów),�którzy�uczyli� się,� jak�edukować�na� temat�migracji,�
w� tym� uchodźców,� z� wykorzystaniem� grafiki� i� innych�
twórczych�metodologii.
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TYTUŁ PROJEKTU

Magia�cyrku,�magia�kultury

ORGANIZATOR

Fundacja�Akademia�
Podmiotowego�Wspierania�
Młodzieży

CZAS TRWANIA PROJEKTU

wrzesień�2015� 
–�marzec�2016

STRONA INTERNETOWA

www.akademiamlodziezy.pl

KATEGORIA

Edukacja�pozaformalna�
młodzieży

 �CYRK�DLA�
RESOCJALIZACJI
Resocjalizować można też metodami zaczerpnięty-
mi z cyrku. A dzięki partnerowi z Ukrainy projekt zy-
skał wymiar międzynarodowy.

Fundacja� z� Polic� koordynowała� projekt� skierowany� do�
dzieci� i� młodzieży� wymagających� resocjalizacji,� wy-
różniający� się� wykorzystywaniem� metod� cyrkowych.�
Okazało�się,�że� „cyrkowe”�sytuacje�budują�nowe�relacje�
między�wychowawcami�a�podopiecznymi�i�wspierają�po-
czucie� własnej� wartości�młodzieży.� Poprzez� współpracę�
z� placówką� z� Ukrainy� działanie� miało� wymiar� między-
narodowy�i�dzięki�temu�realizowało�także�hasła�edukacji�
wielokulturowej� oraz� przeciwdziałało� wzajemnemu� ste-
reotypowemu�postrzeganiu�Polaków�i�Ukraińców.�Zajęcia�
praktyczne�ze�sztuki�cyrkowej�i�warsztaty�sprzyjały�wza-
jemnej�akceptacji�oraz�integracji,�co�zostało�udokumen-
towane�na�filmie�zamieszczonym�na�YouTube.�Projekt�za-
znaczył�swoją�obecność�zarówno�w�życiu� lokalnym,� jak�
i�na�arenie�międzynarodowej� (dzięki�udziałowi� „cyrkow-
ców”�w�festiwalach� i� festynach�–�V�Przegląd�Twórczości�
Młodzieży�„PRZETWORNIK”,�XXX�Ogólnopolski�Festiwalu�
MOW� „Kowadło”,� prowadzenie� pokazów� i� punktów� cyr-
kowych�podczas�lokalnych�imprez�dla�dzieci:�Festynu�Ro-
dzinnego�w�Policach,�Festynu�charytatywnego�na� rzecz�
Hospicjum�w�Tanowie).�Zdobyte�umiejętności�młodzieży�
były� wykorzystywane� w� codziennej� pracy� instytucji� –�
w�formie�zajęć�warsztatowych�prowadzonych�dla�dzieci�
i�młodzieży�z�Trzebieży.

23_EDUINSPIRACJE_ FUNDACJA 
AKADEMIA PODMIOTOWEGO 
WSPIERANIA MŁODZIEŻY
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TYTUŁ PROJEKTU

Design�yourself

ORGANIZATOR

Fundacja�Arte�Ego

CZAS TRWANIA PROJEKTU

lipiec�2015�–�styczeń�2016

KATEGORIA

Edukacja�pozaformalna�
młodzieży

 �NOWE�NARZĘDZIE�
W�MIEŚCIE�MODY
Pełna modowych tradycji Łódź jest miastem auto-
rów projektu, który sprawdzał, w jakim zakresie za-
interesowanie odzieżą może pomóc w rozwijaniu się 
uczniowskich talentów.

Projekt�realizowany�przez�fundację�z�Łodzi�zakładał�wy-
korzystanie� zainteresowań� modowych� młodzieży� oraz�
sprawdzenie,� w� jakim� zakresie� projektowanie� odzieży�
może�wpłynąć� na� rozwój� nowych� kompetencji,� przygo-
towanie�do�podjęcia�pracy�zawodowej�w�przyszłości,�od-
krywanie�talentów,�pasji�i�kompetencji�młodzieży.�Partne-
rami�w�działaniu�byli:�niemiecka�organizacja�GrenzKultur�
gGmbH/Kabuwazi� z� Berlina,�młodzieżowy� oddział� szpi-
tala�psychiatrycznego�Akademii�Medycznej�w�Łodzi,� jak�
również� liczni� projektanci� mody� i� firmy� zajmujące� się�
projektowaniem� i�wykonaniem�odzieży.�Głównym� rezul-
tatem�projektu� było� utworzenie� innowacyjnego�modelu�
edukacyjnego�(o�nazwie�Design�Yourself�Educational�Mo-
del),�którego�zadaniem�jest�stymulacja�aktywności�i�świa-
domości�młodych�ludzi,�kreowanie�ich�przedsiębiorczości�
i�pomysłowości�w�zakresie�projektowania�tkanin.�Narzę-
dzie� to� zostało� zadedykowane�m.in.� nauczycielom� oraz�
doradcom�zawodowym.
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TYTUŁ PROJEKTU

Europe!�Support�the�Youth!�
–�Forum�of�Young�Europe

ORGANIZATOR

Projekt�Tarnów

CZAS TRWANIA PROJEKTU

sierpień�2014�–�marzec�2015

STRONA INTERNETOWA

www.projekttarnow.org

KATEGORIA

Edukacja�pozaformalna�
młodzieży

 �DEBATY�O�UNIJNYM�
OBYWATELSTWIE.� 
I�NIE�TYLKO
Młodzież debatowała, a autorzy projektu przesłali 
konkluzje z tych dyskusji do europejskich i krajo-
wych decydentów.

Celem� projektu� była� dyskusja� i� wymiana� poglądów�
w�sprawach�aktualnie�ważnych�dla�młodzieży�z�Unii�Eu-
ropejskiej.� Zostali� na� nią� zaproszeni� także� decydenci�
oraz�eksperci.�W�dyskusjach�zwracano�uwagę�na�kwestie�
związane�z�obywatelstwem�UE.�Formami�działań�były�de-
baty,�krótkie�prelekcje�wprowadzające�do�tematu,�warsz-
taty� integracyjne� oraz� organizacja� Europejskiej� giełdy�
państw.� Wiodącymi� tematami,� poza� kwestią� związaną�
z�obywatelstwem�UE,�stały�się�edukacja�międzykulturo-
wa� oraz� tolerancja.� Rezultatem� projektu� było� zebranie�
katalogu�konkluzji�i�opinii�będących�wynikiem�debat�mło-
dych� uczestników,� a� następnie� elektroniczne� przesłanie�
go�do�decydentów�politycznych�–�przedstawicieli�Komisji�
Europejskiej,� posłów� Parlamentu� Europejskiego,� posłów�
i� senatorów�RP,� a� także� innych�władz� centralnych�oraz�
do�samorządów.�Projekt�rozwijał�w�młodzieży�pożądane�
cechy�i�kompetencje�takie�jak:�kreatywność,�przedsiębior-
czość,�umiejętność�pracy�w�grupie,�sztukę�argumentacji�
i�publicznego�wypowiadania�się,�umiejętność�negocjacji,�
doskonalenie� w� zakresie� praktycznego� użycia� języków�
obcych.



POLSKO-LITEWSKA
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TYTUŁ PROJEKTU

Eko-kreatywni

ORGANIZATOR

Europejskie�Centrum�
Kształcenia�i�Wychowania�
OHP�w�Roskoszy

CZAS TRWANIA PROJEKTU

26.06.2017�–�2.07.2016

STRONA INTERNETOWA

www.eckiw-roskosz.ohp.pl

KATEGORIA

Polsko-litewska�współpraca

 �POLSKO-LITEWSKI�
DIALOG�Z�ROSKOSZY�
Ten projekt to udana próba włączenia dzieci i mło-
dzieży w życie lokalnej społeczności oraz w konkret-
ne działania na jej rzecz.

Głównym�celem�projektu�było�działanie�na�rzecz�ochro-
ny�przyrody,�rozwój�kreatywności�młodzieży,�pogłębianie�
tolerancji� i� wzajemnego� zrozumienia�między�młodzieżą�
z�Polski�i�Litwy,�pobudzanie�do�aktywności�na�rzecz�spo-
łeczności�lokalnej,�upowszechnianie�zdrowego�trybu�życia�
oraz�aktywności�na�świeżym�powietrzu.�Projekt�wspierał�
również�promowanie�dziedzictwa�i�dialogu�międzykultu-
rowego,� poznawanie� innych� kultur,� rozwijanie� poczucia�
solidarności,� tolerancji� i� zrozumienia� dla� różnorodności.�
Na� uznanie� zasługuje� łączenie� edukacji� z� udaną� próbą�
włączenia�dzieci� i�młodzieży�w�życie� lokalnej�społeczno-
ści�oraz�konkretne�działania�na� jej� rzecz� (np.� zbudowa-
nie�placu� zabaw).� Projekt� rozwijał� również� kompetencje�
miękkie� uczestników:� planowania� i� organizowania� dzia-
łań,�tworzenia�i�przekazywania�informacji.



52  |  POLSKO-LITEWSKA WSPÓŁPRACA

TYTUŁ PROJEKTU

Młodzieżowe�Centrum�
Edukacji�i�Readaptacji�
Społecznej�w�Goniądzu

ORGANIZATOR

EKO-modowa�reaktywacja

CZAS TRWANIA PROJEKTU

maj�2016

STRONA INTERNETOWA

www.mowgoniadz.pl

KATEGORIA

Polsko-litewska�współpraca

 �MODOWE�TRENDY� 
NAD�BIEBRZĄ
Centrum edukacji z położonego nad Biebrzą małe-
go Goniądza ma swoją imprezę poświęconą modzie 
XXI wieku. I wiele innych wydarzeń w kalendarzu.

Ten�projekt� to�międzynarodowe,�polsko-litewskie�przed-
sięwzięcie�prowadzone�przez�Młodzieżowe�Centrum�Edu-
kacji� i�Readaptacji� Społecznej�w�Goniądzu.�Łączył�wiele�
wątków� edukacyjnych.� Od� spraw� wychowawczych,� in-
tegracji� i� włączenia� osób� wymagających� resocjalizacji,�
kształtowania�postaw�otwartości� i�tolerancji,�poszukiwa-
nia�podobieństw�i�zróżnicowania�w�europejskiej�kulturze�–�
aż�po�działania�w�regionie�i�na�rzecz�własnej�miejscowości�
(tworzenie�cyklicznych�lokalnych�imprez)�oraz�promowa-
nie�i�budowanie�międzynarodowej�współpracy.�Głównym�
rezultatem�projektu�było�wypracowanie�cyklicznej�impre-
zy� lokalnej� Trashion-fashion� –�modowe� trendy�XXI�wie-
ku,�w�której�uczestniczy�młodzież,�projektanci�oraz�dzien-
nikarze.� Oprócz� organizacji� tego� wydarzenia� centrum�
prowadzi� codzienną� działalność� edukacyjną�w� zakresie�
szeroko� pojętego� sektora� rękodzieła,� warsztaty� styliza-
cji� artystycznej,� zajęcia� o� tematyce� międzykulturowej�
i�wspierające�kształtowanie�postaw�otwartości�i�tolerancji�
wobec�inności.
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TYTUŁ PROJEKTU

Spróbuj�inaczej!

ORGANIZATOR

Fundacja�Akademia�
Podmiotowego�Wspierania�
Młodzieży

CZAS TRWANIA PROJEKTU

12.09.2015�–�18.09.2015

STRONA INTERNETOWA

www.�akademiamlodziezy.pl

KATEGORIA

Polsko-litewska�współpraca

 �TRUDNA�MŁODZIEŻ�
BARDZIEJ�POLUBIŁA�
WYCHOWAWCÓW�
Nowe technologie okazały się nicią porozumienia 
między podopiecznymi placówki resocjalizacyjnej 
a ich wychowawcami.

Uczestnikami� projektu� były� osoby� zrzeszone� w� grupie�
ArtCrew,�w�tym�podopieczni�placówki�resocjalizacyjnej�–�
Młodzieżowego�Ośrodka�Wychowawczego�w� Trzebieży.�
Młodzież�przygotowała�prezentację�artystyczną,� nagra-
no�film�dokumentujący�pracę�zespołu.�Dzięki�projektowi�
zwiększono�zaangażowanie�uczestników�w�życie�lokalnej�
społeczności,�poszerzono�kompetencje�międzykulturowe,�
rozwijano�artystyczne�uzdolnienia�uczestników,�wdraża-
no�młodzież�do�wykorzystywania�nowych�technologii�dla�
celów� edukacyjnych.� Rezultaty� projektu� zainteresowa-
ły� liczną� grupę� osób,�m.in.�młodzież� z� dwóch� placówek�
resocjalizacyjnych� ze� Szczecina,� gimnazjalistów� z� Po-
lic,� słuchaczy� Polickiego� Uniwersytetu� Trzeciego�Wieku,�
przedstawicieli� organizacji� pozarządowych,� nauczycieli,�
przedstawicieli� lokalnego� samorządu� oraz� dziennikarzy�
regionalnych� mediów.� Co� bardzo� ważne,� przedsięwzię-
cie�to�przyczyniło�się�do�budowania�pozytywnych�relacji�
między�wychowawcami�a�uczestniczącą�w�nim�młodzie-
żą,�która�z�racji�swojej� trudnej�sytuacji�społecznej�miała�
wcześniej�najczęściej�negatywne�nastawienie�do�opieku-
nów�w�placówkach�resocjalizacyjnych.
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TYTUŁ PROJEKTU

Małe�przedmioty,� 
duże�historie

ORGANIZATOR 

Wydział�Nauk�Historycznych�
i�Pedagogicznych�
Uniwersytetu�Wrocławskiego

CZAS TRWANIA PROJEKTU

12.10.2016�–�18.10.2016

STRONA INTERNETOWA

http://www.wnhip.uni.wroc.pl

KATEGORIA

Polsko-litewska�współpraca

 �NOWE�SPOJRZENIE� 
NA�WILEŃSZCZYZNĘ
Studenci w polsko-litewskich parach prowadzili wy-
wiady z mieszkańcami Trok. Efektem projektu jest 
m.in. książka pt. „Wileńszczyzna: rozmowy – przed-
mioty – refleksje”.

Akademicy�z�Wrocławia�razem�z�partnerami�z�litewskiego�
stowarzyszenia�„Lenku�Studentu�Klubas”�realizowali�pro-
jekt,� którego� celem� były� badania� antropologiczne� nad�
pamięcią� historyczną� mieszkańców� Trok,� solidarnością�
międzypokoleniową� i�edukacją�wielokulturową.�Studenci�
w�polsko-litewskich�parach�prowadzili�wywiady�z�lokalną�
społecznością.� Za� pomocą� historii� przedmiotów� uczest-
nicy�starali�się�dotrzeć�do�narracji�o�życiu�mieszkańców�
Wileńszczyzny� i� sprawdzić,� jak� w� pamięci� konkretnych�
mieszkańców�Trok�kształtowały�się�losy�ich�ziem.�Efektem�
tych�badań�została�książka�pt.�„Wileńszczyzna:�rozmowy�
–�przedmioty�–�refleksje”.�Inne�rezultaty�projektu�to�nowe�
spojrzenie�na�Wileńszczyznę�i�jej�historię,�budowanie�po-
staw� tolerancji� i� otwartości,� zawiązanie� trwałych� part-
nerstw�i�przyjaźni�między�instytucjami,�mniejsze�projekty�
naukowe�budowane�w�uczelni�na�bazie�projektu�główne-
go.�Prowadzono�kronikę�projektową,�która�dla�uczestni-
ków� była� ważnym� elementem� uwieczniającym� projekt�
podejmowane�działania.�Rozmowy�z� lokalną�społeczno-
ścią�poszerzyły�światopogląd�uczestników�oraz�pozwoliły�
przełamać�nieśmiałość�w�kontaktach�międzyludzkich.
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TYTUŁ PROJEKTU

JAK?�–�Ja�Animator�Kultury

ORGANIZATOR

Dom�Kultury�„Kadr”�
w�Dzielnicy�Mokotów�m.st.�
Warszawy

CZAS TRWANIA PROJEKTU

22.06.2014�–�28.06.2014

STRONA INTERNETOWA

www.dkkadr.waw.pl

KATEGORIA

Polsko-litewska�współpraca

 �KRĘCILI�Z�LITWINAMI

Kręcono filmy, a efektem projektu był happening 
młodzieży z Polski i Litwy.  

Ten� projekt� to� cenna� inicjatywa� w� zakresie� budowania�
postaw� proobywatelskich,� zmierzających� do� przeciw-
działania�dyskryminacji�i�ksenofobii�poprzez�współpracę�
między� młodymi� Polakami� i� Litwinami.� Przedsięwzięcie�
koncentrowało� się� wokół� spotkania� młodzieży� z� Domu�
Kultury� „Kadr”�w�Warszawie�oraz�Centrum�Dzieci� i�Mło-
dzieży� w� Vilkaviskis,� które� odbyło� się� w� Olecku.� Celem�
projektu�było�zwiększenie�aktywności�społecznej�uczest-
ników� i� nabycie� przez� nich� nowych� kompetencji� spo-
łecznych,� kulturowych,� obywatelskich;� umiejętności� wy-
rażania� swoich� poglądów� i� potrzeb�w� zrozumiałym� dla�
otoczenia� języku.�Tematem�przewodnim�spotkania�była�
aktywność�w�środowisku�lokalnym�jako�platforma�rozwo-
ju�osobistego.�Temat�ten�został�ujęty�w�ramach�dyskusji,�
gier�symulacyjnych,�warsztatów�artystycznych�(z�takich�
dziedzin�jak�teatr,�taniec,�fotografia�oraz�film)�i�na�koniec�
doprowadził� do� happeningu� będącego� głównym� rezul-
tatem�działań�projektowych.� Inne� rezultaty�obejmowały�
prezentacje�multimedialne,�zawierające�filmy�i�fotografie,�
upowszechniające� ideę� projektu,� oraz� film� poklatkowy.�
Włączenie�do�przedsięwzięcia�lokalnej�społeczności�oraz�
współpraca�z�uczestnikami�z�Litwy�dała�mu�nie�tylko�rze-
czywisty� wymiar� lokalnego� działania,� ale� i� współpracy�
międzynarodowej.
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TYTUŁ PROJEKTU

Jedność�w�różnorodności

ORGANIZATOR

Gmina�Miejska�Lubaczów

CZAS TRWANIA PROJEKTU

21.10.2016�–�28.10.2016

STRONA INTERNETOWA

www.lubaczow.pl

KATEGORIA

Polsko-Ukraińska�Rada�
Wymiany�Młodzieży

 �MŁODZIEŻ�
ZAINSPIROWAŁA�
SENIORÓW�DO�
WSPÓŁPRACY�Z�UKRAINĄ

Młodzieżowy projekt polsko-ukraiński tak się udał, że 
Rada Seniorów z Lubaczowa chce rozpocząć własny.

Projekt�skupiał�się�wokół�tematyki�tolerancji� i�różnorodno-
ści�kulturowej.�Wzięła�w�nim�udział�grupa�30�młodych�osób�
z�Polski�i�Ukrainy.�Głównym�narzędziem�pracy�uczestników�
okazały�się�fotografia,�film�oraz�teatr.�Młodzież�dzięki�udzia-
łowi�w�projekcie�miała�szansę�rozwinąć�swoje�umiejętności�
artystyczne�i�komunikacyjne,�a�także�mogła�podjąć�pracę�
w�międzynarodowych�zespołach�osób�o�podobnych�zainte-
resowaniach.�Działania�projektowe�i�rezultaty�prezentowa-
ne�były�poprzez�różne�wydarzenia�(Festiwal�Różnorodności�
w�Lubaczowie,�wystawa� fotograficzna�oraz�dwa�filmy� te-
matyczne�dotyczące�tolerancji�i�różnorodności�kulturowej).�
Projekt�był�okazją�do�wzajemnego�poznania�się�młodzieży�
z�Polski�i�Ukrainy.�Bowiem,�jak�przekonują�autorzy�działania,�
osoby�te�–�mimo�że�mieszkają�od�siebie�niedaleko�w�sensie�
geograficznym�–�wiedzą�o�sobie�mało,�nie�mają�też�wielu�
okazji�do�spotkania�się� i�wspólnego�rozwijania�zaintereso-
wań.� Dzięki� promocji� przedsięwzięcia� wśród� lokalnej� spo-
łeczności�mieszkańcy�Lubaczowa�zainteresowali�się�współ-
pracą� z� Ukrainą.� Rada� Seniorów� w� tym� mieście� planuje�
podjąć�własne�działania�dotyczące�kontaktów�z�partnerem�
z�Ukrainy.�Jest�to�ciekawy�przykład�tego,�jak�działania�mło-
dzieży�mogą�stanowić�inspirację�dla�osób�starszych.

31_EDUinspiracje_�Gmina�Miejska�Lubaczów
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TYTUŁ PROJEKTU

Udana�wymiana�młodzieży�
dziś�gwarancją�dobrego�
sąsiedztwa�jutro

ORGANIZATOR

Europejski�Dom�Spotkań� 
–�Fundacja�Nowy�Staw

CZAS TRWANIA PROJEKTU

23.10.2016�–�30.10.2016

STRONA INTERNETOWA

www.eds-fundacja.pl

KATEGORIA

Polsko-Ukraińska�Rada�
Wymiany�Młodzieży

 �PODRĘCZNIK�DO�WYMIAN�
Z�UKRAIŃCAMI
Autorzy projektu, doświadczeni w prowadzeniu wy-
mian młodzieżowych, stworzyli podręcznik dla swo-
ich kolegów z mniejszą praktyką.

Projekt� skupiał� się� na� opracowania� podręcznika� meto-
dycznego� wspierającego�młodych� ludzi� w� prowadzeniu�
wymian�młodzieżowy� z� Polski� i� Ukrainy.� Publikacja� za-
wiera�gry�motywacyjne�i�integracyjne,�a�także�narzędzia�
ewaluacyjne�możliwe� do� zastosowania� w� toku� wymian�
młodzieżowych.� Ma� zachęcać� młodych� ludzi� do� prze-
myślenia� zagadnień� organizacyjnych� i� merytorycznych�
związanych� z� wymianami,� możliwych� do� przeoczenia.�
Podręcznik�wyróżnia�to,�że�został�przygotowany�przez�30�
pracowników�młodzieżowych.�Zamieszczone�w�nim�treści�
to�ich�własne�doświadczenia.�Opracowany�materiał�może�
stanowić�ważne�wsparcie�dla�młodych� ludzi� z�niewielką�
praktyką�w�tworzeniu�i�zarządzaniu�projektami.�Możliwe�
jest�szerokie�jego�stosowanie,�bowiem�darmowo�udostęp-
niono�go� także�w�wersji�elektronicznej.�Zainteresowanie�
podręcznikiem�mogą�wykazać�m.in.�organizacje�pozarzą-
dowe�zajmujące�się�tematyką�edukacji�oraz�współpracą�
regionalną,�a�także�podmioty�publiczne.
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TYTUŁ PROJEKTU

Carpathia�–�Connecting�
Cultures

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie�
„Passionfruits”

CZAS TRWANIA PROJEKTU

15.10.2016�–�22.10.2016

STRONA INTERNETOWA

passionfruits.eu

KATEGORIA

Polsko-Ukraińska�Rada�
Wymiany�Młodzieży

 �KARPATY�PO�OBU�
STRONACH�GRANICY
Młodych Polaków i Ukraińców dzieli m.in. część Kar-
pat. A co łączy?

Projekt�miał� charakter� wymiany�młodzieżowej.� Inicjaty-
wa�skoncentrowana�była�wokół�wspólnego�kulturowego�
dziedzictwa�Karpat.�Główny�cel�projektu�to�poznanie�kul-
tury,� folkloru,� tradycji� i� historii� regionu�po�obu� stronach�
granicy� polsko-ukraińskiej,� porównanie� ich,� a� następnie�
podjęcie� próby� znalezienia� wspólnych� elementów.� Jak�
przypominają� autorzy� projektu,� folklor� nie� jest� tworem�
powierzchownym�–�wręcz�przeciwnie,�jest�głęboko�zako-
rzeniony�w� historii,� naleciałościach� kulturowych� i� trady-
cjach�społecznych,�a�także�pozostaje�związany�z�charak-
terem� geograficzno-przyrodniczym� regionu.� Uczestnicy�
przedsięwzięcia�wzięli�udział�w�warsztatach� tanecznych,�
a� także� dokumentowali� swoje� działania� za� pomocą� fo-
tografii.� Efekty� podjętych� działań� były� prezentowanie�
w�formie�wystawy�w�Muzeum�Etnograficznym�w�Warsza-
wie.�Młodzież�nawiązała�partnerstwa�z�grupami�z�Czech�
i�Słowacji�w�celu�realizacji�kolejnych�działań�promujących�
kulturę�regionalną.
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TYTUŁ PROJEKTU

Polsko-ukraińskie�
spotkania�muzyczne

ORGANIZATOR

Polsko-Ukraińska�Fundacja�
Imienia�Ignacego�Jana�
Paderewskiego

CZAS TRWANIA PROJEKTU

26.10.2016�–�16.11.2016

STRONA INTERNETOWA

www.paderewski.eu

KATEGORIA

Polsko-Ukraińska�Rada�
Wymiany�Młodzieży

 �PRZEKŁADALI�NA�MUZYKĘ�
SIENKIEWICZA�I�FRANKO
Czy można przełożyć na dźwięki literaturę Henryka 
Sienkiewicza oraz Iwana Franko? Udało się to mło-
dym Polakom i Ukraińcom.

Projekt�skupiał�się�na�poznaniu�oraz�promocji�wspólnego�
dziedzictwa�muzycznego� i� literackiego� Polski� i� Ukrainy.�
Zakładał� organizację� warsztatów� interdyscyplinarnych�
w� obu� krajach,� skupionych� wokół� twórczości� Henryka�
Sienkiewicza�i�ukraińskiego�poety�Iwana�Franko.�W�trak-
cie� projektu� uczestnicy�mieli� okazję� twórczo� zaadapto-
wać�znane�teksty�literackie�w�formie�muzycznej.�Projekt�
korespondował� z� kierunkami� nauki� i� zainteresowaniami�
uczestników,�a�także�realizował�potrzeby�dotyczące�zdo-
bywania�praktyki�w� zawodzie�muzyka.�Uczestnicy�pod-
sumowali� wymiany� młodzieżowe� koncertami� dla� spo-
łeczności�lokalnej.�Polska�odsłona�warsztatów�odbyła�się�
w�dniach�26-31�października�2016�r.�w�Pułtusku,�a�ukraiń-
ska�–�w�dniach�11-16�listopada�2016�r.�we�Lwowie.�Rezultaty�
projektu�zostały�wykorzystane�przy�realizacji�kolejnej�wy-
miany�młodzieżowej� pt.� Europejska� Akademia�Młodych�
Wirtuozów.
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TYTUŁ PROJEKTU

Historia�sąsiadów�muzyką�
pisana

ORGANIZATOR

Powiat�gnieźnieński

CZAS TRWANIA PROJEKTU

19.10.2016�–�24.10.2016

STRONA INTERNETOWA

powiat-gniezno.pl

KATEGORIA

Polsko-Ukraińska�Rada�
Wymiany�Młodzieży

 �MIĘDZYNARODOWA�
ORKIESTRA
Mamy kolejny dowód na to, że nic tak nie łączy jak 
wspólne muzykowanie.

Projekt�z�Wielkopolski�skupiał�się�na�promowaniu�dialogu�
kulturowego�między�młodzieżą�z�Polski�i�z�Ukrainy.�Celem�
było�stworzenie�wspólnego�zespołu�muzycznego�–�kame-
ralnej�multiinstrumentalnej�orkiestry�młodzieżowej�–�któ-
ry�w�efekcie�prób�i�warsztatów�miał�skomponować�i�wy-
konać�utwór�muzyczny�dowolnej�formy.�Jak�przekonują�
autorzy�przedsięwzięcia,�wspólne�muzykowanie�młodzie-
ży� z�obu�państw�okazało� się� świetnym�narzędziem�bu-
dowania� współpracy� oraz� przełamywania� wzajemnych�
stereotypów.� Prace� nad� utworem,� skomponowanym�
przez� Polaków� i� Ukraińców,� można� było� podglądać� za�
pośrednictwem� mediów� społecznościowych,� w� których�
młodzież�bardzo�aktywnie�działała,�promując�swoją�mul-
tiinstrumentalną�orkiestrę.�Na�poziomie�obu�samorządów�
uczestniczących� w� projekcie� nie� były� prowadzone� do-
tychczas�działania�o�podobnej�tematyce�i�rozmachu.

35_EDUINSPIRACJE_ POWIAT 
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TYTUŁ PROJEKTU

W�trosce�o�jakość�
w�ilości�–�program�
interdyscyplinarnego�
wspierania�studenta�filologii�
obcej�w�oparciu�o�metodę�
tutoringu�akademickiego�
w�Uniwersytecie�Gdańskim

ORGANIZATOR

Uniwersytet�Gdański

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2013-2016

STRONA INTERNETOWA

http://ug.edu.pl/

KATEGORIA

Projekty�realizowane�
w�ramach�Funduszu�
Stypendialnego�
i�Szkoleniowego

 �BUDOWALI�RELACJĘ�
MISTRZ-UCZEŃ
Spersonalizowane kształcenie z wyboru, według pa-
sji, zainteresowań, bez ocen, mierników i sztywnych 
ram czasowych? Wprowadzając model tutoringu 
akademickiego, Uniwersytet Gdański udowadnia, że 
to możliwe.

Projekt� miał� na� celu� podniesienie� jakości� kształcenia�
akademickiego�na�Wydziale�Filologicznym�Uniwersytetu�
Gdańskiego�dzięki�wdrożeniu�metody�tutoringu�oksfordz-
kiego� jako� alternatywnej� formy� edukacji� spersonalizo-
wanej.�Kluczowym�działaniem�początkowym�w�projekcie�
był�cykl�szkoleń�eksperckich�dla�kadry�naukowo-dydak-
tycznej�Uniwersytetu�Gdańskiego�na�temat�założeń�oraz�
instrumentów�tej�metody,�które�przy�okazji�stanowiły�wy-
jątkową�przestrzeń�do�dyskusji�akademickiej� i� integracji�
środowiska.� W� kolejnym� etapie� skupiono� się� na� pracy�
indywidualnej�tutorów�z�grupą�studentów�wybranych�na�
podstawie�ich�pasji�i�zainteresowań�akademickich.�Łącz-
nie�w�programie�tutoringu�wzięło�udział�ponad�220�stu-
dentów.� Największa� innowacyjność� przedsięwzięcia� po-
legała� na� zbudowaniu� w� uczestnikach� poczucia� dużej�
odpowiedzialności� za�prowadzenie�procesów� tutorskich,�
które�w�wymiarze�od�7�do�niekiedy�14�spotkań�z�jednym�
studentem�pozwoliły�na�zainicjowanie,�obserwację�i�kre-
ację� nowych� ścieżek� edukacji� akademickiej� i� ich� osobi-
stego�rozwoju.�Bardzo�istotne�okazało�się�doświadczenie�
uczenia�się�przedstawicieli�kadry�akademickiej�od�siebie�
nawzajem,�od�studentów,�wchodzenie�w�autentyczny�dia-
log,� odczuwanie� głębokiej� satysfakcji� z� budowania� uni-
kalnej�kultury�akademickiej�współpracy�w�zespole,�w�któ-
rym�studenci�byli�partnerami,�a�nie�wyłącznie�odbiorcami�
transmisyjnie�przekazywanej�wiedzy.�

36_EDUINSPIRACJE_ UNIWERSYTET 
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TYTUŁ PROJEKTU

Adaptowana�Aktywność�
Fizyczna�(APA)�–�teoria�
i�praktyka

ORGANIZATOR

Akademia�Wychowania�
Fizycznego�Józefa�
Piłsudskiego�w�Warszawie

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2014-2015

STRONA INTERNETOWA

http://www.awf.edu.pl/

KATEGORIA

Projekty�realizowane�
w�ramach�Funduszu�
Stypendialnego�
i�Szkoleniowego

 �NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ�
NIE�WYKLUCZA�
Z�AKTYWNOŚCI�FIZYCZNEJ
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie 
opracowała narzędzia, które pozwalają na dobranie 
form aktywności uwzględniających potrzeby osób 
poruszających się na wózkach. 

Adaptowana�aktywność�fizyczna�(APA)�to�rozwijająca�się�
dyscyplina� akademicka� w� Europie,� mająca� na� celu� po-
prawę�jakości�życia�i�samodzielności�osób�ze�specjalnymi�
potrzebami.� Liczba� osób� poruszających� się� na� wózkach�
jest�wysoka� i�stale�wzrasta.�Wielu�użytkowników�wózków�
doświadcza�ostrych� i� przewlekłych�urazów� lub� schorzeń,�
które� ograniczają� ich� uczestnictwo� w� życiu� społecznym�
oraz�aktywność�zawodową.�Analiza� jakości� i�dostępności�
programów�kształcenia�w�zakresie�APA,�przeprowadzona�
przed� rozpoczęciem� projektu,� wykazała� istotne� różnice�
w� programach� w� poszczególnych� krajach� europejskich.�
Okazało�się,�że�oferowane�przez�polskie�uczelnie�progra-
my�wychowania�fizycznego�zawierają�niewiele�treści�doty-
czących�APA,�z�kolei�w�programach�wychowania�fizyczne-
go�w�Islandii�zawarto�niewiele�informacji�o�użytkownikach�
wózków.� Ta� diagnoza� stała� się� inspiracją� dla� opracowa-
nia� projektu� realizowanego� przez� AWF� we� współpracy�
z� Uniwersytetem� Islandzkim.� Jego� celem� było� zwiększe-
nie�włączenia�społecznego�użytkowników�wózków�w�Pol-
sce�i�Islandii�poprzez�szkolenie�przyszłych�fizjoterapeutów�
i�nauczycieli�wychowania�fizycznego.�W�ramach�projektu�
zorganizowano�warsztaty� dla� studentów� z� Polski� i� Islan-
dii,�w�trakcie�których�poznali�oni�teoretyczne�i�praktyczne�
podstawy�adaptacji�aktywności�fizycznej�dla�osób�ze�spe-
cjalnymi�potrzebami.�
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TYTUŁ PROJEKTU

Mobilność�Studentów�
i�Pracowników�Uczelni

ORGANIZATOR

Uniwersytet�Szczeciński

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2014-2015

STRONA INTERNETOWA

http://www.usz.edu.pl/

KATEGORIA

Projekty�realizowane�
w�ramach�Funduszu�
Stypendialnego�
i�Szkoleniowego

 �M�JAK�MO�I�RANA

W projekcie Uniwersytetu Szczecińskiego wypraco-
wano rozwiązania będące źródłem inspiracji dla in-
nych inicjatyw realizowanych w ramach Erasmusa+.

Podczas�pobytu�na�studiach�i�praktykach�zagranicznych�
uczestnicy� wyjazdów� często� zamieszczają� w� internecie�
blogi,� reportaże� lub� fotorelacje,� które� są� następnie�wy-
korzystywane� przez� uczelnie� w� celach� promocyjnych,�
a� studenci� stają� się� swoistymi� ambasadorami� instytucji�
goszczących.�Ci�ze�specjalności�skandynawistyka�–�stu-
dia�norweskie�–�poszli�o�krok�dalej.�Efektem�ich�wyjazdu�
do�Norwegii�były�nie�tylko�opisy�osobistych�doświadczeń�
związanych�z�pobytem�za�granicą,�ale�również�prace�ba-
dawcze� w� języku� norweskim� (np.� pozycja� poświęcona�
analizie� obchodów� konstytucji� Norwegii pt.� Historyczna�
perspektywa�i�prezentacja�obchodów�17�maja�w�Hamar,�
autorstwa� Anny� Patrygi� i� Anny� Dutki,� która� może� być�
wykorzystana�w�dalszej�karierze�zawodowej� i�naukowej�
autorek).�Wyjątkowym� rezultatem�projektu� jest� również�
opracowany�przez�Krzysztofa�Komorowskiego�i�Jakuba�
Korczyka�przewodnik�po�Norwegii�pt.�M� jak�Mo� i�Rana,�
który�został�wydany�w�wersji�książkowej�i�opublikowany�
na�stronie�internetowej�uczelni�oraz�na�stronach�Fundu-
szu� Stypendialnego� i� Szkoleniowego.� Publikacja� ta� jest�
cennym�źródłem�informacji�nt.�kultury� i�stylu�życia�Nor-
wegów,� mogącym� zainteresować� nie� tyko� studentów�
skandynawistyki,�ale�wszystkie�osoby,�które�wybierają�się�
do�tego�kraju.

38_EDUINSPIRACJE_ UNIWERSYTET 
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TYTUŁ PROJEKTU

Innovation�Management�
–�anglojęzyczny�program�
studiów�magisterskich�
wspomagany�
nowoczesnymi�
technologiami�
informatycznymi

ORGANIZATOR

Uniwersytet�Ekonomiczny�
w�Poznaniu

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2015-2016

STRONA INTERNETOWA

http://ue.poznan.pl

KATEGORIA

Projekty�realizowane�
w�ramach�Funduszu�
Stypendialnego�
i�Szkoleniowego

 �BADAJĄ�ZACHOWANIA�
NABYWCÓW
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu uruchomił La-
boratorium Marketingowego Wsparcia Procesu Inno-
wacyjnego pozwalające badać zachowania nabyw-
ców w procesie podejmowania decyzji zakupowych.

Projekt�z�Poznania�został�zrealizowany�w�odpowiedzi�na�
rosnące� zainteresowanie� neuromarketingowymi� meto-
dami�zachowań�nabywców�oraz�informatycznym�oprzy-
rządowaniem� procesu� zarządzania.� Inspiracją� do� uru-
chomienia�nowego�programu�studiów�była�świadomość�
niewystarczającej� innowacyjności� polskiej� gospodarki�
z�jednej�strony,�brak�oferty�edukacyjnej�w�zakresie�two-
rzenia�i�zarządzania�innowacjami�oraz�niewystarczające�
umiędzynarodowienie� programów� studiów� –� z� drugiej,�
a�także�konieczność�wzmacniania�wrażliwości�na�kwestie�
ekologiczne,� zarówno� wśród� przyszłych� menedżerów,�
jak� i�wykładowców�kształtujących� ich�wiedzę� i�postawy.�
Program�został�na�stałe�włączony�do�oferty�edukacyjnej�
Uniwersytetu� Ekonomicznego� w� Poznaniu,� początkowo�
jako� specjalność,� a� od� roku� akademickiego� 2017/2018�
jako� kierunek.� Cennym� rezultatem� projektu� jest� zaple-
cze�laboratoryjne.�Powstały�dwa�laboratoria�do�badania�
zachowań� nabywców:� ShopLab� (do� badania� zachowań�
w�przestrzeni� sklepu� stacjonarnego)� i�Consumerlab� (do�
badania� zachowań� w� internecie).� Nowa� oferta� została�
skierowana� do� absolwentów� studiów� drugiego� stopnia�
w� Polsce� i� za� granicą.� Okazała� się� na� tyle� atrakcyjna,�
że� już� w� pierwszym� roku� programu� przyjętych� zostało�
49�osób,� zarówno�Polaków,� jak� i� cudzoziemców�pocho-
dzących�z:�Niemiec,�Rosji,�Ukrainy,�Peru,�Turcji,�Egiptu,�In-
dii,�Bangladeszu,�Chin�i�Nepalu.�

39_EDUINSPIRACJE_ UNIWERSYTET 
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TYTUŁ PROJEKTU

Filolog�dla�środowiska

ORGANIZATOR

Wyższa�Szkoła�Filologiczna�
we�Wrocławiu

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2015-2016

STRONA INTERNETOWA

www.wsf.edu.pl

KATEGORIA

Projekty�realizowane�
w�ramach�Funduszu�
Stypendialnego�
i�Szkoleniowego

 �JAK�CHRONIĆ�PRZYRODĘ�
W�JĘZYKU�OBCYM?
Naukowcy z Wrocławia znaleźli odpowiedź na pyta-
nie, w jaki sposób połączyć dwie pozornie niepowią-
zane ze sobą dyscypliny naukowe – językoznawstwo 
i ochronę środowiska.

Filolog�dla� środowiska� to� interdyscyplinarny�projekt� zre-
alizowany�w�partnerstwie�z�Sogn�og�Fjordane�University�
College� z� Norwegii.� Inicjatywa� ta� stanowi� odpowiedź� na�
potrzeby� wyposażania� filologów� w� specjalistyczne� i� no-
woczesne� narzędzia� wyróżniające� ich� na� współczesnym�
rynku�pracy.�W�projekcie�opracowano�30�nowoczesnych�
programów�nauczania�specjalistycznych�języków�obcych�
w�oparciu�o�treści�środowiskowe�oraz�30�ekokursów�e-lear-
ningowych�wspierających�rozwój�umiejętności�językowych�
oraz�kompetencji�informatycznych�studentów.�W�ramach�
nowo�uruchomionych�przedmiotów�przeprowadzono�po-
nad�1000�godzin�dydaktycznych,�w�których� tylko�w�roku�
akademickim� 2015/2016� uczestniczyło� łącznie� 300� stu-
dentów.�Treści� języka�obcego�specjalistycznego�z�obsza-
ru� nauk� środowiskowych� zostały� włączone� również� do�
warsztatów�dla�uczniów�szkół�gimnazjalnych�i�ponadgim-
nazjalnych�prowadzonych�przez�WSF�w�ramach�projektu�
Program�Szkół�Partnerskich�WSF�oraz�wykorzystane�pod-
czas�zajęć�z�metodyki�nauczania�języków�obcych�adreso-
wanych�do�kursantów�Centrum�Doskonalenia�Nauczycieli�
i�Lektorów�Języków�Obcych�WSF.

40_EDUINSPIRACJE_ WYŻSZA 
SZKOŁA FILOLOGICZNA WE 
WROCŁAWIU
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TYTUŁ PROJEKTU

Prowadzenie�regionalnego�
punktu�informacyjnego�
Eurodesk�Polska�
w�Bydgoszczy

ORGANIZATOR

Wyższa�Szkoła�Gospodarki�
z�Bydgoszczy

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2016

STRONA INTERNETOWA

http://www.wsg.byd.pl/
strona-glowna.1.html

KATEGORIA

Informacja�europejska� 
dla�młodzieży

 �PATRONI�MAŁYCH�
EUROPOSŁÓW
Ten punkt Eurodesku wyróżnia się m.in. sprawowa-
niem opieki nad Młodzieżowym Parlamentem Eu-
ropejskim w Bydgoszczy oraz działaniami na rzecz 
imigrantów.

Celem� projektu� było� prowadzenie� eurolekcji� dla� dzieci�
i�młodzieży,� warsztatów,� szkoleń� oraz� spotkań,� poświę-
conych� tematyce� mobilności,� poszukiwania� partnerów,�
realizacji� międzynarodowych� projektów� i� aktywno-
ści� obywatelskiej.� Przedstawiciele� punktu� uczestniczyli�
w� europejskim� spotkaniu� w� Trieście� oraz� kampanii� in-
formacyjnej�projektu�„Time�to�Move”�i�„Papiery�do�karie-
ry”.�W� ramach�projektu� punkt� konsultacyjny� Eurodesku�
współpracuje�z�innymi�podmiotami�działającymi�na�polu�
młodzieżowej� informacji� europejskiej� i� edukacji,� otacza�
opieką� Młodzieżowy� Parlament� Europejski� w� Bydgosz-
czy,� wspierając� realizowany� projekt� Euro� Youth� Media-
Lab.�Punkt�Eurodesku�w�Bydgoszczy� stanowi�platformę�
współpracy� młodzieżowej,� edukacyjną� i� informacyjną.�
Innowacyjnym�elementem�działania�są�zajęcia�dla�osób�
o�mniejszych�szansach�edukacyjnych�–�z�dziećmi� i�mło-
dzieżą�z�upośledzeniem�bądź�opóźnieniem�rozwoju�oraz�
praca�z�imigrantami�(na�rzecz�młodzieży�z�Ukrainy,�Afryki�
i�Azji,�np.�podczas�organizowanych�lokalnie�Dni�Orienta-
cyjnych�dla�studentów�międzynarodowych).
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TYTUŁ PROJEKTU

Prowadzenie�regionalnego�
punktu�informacyjnego�
Eurodesk�Polska�
w�Białymstoku

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie�
Międzynarodowej�
i�Międzykulturowej�
Wymiany�ANAWOJ

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2016

STRONA INTERNETOWA

http://anawoj.org/

KATEGORIA

Informacja�europejska� 
dla�młodzieży

 �BUMERANG�
Z�BIAŁEGOSTOKU
Punkt Eurodesk w Białymstoku pozwala prowadzić 
wiele akcji (m.in. Bumerang), angażując dzieci i mło-
dzież w działania na rzecz lokalnej społeczności.

Stowarzyszenie�ANAWOJ�to�niezwykle�prężna�i�aktywnie�
działająca�w�regionie�(oraz�na�arenie�międzynarodowej)�
organizacja�pozarządowa.�Prowadzony�przez�nią�punkt�
Eurodesk� wyróżniał� się� niestandardowymi� pomysłami�
na� aktywizację� młodzieży� i� kształtowanie� postaw� oby-
watelskich�w�działaniach�na� rzecz� lokalnych�społeczno-
ści.�Stowarzyszenie�Międzynarodowej�i�Międzykulturowej�
Wymiany�ANAWOJ� jest�w�Eurodesku�od�2011� r.�Realizu-
je� wiele� projektów,� w� tym� również� tych� finansowanych�
z� funduszy� programu� Erasmus+.� Od� lat� wysyła� i� gości�
wolontariuszy�europejskich,� za�co�w�2016� r.�projekt�Kre-
atywna�edukacja�dla�dzieci� i�młodzieży�dostał�nagrodę�
specjalną� w� konkursie� EDUinpiracje� w� kategorii� 20� lat�
Wolontariatu� Europejskiego.� W� ramach� działania� Euro-
desku�prowadzono�wiele�innych�międzynarodowych�i�lo-
kalnych� projektów� edukacyjnych� i� informacyjnych� (np.�
Wspólna�sprawa�–�projekt�zwiększający�wpływ�młodzieży�
na�procesy�decyzyjne�w�macierzystych�gminach,� akcja�
Bumerang�angażująca�dzieci�i�młodzież�na�rzecz�lokalnej�
społeczności,�oraz�I�Kongres�Rad�Młodzieżowych�z�woje-
wództwa�podlaskiego).�Praca�Stowarzyszenia�miała�rów-
nież�wymiar�praktyczny,�oprócz�dziesiątek�godzin�prze-
prowadzonych�warsztatów�i�szkoleń�zbudowano�siłownie�
pod�chmurką,�wsparto�świetlicę�jako�lokalne�miejsce�dla�
spędzania�wolnego�czasu�po�zajęciach�szkolnych.

42_EDUINSPIRACJE_ 
STOWARZYSZENIE 
MIĘDZYNARODOWEJ I 
MIĘDZYKULTUROWEJ WYMIANY 
ANAWOJ
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TYTUŁ PROJEKTU

Prowadzenie�regionalnego�
punktu�informacyjnego�
Eurodesk�Polska� 
w�Bielsku-Białej

ORGANIZATOR

Fundacja�Alternatywnych�
Inicjatyw�Edukacyjnych

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2016

STRONA INTERNETOWA

http://www.fundacjaaie.eu/

KATEGORIA

Informacja�europejska� 
dla�młodzieży

 �MAŁY�PUNKT�Z�DUŻĄ�
ENERGIĄ
Niewielki kadrowo punkt Eurodesku w Bielsku-Białej 
doradza tamtejszym uczniom.

Bielski�Punkt�Informacyjny�prowadzony�jest�jedynie�przez�
troje� konsultantów,� ale� jego� działania� są� dostrzegalne�
w�mieście� i� regionie.�Do�osiągnięć� załogi�punktu�należą�
m.in.:� udział�w� spotkaniu� konsultantów�Eurodesk�Polska�
oraz�w�wydarzeniach�Europejskiego�Tygodnia�Młodzieży,�
praca�przy�programie�„Papiery�do�kariery”,�prowadzenie�
warsztatów�dla�młodzieży�szkolnej�na�temat�rynku�pra-
cy�oraz�udział�w� lokalnych� i�międzynarodowych�przed-
sięwzięciach� (także�artystycznych�–�np.�Wystawa�Twór-
ców� Ludowych� i� Rzemiosła� Artystycznego�w� Prudniku).�
W� ramach�projektu�w�punkcie�w�Bielsku-Białej�w� trybie�
ciągłym�prowadzone�są�konsultacje�personalne,�mailowe�
i�telefoniczne,�zarówno�grupowe,�jak�i�indywidualne.�Pro-
mocji�rezultatów�tego�projektu,�oprócz�widoczności�w�śro-
dowisku�lokalnym,�służy�prowadzenie�strony�internetowej�
oraz�działalność�na�portalach�społecznościowych.

43_EDUINSPIRACJE_ FUNDACJA 
ALTERNATYWNYCH INICJATYW 
EDUKACYJNYCH
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TYTUŁ PROJEKTU

Prowadzenie�regionalnego�
punktu�informacyjnego�
Eurodesk�Polska�
w�Krakowie

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie�
Europe4Youth

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2016

STRONA INTERNETOWA

http://www.europe4youth.
eu/

KATEGORIA

Informacja�europejska� 
dla�młodzieży

 �INFORMOWALI�
MAŁOPOLAN,� 
JAK�DZIAŁA�UNIA
Rada Unii Europejskiej niejednemu myli się z Radą 
Europy. Ale kto skorzystał z usług krakowskiego 
punktu, ma już poukładaną wiedzę dotyczącą tych 
instytucji.

Projekt�miał� na� celu� dotarcie� z� informacjami� na� temat�
funkcjonowania� Unii� Europejskiej� do� jak� najszerszego�
grona� młodych� odbiorców� z� Małopolski.� Jego� realiza-
cja� opierała� się� na� działalności� punktu� informacyjnego�
prowadzonego�w�Krakowie.�W� tym�celu�wykorzystywa-
ne�były� elektroniczne�metody�przekazu� informacji� oraz�
spotkania,�warsztaty,�konsultacje,�eurolekcje� i�gra� „Roz-
gryźTo”.� W� Zakopanem,� Tarnowie� i� Oświęcimiu� zostały�
zorganizowane�wydarzenia�z�cyklu�Cafe�Cariera.�Konsul-
tanci�krakowskiego�punktu�brali�udział�w�szkoleniach�na�
temat�prowadzenia�lekcji�europejskich�oraz�zajęć�związa-
nych�z�programem�„Papiery�do�kariery”�(w�ramach�któ-
rego� w� 2016� roku� przeprowadzono� jedenaście� spotkań�
z�młodzieżą).
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TYTUŁ PROJEKTU

Prowadzenie�punktu�
informacji�europejskiej�
Eurodesk�w�Warszawie

ORGANIZATOR

Miasto�Stołeczne�
Warszawa�Dzielnica�Wola

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2016-2017

STRONA INTERNETOWA

www.wola.waw.pl

KATEGORIA

Informacja�europejska� 
dla�młodzieży

 �SKUTECZNY�„JEDYNAK”�
Z�WARSZAWSKIEJ�WOLI
Jedyny konsultant stołecznego punktu Eurodesku 
nie tylko przyczynił się do pogłębienia wiedzy o Unii 
Europejskiej wśród uczniów z dzielnicy Wola, ale 
także poprawił ich samoocenę.

Warszawski�lokalny�punkt�Eurodesku�przy�Urzędzie�Dziel-
nicy�Wola�działał�w�oparciu�o�pracę�tylko� jednego�kon-
sultanta.� Jego� aktywność,� pracowitość� i� kreatywność�
pozwoliły� na� realizację� wielu� trudnych� zadań� informa-
cyjnych� i� edukacyjnych.� W� ramach� projektu� instytucja�
uczestniczyła� w� międzynarodowej� kampanii� „Time� to�
Move”,� aktywnej� pracy� na� terenie� szkół� –� spotkaniach�
z�dyrektorami,�nauczycielami�i�uczniami�oraz�prowadze-
niu� eurolekcji.� Przeprowadzono� projekty:� Europa� wciąż�
jest�modna,�Licealna�Akademia�Wiedzy�oraz�Eurolekcja�
z� doradcą� zawodowym.� Do� rezultatów� projektu� moż-
na� zaliczyć:� zdobycie� lub� usystematyzowanie� wiedzy�
uczniów�szkół�w�regionie�o�Unii�Europejskiej�i�Polski�w�UE,�
wzrost�motywacji� do� dalszej� nauki,� wzrost� umiejętności�
autoprezentacji� i� wystąpień� publicznych� oraz� walki� ze�
stresem.�Uczniowie�lepiej�sobie�radzą�z�prezentowaniem�
własnych�argumentów.�Są�bardziej� tolerancyjni,�wzrosła�
ich�samoocena�i�liczba�znajomych.
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60-LECIE ISTNIENIA 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego, 5-lecie 
realizacji projektów  
ze środków  
Europejskiego  
Funduszu Społecznego 
w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał 
Ludzki i Wiedza  
Edukacja Rozwój

KATEGORIA 
SPECJALNA 
30 lat programu 
ERASMUS
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TYTUŁ PROJEKTU

Why�Maths?

ORGANIZATOR

Gimnazjum�im.�Anny�
Wazówny�w�Golubiu- 
-Dobrzyniu

CZAS TRWANIA PROJEKTU

sierpień�2012�–�lipiec�2014

STRONA INTERNETOWA

www.wazowna.pl

KATEGORIA

30�lat�programu�Erasmus

 �MATEMATYKA� 
JEST�WSZĘDZIE
Projekt udowodnił, że abstrakcyjne wzory matema-
tyczne znajdują odbicie w architekturze, malarstwie 
czy przyrodzie.

Główną� ideą�projektu�było�pokazanie�uczniom,� jak�ma-
tematyka�pomaga�w�rozwoju�innych�nauk.�Gimnazjaliści�
przyglądali� się� problemom� matematycznym� z� szerszej�
perspektywy�–�w�kontekście�interdyscyplinarnym.�Uświa-
damiali� sobie,� że�matematyka� jest� przedmiotem� łączą-
cym�wiele�dyscyplin,�w�których�na�pierwszy�rzut�oka�nie�
jest� dostrzegana.� Przedsięwzięcie� udowodniło,� że� abs-
trakcyjne� wzory�matematyczne� znajdują� odbicie� w� ar-
chitekturze,�malarstwie�oraz�przyrodzie.�Nauczyciele�po�
zakończeniu� projektu� kontynuują� realizację� pomysłów�
wypracowanych�podczas�jego�trwania.�Rezultaty�podję-
tych�działań� są�dostępne�w� formie�e-booka.�Ułatwia� to�
skorzystanie�z�nich�przez� inne�szkoły,�a� także�podmioty�
niepubliczne.�Przez�dyrektorów�szkół�z�województwa�ku-
jawsko-pomorskiego� projekt� jest� traktowany� jako� wzór�
do� naśladowania,� bowiem� pomijanie� interdyscyplinar-
nego�znaczenia�matematyki�to�wciąż�problem,�z�którym�
zmaga�się�polska�oświata.�

46_EDUINSPIRACJE_ GIMNAZJUM 
IM. ANNY WAZÓWNY W GOLUBIU-
DOBRZYNIU
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TYTUŁ PROJEKTU

Sounds�&�Voices

ORGANIZATOR

Polskie�Stowarzyszenie�
na�rzecz�Osób�
z�Niepełnosprawnością�
Intelektualną

CZAS TRWANIA PROJEKTU

sierpień�2011�–�lipiec�2013

STRONA INTERNETOWA

www.psoni.org.pl

KATEGORIA

30�lat�programu�Erasmus

 �NIEPEŁNOSPRAWNI�
INTELEKTUALNIE�ZYSKALI�
SWÓJ�GŁOS�W�RADIU
Radio internetowe okazało się kanałem komunikacji 
umożliwiającym podjęcie działań w kierunku wyeli-
minowania uprzedzeń w stosunku do osób niepełno-
sprawnych intelektualnie.

Ten�projekt�ma�duże�znaczenie�dla�edukacji�osób�z�nie-
pełnosprawnością� intelektualną.� Jego�ważnym� elemen-
tem�jest�poprawa�umiejętności�komunikacyjnych�uczest-
ników,�a�także�umożliwienie�im�nawiązania�nowych�relacji�
społecznych.�Dzięki�tworzeniu�radia�internetowego�osoby�
z� niepełnosprawnością� intelektualną� mogły� zwiększyć�
swoje� umiejętności� związane� z� nowymi� technologia-
mi.�Radio� internetowe�okazało�się�kanałem�komunikacji�
umożliwiającym� podjęcie� działań� w� kierunku� wyelimi-
nowania� uprzedzeń.� Przedsięwzięcie� w� ciekawy� sposób�
włącza� osoby� niepełnosprawne� w� nowe� kontakty� spo-
łeczne,�pozwala�im�też�na�mówienie�o�swoich�potrzebach�
i�problemach.�Radio�internetowe�i�przygotowanie�audycji�
może�być�elementem�terapii�osób�z�niepełnosprawnością�
intelektualną.� Rezultaty� projektu� mogą� być� stosowane�
przez�organizacje,�które�stawiają�sobie�podobne�cele.

47_EDUINSPIRACJE_ POLSKIE 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB 
Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
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TYTUŁ PROJEKTU

Teatramat�–�Merytoryczne�
Zaplecze�Teatru�
Amatorskiego

ORGANIZATOR

Fundacja�Towarzystwo�
Teatralne�im.�Jędrzeja�
Cierniaka

CZAS TRWANIA PROJEKTU

październik�2014� 
–�grudzień�2015

STRONA INTERNETOWA

www.towarzystwoteatralne.pl

KATEGORIA

30�lat�programu�Erasmus

 �TEATRAMAT�ŁĄCZY�
AMATORÓW
Twórcy teatru amatorskiego zyskali łączący ich por-
tal informacyjny.

Projekt� skupiał� się� na� integracji� środowiska� twórców-a-
matorów�poprzez� tworzenie�bazy�kontaktów� i�wymiany�
informacji�między�teatrami,�grupami�nieformalnymi�oraz�
indywidualnymi� twórcami� przedstawień� i� happeningów.�
Teatramat�był�prowadzony�we�współpracy�z�organizacja-
mi�z�Niemiec,�Francji�oraz�Danii� (Bund�Deutscher�Ama-
teurtheater� e.V.,� Fédération� Nationale� des� Compagnies�
de� Théâtre� Amateur� et� d’Animation� i� Danish� Amateur�
Theatre�Association).�Cała�inicjatywa�fundacji�z�siedzibą�
w�Warszawie�miała�istotne�znaczenie�dla�osób�zaintere-
sowanych� teatrem� amatorskim.�W�wyniku� działań� pro-
jektowych� został�m.in.� opracowany�portal� informacyjny�
zawierający:� kalendarze� festiwali,� informację�o�kursach,�
bazę�kontaktów�oraz�publikacje�branżowe�do�pobrania.�
Portal�ten�wciąż�jest�aktualizowany�w�internecie�–�ma�tak-
że�swoje�„odnogi”�w�mediach�społecznościowych,�w�tym�
profil�na�Facebooku.

48_EDUINSPIRACJE_ FUNDACJA 
TOWARZYSTWO TEATRALNE IM. 
JEDRZEJA CIERNIAKA



86  |  30 LAT PROGRAMU ERASMUS

TYTUŁ PROJEKTU

Staże�hotelarzy

ORGANIZATOR

Zespołu�Szkół�
Ponadgimnazjalnych�nr�1�
w�Chojnie

CZAS TRWANIA PROJEKTU

lipiec�2010�-�październik�
2011

STRONA INTERNETOWA

https://www.zsp1chojna.pl/

KATEGORIA

30�lat�programu�Erasmus

 �WOJAŻE�HOTELARZY�
Z�CHOJNA
Dla uczniów udział w projekcie wiązał się z okazją 
do zapoznania się z rynkiem zatrudnienia w innych 
krajach – w tym z kulturą pracy i metodami orga-
nizacyjnymi.

Projekt�przygotowywał�młodzież�do�podjęcia�zatrudnie-
nia�po�zakończeniu�edukacji.�Dzięki�niemu�uczniowie�mieli�
okazję�odbycia�praktyki�zawodowej�w�hotelach�w�Anglii�
i�Niemczech.�Kształcenie�umiejętności�zawodowych�w�ra-
mach� staży� uzupełnione� było� przygotowaniem� kulturo-
wym,� pedagogicznym,� psychologicznym� i� językowym.�
Udział�w�projekcie�był�okazją�do�zapoznania�się�z�rynkiem�
zatrudnienia�w� innych� krajach� –�w� tym� z� kulturą� pracy�
i� metodami� organizacyjnymi.� Wśród� zaangażowanych�
uczniów� poprawiła� się� znacząco� znajomość� słownictwa�
branżowego�–�w� ramach�nauki� języków�obcych.� Szkoła�
z�Chojna�realizując�projekt,�prowadziła�działania�promo-
cyjne�skierowane�do�rad�pedagogicznych,�uczniów� i� ich�
rodziców�z� innych�placówek.�To�ważne,�ponieważ� rezul-
taty� tej� inicjatywy� świetnie� nadają� się� do� zastosowania�
przez�inne�instytucje�zajmujące�się�kształceniem�zawodo-
wym�w�sektorze�turystyki�i�hotelarstwa.

49_EDUINSPIRACJE_ ZESPOŁU 
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 
W CHOJNIE
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TYTUŁ PROJEKTU

„Od�inspiracji�do�
innowacji...”�–�praktyczne�
przygotowanie�do�
wykonywania�zawodu�
nauczyciela�wczesnej�
edukacji�wg�założeń�
pedagogiki�M.�Montessori

ORGANIZATOR

I�Społeczne�Przedszkole� 
im.�M.�Reja�w�Kielcach

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2015

STRONA INTERNETOWA

www.podstawowa.
spoleczna.edu.pl

KATEGORIA

Mobilność�kadry�edukacji�
szkolnej

 �METODA�MONTESSORI�
PODBIJA�KIELCE
Autorzy projektu z Kielc wprowadzają metodę M. 
Montessori z takimi sukcesami, że szybko doczekali 
się naśladowców.

Celem� projektu� było� zapoznanie� się� z� innowacyjnymi�
metodami�nauczania�w� zakresie�edukacji� przedszkolnej�
i� wczesnoszkolnej,� przede� wszystkim� z� pedagogiką� M.�
Montessori.�Przedsięwzięcie�było� realizowane�we�współ-
pracy� z� doświadczonym� w� wykorzystaniu� tej� metody�
partnerem�holenderskim.�W�ramach�projektu�siedmiu�na-
uczycieli�uczestniczyło�w�kursach�języka�obcego�i�otrzy-
mało� certyfikaty� jego� znajomości� na� poziomie� A2/B1.�
Nauczyciele�brali� także�udział�w�szkoleniach�w�Holandii,�
gdzie�mieli�możliwość� zapoznać� się� z� praktycznym� za-
stosowaniem� pedagogiki� Montessori.� Efektem� projektu�
było�wzbogacenie�umiejętności�i�kompetencji�nauczycieli�
oraz� wprowadzenie� (zaakceptowanej� przez� Kuratorium�
Oświaty� w� Kielcach)� innowacji� pedagogicznej� pn.� „Od-
krywamy� świat� z� M.� Montessori”.� Innowację� wdrożono�
w�trzech�grupach�przedszkolnych.�Spotkała�się�ona�z�bar-
dzo�pozytywną�opinią�innych�pedagogów�oraz�rodziców.�
Działania� te� znalazły� naśladowców� –� jedno� z� nowych�
przedszkoli� w�Kielcach� również� zastosuje�metodę�Mon-
tessori.�Projekt�przewidział�m.in.�szkolenia�dla�pedagogów�
z�innych�placówek,�publikację�artykułów�w�prasie�specja-
listycznej�i�nawiązanie�bliskiej�współpracy�ze�Świętokrzy-
skim� Centrum� Doskonalenia� Nauczycieli.� Stał� się� także�
impulsem�dla�nauczycieli�placówki�do�dalszego�dokształ-
cania�się�i�podnoszenia�kompetencji.

A) MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ
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TYTUŁ PROJEKTU

Wrocławianin,�Polak,�
Europejczyk� 
–�międzynarodowy� 
wymiar�edukacji

ORGANIZATOR

Zespół�Szkolno- 
-Przedszkolny�nr�1

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2015-2016

STRONA INTERNETOWA

www.sp113.wroc.pl

KATEGORIA

Mobilności�kadry�edukacji�
szkolnej

 �GDY�NAUCZYCIEL�CHCE�
BYĆ�DWUJĘZYCZNY…
Za kadrą placówki z Wrocławia mnóstwo pracy, 
którą podjęła, aby wprowadzić u siebie nauczanie 
dwujęzyczne – związane z używaniem języka obcego 
także na innych, poza lektoratami, przedmiotach.

Celem�projektu�było�podwyższenie�efektywności�naucza-
nia� języków�obcych,� zwiększenie�motywacji� nauczycieli,�
rozwijanie� zainteresowań� uczniów,� szersze� wprowadze-
nie� narzędzi� z� zakresu� technologii� informacyjno-komu-
nikacyjnych� oraz� przekwalifikowanie� kadry� pod� kątem�
wprowadzenia� nauczania� dwujęzycznego.� Prowadzono�
szkolenia�w�językach�angielskim,�francuskim�hiszpańskim�
i�niemieckim�dla�nauczycieli� języków�obcych,�przedmio-
tów�ścisłych� i� humanistycznych,� edukacji�wczesnoszkol-
nej� i� kadry� zarządzającej.� Szkolenia� te� związane� były�
m.in.�z�wykorzystaniem�technik�informacyjno-komunika-
cyjnych,� rozwojem� interpersonalnym�oraz� zagadnienia-
mi�społecznymi.�Zdobyta�wiedza�i�umiejętności�pozwoliły�
na� znaczne� uatrakcyjnienie� procesu� nauczania.� Szkoła�
przygotowała�wzbogaconą�ofertę�zajęć�pozalekcyjnych,�
zwiększyła�się�liczba�organizowanych�imprez.�Zmiany�te�
spotkały� się� z� bardzo�pozytywnym�odbiorem� ze� strony�
uczniów� i� ich� rodziców.� Różnorodność� działań�wprowa-
dzonych�do�szkolnego�kalendarza�jest�także�elementem�
wyróżniającym�tę�inicjatywę�spośród�jej�podobnych.�Pro-
jekt�przyniósł� też� zwiększoną� integrację�grona�pedago-
gicznego,� stał� się� czynnikiem� inspirującym�do� dalszego�
rozwoju�kompetencji�i�poszukiwania�nowych�rozwiązań.

51_EDUINSPIRACJE_ ZESPÓŁ 
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1
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TYTUŁ PROJEKTU

Różnimy�się�po�to,�by�
wzajemnie�się�uzupełniać�

ORGANIZATOR

Publiczna�Szkoła�
Podstawowa�
nr�1�z�Oddziałami�
Integracyjnymi�
im.�Ignacego�Daszyńskiego�
w�Radomiu

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2016

STRONA INTERNETOWA

www.psp1.radom.pl

KATEGORIA

Mobilności�kadry�edukacji�
szkolnej

 �PORTUGALSKIE�LEKCJE�
PRACY�Z�UCZNIEM�
NIEPEŁNOSPRAWNYM
Dzięki wyjazdom do Portugalii nauczycieli z radom-
skiej podstawówki ich podopieczni o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych zyskają jeszcze lepsze 
wsparcie.

Celem� projektu� było� nawiązanie� współpracy� z� placów-
kami�o�podobnym�profilu�w�Portugalii,�zapoznanie�kadry�
kierowniczej� ze� sposobami� zarządzania� tymi� szkołami�
oraz�podniesienie�kwalifikacji�interpersonalnych�pedago-
gów�i�rozwijanie�umiejętności�komunikacyjnych�w�języku�
angielskim.�W� przedsięwzięciu� uczestniczyło� 12� nauczy-
cieli,�którzy�mieli�możliwość�zapoznania�się�z�pracą�sied-
miu�szkół�w�Portugalii.�Polacy�obserwowali�tam�rozwiąza-
nia�w�zakresie�pracy�z�uczniem�niepełnosprawnym.�Dzięki�
udziałowi�w�projekcie�wprowadzono� innowacje�pedago-
giczne,� które� poprawiły� jakość� działania� placówki� oraz�
rozszerzono� wykorzystanie� technologii� komunikacyjno-
-informatycznych�w�procesie�dydaktycznym.�Udoskona-
lono�również�metody�pracy�z�uczniami�o�specjalnych�po-
trzebach�edukacyjnych.�W�kalendarzu�szkolnym�pojawiły�
się�nowe�konkursy�i� imprezy.�Uatrakcyjnienie�zajęć�oraz�
wzbogacona�oferta�edukacyjna�przyniosły�wzrost� zain-
teresowania�szkołą.�Efektem�projektu�było�dalsze�podno-
szenie�kwalifikacji�i�rozpoczęcie�studiów�podyplomowych�
przez� kilku� jego� uczestników.� Placówka� przeprowadziła�
również�spotkania�informacyjne�i�szkolenia�dla�rodziców�
i�nauczycieli�innych�szkół.�SP�nr�1�planuje�rozwijać�dalszą�
współpracę�międzynarodową�poprzez�udział�w�różnorod-
nych�projektach�edukacyjnych�oraz�zacieśnienie�kontak-
tów�z�nauczycielami�z�innych�krajów.

52_EDUINSPIRACJE_ PUBLICZNA 
SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 1 Z 
ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 
IM. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO W 
RADOMIU
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TYTUŁ PROJEKTU

Tworzymy�europejską�
szkołę�w�małym�
miasteczku

ORGANIZATOR

I�Liceum�Ogólnokształcące�
im.�H.�Sienkiewicza�
w�Łańcucie

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2015-2016

STRONA INTERNETOWA

lo-lancut.pl

KATEGORIA

Mobilności�kadry�edukacji�
szkolnej

 �W�ŁAŃCUCIE�GŁODNI�
JĘZYKÓW�OBCYCH
Kursy, które przeszli nauczyciele z Łańcuta, sprawi-
ły, że ich podopieczni jeszcze chętniej biorą udział 
w zajęciach z języków obcych: od angielskiego do 
rosyjskiego.

Głównym�celem�projektu�było�podniesienie�umiejętności�
zawodowych�nauczycieli�oraz�rozwijanie�potencjału�szko-
ły.�W�działaniach�projektowych�uczestniczyło�16�nauczy-
cieli� języków�obcych�i�przedmiotów�ogólnokształcących,�
którzy� wzięli� udział� w� kursach� metodycznych� i� języko-
wych.�Dzięki�tym�działaniom�nauczyciele�znacząco�pod-
nieśli�swoje�kompetencje� i�przygotowali�się�do�wprowa-
dzenia� nauczania� dwujęzycznego.�Ważnym� elementem�
projektu�było�także�wzmocnienie�umiejętności�z�zakresu�
wykorzystania� technologii� informacyjno-komunikacyj-
nych� w� procesie� dydaktycznym.� Doszło� do� znacznego�
uatrakcyjnienie�oferty�edukacyjnej�szkoły�poprzez�orga-
nizację�konkursów�wiedzy,�festiwali�piosenki,�przeglądów�
teatralnych,�organizację�kół�zainteresowań�w�języku�an-
gielskim�i�dodatkowe�zajęcia�edukacyjne�z�przedsiębior-
czości.�Zmodyfikowano�metody�nauczania,�rozszerzając�
je�o�wykorzystanie�narzędzi�internetowych.�Przygotowa-
no� innowacje� pedagogiczne� dotyczące� zastosowania�
nauczania�dwujęzycznego�oraz�ekonomii.�Wprowadzone�
zostały�również�klasy�z�rozszerzoną�liczbą�godzin�języka�
obcego.�Wśród�uczniów�zaobserwowano�większe�zainte-
resowanie�nauką�–�przywrócono�nauczanie�języka�rosyj-
skiego.�Miernikiem�sukcesu�szkoły�jest�zwiększony�nabór�
do�klas�pierwszych�I�LO.

53_EDUINSPIRACJE_ I LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. H. 
SIENKIEWICZA W ŁAŃCUCIE
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TYTUŁ PROJEKTU

Uczenie�się�języka�
angielskiego�i�nauczanie�
z�wykorzystaniem�
nowoczesnych�metod�
aktywizujących

ORGANIZATOR

Zespół�Szkół�
Ogólnokształcących�im.�
Pawła�Stalmacha�w�Wiśle

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2016

STRONA INTERNETOWA

www.lowisla.pl

KATEGORIA

Mobilności�kadry�edukacji�
szkolnej

 �DWUJĘZYCZNA�WISŁA

Nauczyciele i uczniowie w Wiśle, m.in. dzięki wpro-
wadzaniu dwujęzyczności, stwierdzili, że nauka nie 
ma żadnej ojczyzny.

Celem� projektu� było� podniesienie� kompetencji� języko-
wych� i� metodycznych� nauczycieli� szkoły.�Wzięło� w� nim�
udział�dziewięciu�pedagogów,�którzy�uczestniczyli�w�dwu-
tygodniowych� kursach� w� Wielkiej� Brytanii.� W� efekcie�
działań� projektowych� zwiększyli� oni� swoje� kompetencje�
dydaktyczne� oraz� udoskonalili� umiejętności� językowe,�
wzrosła� też� ich�motywacja� oraz� kreatywność.�W� szkole�
w� Wiśle� wdrożone� zostały� nowe� innowacyjne,� metody,�
w�tym�nauczanie�metodą�CLIL�(związaną�z�wprowadze-
niem�dwujęzyczności,�w� tym�przypadku�używania� j.�an-
gielskiego�także�na�„niejęzykowych”�przedmiotach),�która�
dotyczy�m.in.�lekcji�matematyki,�chemii,�biologii�i�geografii.�
Uczniowie,�korzystając�z�możliwości�udziału�w�zajęciach�
dwujęzycznych,�mogli�się�przekonać,�że�dobra�znajomość�
języka�może�służyć�jako�środek�do�rozszerzania�wiedzy�
i�umiejętności�z�wielu�dziedzin.�Projekt�był�bardzo�dobrze�
upowszechniany�poprzez�artykuły�prasowe,�portale�inter-
netowe,�zajęcia�pokazowe�oraz�konferencję�dydaktyczną�
pod�nazwą�„Nauka�nie�ma�żadnej�ojczyzny...”.

54_EDUINSPIRACJE_ ZESPÓŁ 
SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. 
PAWŁA STALMACHA W WIŚLE
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TYTUŁ PROJEKTU

Wsparcie�rozwoju�animato-
rów�kultury�jako�podstawa�
wypracowywania�nowych�
strategii�i�modeli�pracy�
w�zakresie�kształcenia� 
zawodowego�o�profilu� 
artystycznym

ORGANIZATOR

Państwowe�Pomaturalne�
Studium�Kształcenia�Ani-
matorów�Kultury�i�Bibliote-
karzy�we�Wrocławiu

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2016

STRONA INTERNETOWA

www.skiba.edu.pl

KATEGORIA

Staże�zagraniczne�dla�
uczniów�i�absolwentów�
szkół�zawodowych�
oraz�mobilność�kadry�
kształcenia�zawodowego

 �SZUKALI�WŁASNEGO�
PORZĄDKU�W�POWODZI�
SZTUKI
Animatorzy kultury kształceni we Wrocławiu korzy-
stają z nowych modeli przydatnych m.in. w dzia-
łaniach związanych ze światem teatru, filmu oraz 
pantomimy.

Projekt� trwał� od� grudnia� 2015� r.� do� grudnia� 2016� r.� Po�
współpracy� z� instytucją� partnerską� z�Włoch� (Fundazio-
ne�Fabbrica�Europa�per� le�Arti�Contenporanee)�studium�
wdrożyło� zmiany� w� kształceniu� młodzieży� w� obszarze�
edukacji�artystycznej�(w�kilku�zawodach:�animator�dzia-
łań� teatralnych,� animator� działań� filmowych,� animator�
działań�pantomimicznych,�animator�działań�arteterapeu-
tycznych,�animator�działań�tanecznych,�animator�czytel-
nictwa).�Elementy�projektu�z�Wrocławia�realizowano�m.in.�
podczas�spotkania�dotyczącego�„szukania�własnego�po-
rządku�w�powodzi� sztuki”.�Odbył� się�autorski� cykl� zajęć�
warsztatowych�pn.�Wertykalne�poziomy�narracji.�Aktyw-
ność� uczestniczki� projektu� przyczyniła� do� poszerzenia�
współpracy�z�innymi�instytucjami,�czego�wyrazem�jest�np.�
zaproszenie� spektaklu�MDLSX� włoskiej� grupy� teatralnej�
„Motus”�na�Międzynarodowy�Festiwal�Teatralny�DIALOG-
-WROCŁAW�2017.

55_EDUINSPIRACJE_ PAŃSTWOWE 
POMATURALNE STUDIUM 
KSZTAŁCENIA ANIMATORÓW 
KULTURY I BIBLIOTEKARZY WE 
WROCŁAWIU

B)  STAŻE ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH ORAZ MOBILNOŚĆ KADRY 
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
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TYTUŁ PROJEKTU

Dieta�śródziemnomorska�
na�widelcu�uczniów�ZSP�
w�Kłaninie

ORGANIZATOR

Powiat�Pucki�-�Zespół�
Szkół�Ponadgimnazjalnych�
w�Kłaninie

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2015

STRONA INTERNETOWA

www.starostwo.puck.pl

KATEGORIA

Staże�zagraniczne�dla�
uczniów�i�absolwentów�
szkół�zawodowych�
oraz�mobilność�kadry�
kształcenia�zawodowego

 �SMACZNA�MALAGA

Uczniowie po powrocie z podróży wydali książkę 
kucharską, a fragmenty wojaży udokumentowali 
na profilu facebookowym oraz w filmiku „Malaga 
w kamerce”.

Projekt�realizowano�od�grudnia�2014�r.�do�grudnia�2015�r.�
Wzięło�w�nim�udział�48�uczniów�klas�kształcących�w�za-
wodzie� kucharz,� technik� żywienia� i� usług�gastronomicz-
nych� oraz� klas� kształcących� w� zawodzie� technik� infor-
matyk.�Wyjazdy,�możliwe�dzięki�współpracy�z�partnerami�
z�Włoch�i�Hiszpanii,�trwały�cztery�tygodnie.�Jak�przebie-
gały,�można�podglądać�na�profilu�facebookowym�stwo-
rzonym�przez�uczniów�biorących�udział�w�projekcie�oraz�
na�ich�filmiku�promocyjnym�„Malaga�w�kamerce”.�Ponad-
to� rezultaty�projektu� to�m.in.� książka�kucharska�z�goto-
wymi�przepisami�z�kuchni�włoskiej�i�hiszpańskiej,�których�
przyrządzania�nauczyli�się�uczniowie�podczas�stażu,�wy-
dana�w� formie� kieszonkowej,� oraz� interaktywna� strona�
internetowa� ze� zdrowymi� przepisami.� Autorzy� przedsię-
wzięcia�podkreślają,�że�młodzież�nabywała�umiejętności�
pracy�w�zespole�oraz�uczyła�się�zasad�wzajemnego�po-
szanowania� współpracowników.� Nie� bez� znaczenie� jest�
poprawa� umiejętności� związanych� z� posługiwaniem� się�
językiem�obcym.

56_EDUINSPIRACJE_ POWIAT 
PUCKI - ZESPÓŁ SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH W KŁANINIE
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TYTUŁ PROJEKTU

Young�dr�Dolittle

ORGANIZATOR

Zespół�Szkół�Centrum�
Kształcenia�Rolniczego�
w�Boninie

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2015

STRONA INTERNETOWA

www.zsbonin.pl

KATEGORIA

Staże�zagraniczne�dla�
uczniów�i�absolwentów�
szkół�zawodowych�
oraz�mobilność�kadry�
kształcenia�zawodowego

 �DOKTORZY�DOLITTLE�
Z�BONINA
Uczestnicy tego projektu podnieśli umiejętności 
przydatne w klinice weterynaryjnej.

Projekt� był� realizowany� od� grudnia� 2014� r.� do� grudnia�
2015�r.�Dzięki�m.in.�zaangażowaniu�partnera�(włoska�klini-
ka�weterynaryjna�„Il�Falco”�w�Follonice)�uczniowie�odbyli�
3-tygodniowy�staż.�Trafiali�nie�tylko�do�kliniki,�ale�uczest-
niczyli�także�w�pracach�schronisk�dla�zwierząt,�w�obiek-
tach�hodowli� oraz�brali� udział�w� zajęciach�na�Wydziale�
Medycyny�Weterynaryjnej�Uniwersytetu�w�Pizie.�Młodzież�
biorąca�udział�w�projekcie�dowiedziała�się�np.,�w�jaki�spo-
sób� najlepiej� hodować� osły.� Uzyskała� też� wiadomości�
dotyczące�sprzętu�niezbędnego�w�ośrodkach,�do�których�
trafiają� zwierzęta.� Uczestnicy� wyjazdu� (zarówno� opie-
kunowie,� jak� i� uczniowie)� w�macierzystej� szkole� popro-
wadzili,�na�podstawie�włoskich�doświadczeń,�zajęcia�dla�
młodszych�klas,�przygotowali�także�dla�szkolnej�społecz-
ności�wystawę�fotografii.�Wystawa�zdjęć�z�projektu�oraz�
prezentacja�multimedialna�wzbogaciła�Targi�edukacyjne�
w�Koszalinie.�Była�też�prezentowana�w�gimnazjach�na�te-
renie�tego�miasta�oraz�powiatu�koszalińskiego.

57_EDUINSPIRACJE_ ZESPÓŁ 
SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO W BONINIE
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TYTUŁ PROJEKTU

Praktyka�zagraniczna�
efektywną�metodą�rozwoju�
kompetencji�zawodowych�
i�społecznych�uczniów�
technikum

ORGANIZATOR

Zespół�Szkół�
Ogólnokształcących�
i�Zawodowych�im.�mjr.�
Henryka�Sucharskiego,�
Centrum�Kształcenia�
Ustawicznego�w�Bolesławcu

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2016

STRONA INTERNETOWA

www.sucharski.edu.pl

KATEGORIA

Staże�zagraniczne�dla�
uczniów�i�absolwentów�
szkół�zawodowych�
oraz�mobilność�kadry�
kształcenia�zawodowego

 �NIEZŁY�PASZTET�
W�BOLESŁAWCU
Jeden z uczestników tego projektu zwyciężył w pre-
stiżowym konkursie gastronomicznym „Ale pasz-
tet”, oprócz niego zyskali także przyszli hotelarze, 
ekonomiści i technicy organizacji reklamy.

Projekt�trwał�od�grudnia�2015�r.�do�grudnia�2016�r.�W�po-
rozumieniu� z� partnerem� z� Niemiec� (Centrum� Kształce-
nia�Praktycznego�F+U�Sachsem�GmbH�w�Chemnitz)�na�
4-tygodniowe�praktyki�wyjechali�uczniowie�czterech�kie-
runków�kształcenia:�technikum�hotelarskiego,�technikum�
żywienia� i� usług� gastronomicznych,� technikum� ekono-
micznego� i� technikum� organizacji� reklamy.� Uczestnicy�
wyjazdu� poprawili� umiejętność� posługiwania� się� języ-
kiem�obcym�(zwłaszcza�w�zakresie�języka�branżowego),�
a�także�poznali�kulturę�kraju�partnera.�W�ramach�projek-
tu�powstała�m.in.�miniksiążka�kucharska,�a� jeden�z� jego�
uczestników� zdobył� pierwsze�miejsce� w� Ogólnopolskim�
Festiwalu�Kulinarnym�Borów�Dolnośląskich�„Ale�pasztet”�
w�kategorii�szkół�gastronomicznych.�Inni�uczniowie�zajęli�
wysokie� lokaty�w�Międzypowiatowym�konkursie� „Młody�
przedsiębiorca”.� Szkoła� wprowadziła� naukę� języka� ob-
cego�w�niższych�klasach�–�aby�zwiększyć�szanse�swoich�
uczniów�na�udział�w�praktykach�zagranicznych.

58_EDUINSPIRACJE_ ZESPÓŁ 
SZKOL OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I 
ZAWODOWYCH IM. MJRA HENRYKA 
SUCHARSKIEGO
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TYTUŁ PROJEKTU

Mobilny�ekonomista

ORGANIZATOR

Zespół�Szkół�Ekonomiczno- 
-Rolniczych�w�Słubicach

CZAS TRWANIA PROJEKTU

2016

STRONA INTERNETOWA

www.zser-slubice.pl

KATEGORIA

Staże�zagraniczne�dla�
uczniów�i�absolwentów�
szkół�zawodowych�
oraz�mobilność�kadry�
kształcenia�zawodowego

 �EKONOMIA�PO�OBU�
STRONACH�ODRY
Uczniowie ze Słubic nie podróżowali daleko – zaled-
wie do Frankfurtu, tego leżącego po drugiej stronie 
Odry. Ale zdobyte doświadczenia na pewno ułatwią 
im wejście na rynek pracy.

Projekt� realizowany� był� od� grudnia� 2015� r.� do� grudnia�
2016�r.�Uczestniczyło�w�nim�20�uczniów�technikum�ekono-
micznego,�w�tym�młodzi�ludzie�pochodzący�ze�środowisk�
zagrożonych�wykluczeniem�społecznym.�Odwiedzali� oni�
Zakład�Szkolenia�Zawodowego�we�Frankfurcie�nad�Odrą,�
aby�pozyskać�nowe�umiejętności�i�doświadczenia�w�swo-
im�fachu�oraz�lepiej�poznać�język�i�kulturę�pracy�w�kraju�
partnera�projektu.�Młodzież�opracowywała�m.in.�katalogi�
handlowe,�poznawała�swoje�mocne�i�słabe�strony.�Projekt�
przewidział� także� zorganizowanie� warsztatów� zawodo-
znawczych� dla� uczniów� gimnazjów� powiatu� słubickiego�
oraz�spotkanie�dla�przedsiębiorców�z�tego�terenu.�Szko-
łę� przede� wszystkim� ucieszyło� pozyskanie� wyjątkowe-
go�partnera�–�z� fachowcami�dysponującymi�unikalnymi�
doświadczeniami�we�wprowadzaniu�młodzieży�na�rynek�
pracy.�Uczniowie�i�kadra�technikum�dzielili�się�wrażeniami�
z�projektu�w�lokalnej�telewizji�oraz�podczas�targów�edu-
kacyjnych�szkół�powiatu�słubickiego.

59_EDUINSPIRACJE_ ZESPÓŁ SZKÓŁ 
EKONOMICZNO-ROLNICZYCH W 
SŁUBICACH
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TYTUŁ PROJEKTU

Zagraniczna�
mobilność�studentów�
niepełnosprawnych�oraz�
znajdujących�się�w�trudnej�
sytuacji�materialnej

ORGANIZATOR

Uniwersytet�Warszawski

CZAS TRWANIA PROJEKTU

czerwiec�2015�–�maj�2017

STRONA INTERNETOWA

http://www.uw.edu.pl/

KATEGORIA

Zagraniczna�
mobilność�studentów�
niepełnosprawnych�oraz�
znajdujących�się�w�trudnej�
sytuacji�materialnej

 �ZARZĄDZANIE�
RÓŻNORODNOŚCIĄ�
KLUCZEM�DO�
ZWIĘKSZANIA�MOBILNOŚCI�
STUDENTÓW�W�RAMACH�
PROGRAMU�PO�WER
Projekt PO WER pomaga studentom z mniejszymi 
szansami spełniać marzenia o studiowaniu za granicą.

Dla�UW�realizacja�projektu�PO�WER��ma�znaczenie�głów-
nie�w�kontekście�wzmacniania�potencjału�organizacyjne-
go�w�zakresie�obsługi�osób�z�mniejszymi�szansami�oraz�
postrzegania� uczelni� jako� promującej� politykę� równe-
go� traktowania� i� zarządzania� różnorodnością.� Program�
przyczynia�się�do�przeciwdziałania�ubóstwu� i�wyklucze-
niu� społecznemu,� a� także�wyrównywaniu� szans� eduka-
cyjnych.�Dzięki�działaniom�promocyjnym�UW�odnotował�
wzrost�wymiany�wśród�osób�niepełnosprawnych�w�sto-
sunku� do� roku� poprzedniego� o� 60%.� Dzięki� projektowi�
w�mobilności�wzięło�udział�84�studentów�w�trudnej�sytu-
acji�materialnej.

Bardzo� ważnym� efektem� projektu� jest� intensyfikacja�
współpracy� pomiędzy� Biurem�Współpracy� z� Zagranicą�
a� Biurem� ds.� Osób� Niepełnosprawnych,� wydziałowymi�
koordynatorami� ds.�mobilności� oraz� organizacjami� stu-
denckimi.�Nie�bez�znaczenia�są�również�rozwiązania�or-
ganizacyjne,�w�tym�adaptacja�informatycznego�systemu�
rekrutacji� studentów�do�potrzeb�osób� z�niepełnospraw-
nościami.
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TYTUŁ PROJEKTU

Zagraniczna�
mobilność�studentów�
niepełnosprawnych�oraz�
znajdujących�się�w�trudnej�
sytuacji�materialnej

ORGANIZATOR

Uniwersytet�Mikołaja�
Kopernika�w�Toruniu

CZAS TRWANIA PROJEKTU

czerwiec�2015�–�maj�2017

STRONA INTERNETOWA

https://www.umk.pl/

KATEGORIA

Zagraniczna�
mobilność�studentów�
niepełnosprawnych�oraz�
znajdujących�się�w�trudnej�
sytuacji�materialnej

 �INFORMOWANIE,�
PROMOWANIE�
I�UPOWSZECHNIANIE�
W�PROJEKCIE�PO�WER

Dzięki funduszom programu PO WER rośnie liczba 
zagranicznych wyjazdów studentów niepełnospraw-
nych i będących w trudnej sytuacji materialnej. 

Uniwersytet� stwarza� studentom� z� mniejszymi� szansa-
mi� odpowiednie� warunki� do� pełnego� udziału� w� procesie�
kształcenia,�zgodnie�z�zasadą�równości�szans�i�niedyskry-
minacji.�Przed�uruchomieniem�programu�PO�WER�ta�gru-
pa� studentów� rzadko� korzystała� z� programów�wymiany�
akademickiej,�z�uwagi�na�brak�możliwości�dofinansowania�
pobytu�zagranicznego,�w�tym�zapewnienia�rehabilitacji�czy�
pomocy�medycznej.�–�Projekt�stworzył�godne�warunki�stu-
diowania�i�pobytu�w�krajach�programu�Erasmus+�osobom,�
których�możliwości�udziału�w�mobilności�były� limitowane�
przez�czynniki�finansowe�lub�zdrowotne�–�podkreśla�koor-
dynatorka�przedsięwzięcia�Ewa�Derkowska-Rybicka.�

Realizacja� projektu� zaowocowała� znaczącym� wzrostem�
liczby� studentów� ze� specjalnymi� potrzebami.� Nie� byłoby�
to�możliwe�bez:�kampanii�informacyjnej,�wsparcia�stypen-
dystów�przez�Biuro�Programów�Międzynarodowych�oraz�
współpracy� z� Rzecznikiem� ds.� Osób� Niepełnosprawnych�
i�administracją.�

Akcja� informacyjna� dotycząca� możliwości� ubiegania� się�
o�stypendia,�jest�prowadzona�od�początku�pobytu�studen-
tów�w�uczelni.�Rezultaty�programu�są�z�kolei�prezentowane�
przy�okazji�imprez,�targów,�dni�otwartych�i�oraz�w�mediach.



102    |    60-lecie istnienia Europejskiego Funduszu Społecznego, 5-lecie realizacji projektów ze środków EFS w ramach POKL i Wiedza Edukacja Rozwój

TYTUŁ PROJEKTU

Zagraniczna�
mobilność�studentów�
niepełnosprawnych�oraz�
znajdujących�się�w�trudnej�
sytuacji�materialnej

ORGANIZATOR

Politechnika�Gdańska

CZAS TRWANIA PROJEKTU

czerwiec�2015� 
–�wrzesień�2016

STRONA INTERNETOWA

http://pg.edu.pl/

KATEGORIA

Zagraniczna�
mobilność�studentów�
niepełnosprawnych�oraz�
znajdujących�się�w�trudnej�
sytuacji�materialnej

  PROGRAM�PO�WER� 
NARZĘDZIEM�
DEMOKRATYZACJI�
PROGRAMÓW�WYMIANY�
AKADEMICKIEJ
Studenci z grup defaworyzowanych mieli możliwość 
rozwinięcia różnorodnych kompetencji dzięki udzia-
łowi w mobilnościach zagranicznych w ramach pro-
gramu PO WER.

W�procesie�naboru�na�międzynarodowe�wyjazdy�stypen-
dialne�Politechnika�Gdańska�przestrzega�zasady�równo-
ści�szans�w�odniesieniu�do�studentów�niepełnosprawnych�
i�będących�w�trudnej�sytuacji�materialnej,�a�także�w�od-
niesieniu�do�wieku,�płci,�narodowości,�wyznania�itp.�

Jak�wynika�z�raportów�uczestników,�90%�studentów�nabyło�
kompetencje�kluczowe�i�zawodowe�zgodne�z�założeniami�
projektu,�szczególnie�w�obszarze�podniesienia�kompetencji�
językowych;�wyższej�oceny�własnych�szans�na�znalezienie,�
lepszej� pracy� i� oceny� aspiracji� zawodowych� oraz� więk-
szych�możliwości�zdobycia�stażu�lub�pracy�w�kraju.

Ważnym�rezultatem�projektu�jest�utwierdzenie�przekona-
nia,�że�mobilność�zagraniczna�jest�dostępna�dla�każdego�
studenta�Politechniki�–�stwierdza�Maria�Doerfer,�koordy-
natorka� programu.� –� Zanim� rozpoczęto� realizację� pro-
jektów�w� ramach� programu� PO�WER�grupa� studentów�
będących�w�trudnej�sytuacji�materialnej�była�w�zasadzie�
wyłączona�z�możliwości�zdobywania�doświadczenia�mię-
dzynarodowego�w�instytucjach�zagranicznych.�
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FUNDACJA PRO SCIENTIA PUBLICA 
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EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OHP W ROSKOSZY

FUNDACJA PRO SCIENTIA PUBLICA

FUNDACJA ARTE EGO



STOWARZYSZENIE MIĘDZYNARODOWEJ I MIĘDZYKULTUROWEJ WYMIANY ANAWOJ

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

106  |  GALERIA

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. MARII KONOPNICKIEJ, 
GIMNAZJUM NR 7 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KALISZU



ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. MARII KONOPNICKIEJ, 
GIMNAZJUM NR 7 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KALISZU
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GMINA TARNOBRZEG

WYŻSZA SZKOŁA FILOLOGICZNA WE WROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 W TYCHACH



108  |  GALERIA

CENTRUM ODKRYWANIA MŁODYCH TALENTÓW 2012

I SPOŁECZNE PRZEDSZKOLE IM. M. REJA W KIELCACH

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. MJR. HENRYKA 
SUCHARSKIEGO, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BOLESŁAWCU
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UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

WYŻSZA SZKOŁA FILOLOGICZNA WE WROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH 
IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO, CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO W BOLESŁAWCU

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
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– Podpatrzone pomysły sukcesywnie wdrażałam 
w codzienne funkcjonowanie placówki. Doposaży-
łam i zmodernizowałam specjalistyczne pracownie: 
doświadczania świata, integracji sensorycznej, ko-
munikacji wspomagającej i alternatywnej, przy-
sposobienia do pracy – wylicza Małgorzata Kulka.  
– Stale poszukuję skutecznych metod edukacyjne-
go postępowania z uczniem niepełnosprawnym.

KULKA

Małgorzata�Kulka� jest�absolwentką�Akademii�
Górniczo-Hutniczej� w� Krakowie,� dyrektorem�
Specjalnego�Ośrodka�Szkolno-Wychowawcze-
go�nr�3�w�tym�mieście,�oligofrenopedagogiem,�
członkiem-założycielem� Stowarzyszenia� „Dar�
serca�dla�serc�wielu”,�członkiem-założycielem�
Stowarzyszenia� „Otwarta� Droga”.� Od� 2008� r.�
współpracuje� z� zagranicznymi� placówkami�
kształcenia�specjalnego.�Jest�autorem�i�koor-
dynatorem� dziewięciu� projektów.� Ciągle� po-
szukuje� sposobów� na� poprawę� jakości� życia�
osób�z�niepełnosprawnością�intelektualną.�Od�
lat�rozwija�placówkę,�dostosowując�jej�bazę�do�
potrzeb�niepełnosprawnych,�podejmuje�inicja-
tywy� integrujące� ich� ze� środowiskiem,� wpro-
wadza� nowoczesne� techniki� i� metody� pracy�
–� w� tym� alternatywne� metody� komunikacji.�
Wzorce�czerpie�od�partnerów�z�Anglii,�Finlan-
dii,�Malty�i�Holandii.�W�realizowanych�ze�środ-
ków�FRSE�projektach�uczestniczyło�ponad�50�
proc.� zatrudnionych� w� placówce� Małgorzaty�
Kulki�oligofrenopedagogów,�neurologopedów�
oraz� fizjoterapeutów.�Wymiana� doświadczeń�

MAŁGORZATA 

zmieniła� w� nauczycielach� postrzeganie� eduka-
cji� niepełnosprawnych� i� ułatwiła� wprowadzanie�
zmian� w� diagnozie� funkcjonalnej,� wielospecjali-
stycznej� ocenie� poziomu� funkcjonowania� ucznia�
oraz�w�dostosowaniu�indywidualnych�programów�
edukacyjno-terapeutycznych�do�ich�zindywiduali-
zowanych� potrzeb.� Uczniowie� szkoły� przysposa-
biającej�do�pracy�dwukrotnie�uczestniczyli�w�prak-
tykach� zawodowych� u� angielskich� i� maltańskich�
pracodawców.
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– W pracy z młodzieżą najbardziej cenię możliwość 
towarzyszenia nastolatkom w dorastaniu, wspiera-
nia w rozwijaniu umiejętności i pasji. Ważne jest dla 
mnie kształtowanie postaw, a praca metodą projek-
tu idealnie temu sprzyja. Umiejętność współdzia-
łania, otwartość, kreatywność, synergia płynąca 
z pracy zespołowej to wartości, które są mi bliskie. 
Odnajduję je w standardach określających projek-
ty koordynowane przez FRSE takie jak Comenius, 
Erasmus+ i eTwinning – mówi Karolina Szurek.

SZUREK

Karolina�Szurek�w�2002�roku�ukończyła�war-
szawską�Akademię�Muzyczną� im.�F.�Chopina,�
uzyskując� tytuł� magistra� sztuki� w� dziedzinie�
edukacji�muzycznej.�W�tym�samym�roku�roz-
poczęła� pracę� nauczycielki� muzyki� w� gim-
nazjum.� Jednocześnie� związała� się� z� chórem�
Warszawskiego� Towarzystwa� Scenicznego�
oraz�ze�szkołą�muzyczną�SMIS.�Łączenie�kilku�
miejsc�pracy�umożliwiło�jej�zdobywanie�różno-
rodnych� doświadczeń� i� upowszechnianie� do-
brych�praktyk.�Od�2010�roku�współpracowała�
z� Wyd.� Szkolnym� PWN,� w� latach� 2012-2015�
publikując� serię� zeszytów� ćwiczeń� „Kraina�
muzyki”� oraz� podręcznik� i� program� naucza-
nia�„Ale�muzyka!”.�W�2012�roku�w�ramach�pro-
gramu� Comenius� uczestniczyła� w� kursie� ICT�
for� project� based� and� collaborative� learning�
and� teaching� (Malta).� Zdobyte� umiejętności�
wykorzystała� w� publikacjach� dla� WSZ� PWN�
i�tworząc�autorski�program�nauczania�„Kraina�
multimediów”.� Rozpoczęła� również� aktywny�
udział� w� programie� eTwinning.� Do� 2017� roku�

KAROLINA 

uczestniczyła�w�dziesięciu�projektach�eTwinningu,�
w� szkoleniach,� konferencji� i� eventach� FRSE.� Od�
2015� roku�koordynuje�udział� szkoły�w�programie�
Erasmus+�i�jest�główną�autorką�wniosku�dla�pro-
jektu�Bądźmy�dwujęzyczni!�Uczmy�nowocześnie!,�
który� uzyskał� grant� Erasmus+� i� jest� realizowany�
w�latach�2016-2018.�
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– Realizacja projektów dostarcza mi nie tylko wiele 
pozytywnych emocji, ale pozwala też na ciągły roz-
wój i doskonalenie moich umiejętności. Lubię, jak 
coś się dzieje, a praca za każdym razem nad zupełnie 
innymi działaniami sprawia mi wielką frajdę. I cho-
ciaż czasami narzekam na brak czasu, to radość 
na twarzach dzieci, ich entuzjazm po wideokonfe-
rencjach czy wizytach u partnerów rekompensują 
wszystko – opowiada Barbara Głuszcz. – W pierw-
szych latach mojej pracy szukałam narzędzia, które 
zachęciłoby moich uczniów do nauki języka angiel-
skiego. Szybko zrozumiałam, że udział w projektach 
międzynarodowych to doskonała metoda realizacji 
Podstawy programowej, a kontakt z uczniami z in-
nych krajów i autentyczne sytuacje komunikacyjne 
przyczynią się do zwiększenia motywacji dzieci i ich 
kompetencji językowych.

GŁUSZCZ
BARBARA

Barbara�Głuszcz�to�absolwentka�m.in.�Uniwer-
sytetu� Jagiellońskiego,� nauczycielka� języka�
angielskiego�w�Szkole�Podstawowej�nr�4�w�Za-
mbrowie,� entuzjastka� współpracy� międzyna-
rodowej.�Od�wielu�lat�realizuje�projekty,�a�swoją�
pasją�zaraziła�kolegów�z�pracy.�Z�jej�inicjatywy�
powstały� dwa� zespoły:� nauczycielski� Zespół�
do�Spraw�Projektów�Międzynarodowych�oraz�
uczniowski�klub�Europejski�Krąg.�Koordynowa-
ła�też�w�szkole�dwa�projekty�programu�„Ucze-
nie� się�przez� całe� życie”� –�Comenius.�Wiedzą�
i�doświadczeniem�dzieliła�się�z�innymi�nauczy-
cielami,� organizowała�warsztaty� dla� kolegów�
z� pracy,� szkoliła� pracowników� szkół� partner-
skich�w� czasie�wizyt� projektu� programu� Era-
smus+.�Barbara�Głuszcz�nie�tylko�skupia�się�na�
współpracy� z� krajami� członkowskim� UE,� po-
siada� również� 10-letnie�doświadczenie�współ-
pracy�ze�szkołą�z�Japonii.�Prowadzi�bloga�ję-
zykowego�dla�swoich�uczniów,�a�jej�artykuł�nt.�
wykorzystywania� narzędziach� internetowych�
został� opublikowany� w� czasopiśmie� „Języki�
Obce�w�Szkole”.
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– Uważam, że dobra edukacja jest szansą na roz-
wój, zarówno w wymiarze osobistym, jak i społecz-
nym. Największą satysfakcję sprawiają mi sukcesy 
uczniów i nauczycieli, a także moich współpracow-
ników i moje własne. Satysfakcję daje mi również 
codzienna praca w Wydziale Edukacji, Promocji 
i Kultury – mówi Agnieszka Kopeć. – Specyfika 
mojej pracy polega na tym, że często mogę obser-
wować jej efekty. Polega ona m.in. na pozyskiwaniu 
dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych na 
finansowanie różnych zadań edukacyjnych. Za-
chęcam również zespoły projektowe ze szkół, aby 
stawiały na jakość realizowanych działań w ramach 
projektów finansowanych przez FRSE oraz żeby 
jeszcze chętniej dzieliły się swoimi doświadczeniami 
i wypracowanymi rezultatami.

KOPEĆ

Agnieszka� Kopeć� mieszka� i� pracuje� w� Tar-
nobrzegu.�W� 2003� roku� ukończyła� studia� na�
Wydziale� Ekonomiczno-Socjologicznym� Uni-
wersytetu�Łódzkiego,�uzyskując�tytuł�magistra�
ekonomii.� Ukończyła� także� Studia� Podyplo-
mowe� z� zakresu� Administracji� publicznej� na�
Wydziale� Prawa� i� Administracji� Uniwersytetu�
Jagiellońskiego.�Obecnie� jest�na�trzecim�roku�
Niestacjonarnych� Studiów� Doktoranckich�
w� Kolegium� Ekonomiczno-Społecznym� Szko-
ły� Głównej� Handlowej� w� Warszawie.� W� 2011�
roku� zaczęła� współpracować� przy� realizacji�
programów� edukacyjnych� Fundacji� Rozwoju�
Systemu�Edukacji�m.in.�przy�programie�Come-
nius� Regio.�W� 2015� roku,� otrzymując� funkcję�
zastępcy�naczelnika�Wydziału�Edukacji�i�Zdro-
wia�w�Urzędzie�Miasta�Tarnobrzega,� przejęła�
rolę�osoby�zarządzającej�projektem�Erasmus+�
The�World�with�Mathematics.�In�search�of�new�
teaching�methods�of�Mathematisc�and�related�
subjects.�W�projekcie�była�osobą�zarządzają-
cą� pracami� wszystkich� partnerów�w� ramach�
akcji�Partnerstwa�strategiczne�regionów.

AGNIESZKA 
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– Udział w międzynarodowych projektach edu-
kacyjnych daje możliwość poznania nieznanych 
nam wcześniej trendów w edukacji. Nauczyciele 
w innych krajach mają przeważnie nieco odmienne 
spojrzenie na dane zagadnienie. Stosują zazwyczaj 
inne środki do osiągnięcia celu. Można czerpać 
z pomysłów, jakie rodzą się w głowach innych lu-
dzi – opowiada Waldemar Tomala. – Obserwując 
moich podopiecznych, widzę niesamowitą ewolucję 
myślenia. Uczniowie zaczynają projekt z dużymi 
obawami. Później, po przełamaniu lodów nieufności 
odkrywają, że kolega czy koleżanka z innego kraju 
słucha tej samej muzyki, ogląda te same filmy, ma 
podobne zainteresowania i staje się przyjacielem, 
z którym można iść na pizzę, do którego można po-
jechać w odwiedziny w czasie wakacji.

Waldemar� Tomala� ukończył� studia� z� fizyki�
i� w� 1994� r.� podjął� pracę�w� II� Liceum�Ogólno-
kształcącym� im.� Jana� Śniadeckiego� w� Kiel-
cach.�Osiąga�sukcesy�w�pracy�z�uczniem�zdol-
nym.�Jego�podopieczni�od�1996�r.�biorą�udział�
w� olimpiadach� przedmiotowych,� awansując�
do� etapu� okręgowego� Olimpiady� Fizycznej�
i�Olimpiady�Astronomicznej.�Waldemar�Toma-
la� postanowieniem� Prezydenta� RP� Andrzeja�
Dudy� z�września� 2016� roku� został� odznaczo-
ny� medalem� srebrnym� za� długoletnią� służ-
bę.� Realizował� projekt� edukacyjny� ze� szkołą�
w� Oristano� na� Sardynii� (Włochy)� w� ramach�
programu� Comenius� Socrates.� Prowadził� też�
wymianę�uczniów�z�Ukrainy�w�Polsce�i�polskich�
uczniów�na�Ukrainie.�W�latach�2014-2016�reali-
zował� projekt� edukacyjny� z� liceum� w� Yzeu-
re� (Francja)� w� ramach� programu� Erasmus+.�
W� 2017� roku� uczestniczył� w� międzynarodo-
wym� seminarium� nauczycieli� przedmiotów�
przyrodniczych�w�Jurmale�na�Łotwie.�To�tylko�
niektóre�z�jego�osiągnięć.

TOMALA
WALDEMAR 
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– Otwarcie się na Europę i świat to przełom w naszej 
edukacji zawodowej – uważa Jarosław Jabłoński.

JABŁOŃSKI

Jarosław� Jabłoński� jest� z� wykształcenia� na-
uczycielem� dyplomowanym� WF-u� i� jęz.� an-
gielskiego,� uczy� w� Zespole� Szkół� Ponadgim-
nazjalnych� nr� 4� im.� Piotra� Latoski� w� Rudzie�
Śląskiej.� W� latach� 2012-2017� pełnił� funkcję�
wicedyrektora� szkoły,� a� od� 2007� roku� wciąż�
pełni�funkcję�koordynatora�projektów�UE�w�tej�
placówce.�Jarosław�Jabłoński�pracuje�też�jako�
trener�piłki�nożnej�–�szkolił�we�wszystkich�gru-
pach�wiekowych�w�lokalnych�klubach�Rudy�Śl.�
W�roku�2012�pełnił�funkcję�asystenta�dyrektora�
trzech�meczy�podczas�fazy�grupowej�spotkań�
Mistrzostw� Europy� w� piłce� nożnej� (we� Wro-
cławiu).� Od� 2008� roku� zajmuje� się� realizacją�
projektów�w�ramach�programów�Leonardo�da�
Vinci,�Erasmus+�i�PO�WER.�Współpraca�z�FRSE�
zaowocowała� przeprowadzeniem� dwóch�
projektów� IVT� z�programu�Leonardo�da�Vin-
ci:� Nowoczesne� metody� informatyczne� i� ko-
munikacyjne�w� nauczaniu� –� uczeniu� się� oraz�
Elektryczno-logistyczny�rozwój�Europy,�jedne-
go� stażowego�w� ramach� VETPRO�W� pogoni�

po doświadczenie� z� kolebki� futbolu� –� wymiana�
doświadczeń�w�Anglii� szansą�na�piłkarski� rozwój�
w�środowisku�lokalnym�Górnego�Śląska�oraz�jed-
nego�w�programie�Erasmus+�Rozwój�kompetencji�
kluczowych� szansą� na� dobry� start� w� zawodzie.�
Kolejnymi� inicjatywami� realizowanymi�we�współ-
pracy�z�FRSE�są�projekty�w�ramach�programu�PO�
WER:�Europejska realizacja�nagrań�i�nagłośnień�–�
dla� przyszłych� realizatorów� nagrań� i� nagłośnień�
oraz� projekt� Z� Europą� po� sukces� w� zawodzie� –�
projekt�dla�przyszłych�elektryków,�mechatroników�
i� logistyków� w� Anglii� i� Włoszech.� Ofertą� dla� na-
uczycieli�ZSP�nr�4�realizowaną�obecnie�jest�projekt�
w�ramach�programu�Erasmus+�Edukacja�szkolna�
pt.�Kompetentny�europejski�nauczyciel�wsparciem�
w�efektywnej�mobilności�zawodowej�młodzieży.

JAROSŁAW 
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– Szkoły zawodowe są źle postrzegane, przez co 
mamy całą rzeszę bezrobotnych magistrów. Chcę 
to myślenie o rzemiośle zmienić – deklaruje Tomasz 
Kowalik. Tak mocno zaangażował się w działania na 
rzecz rzemiosła, że sam poczuł pragnienie, by zo-
stać rzemieślnikiem – od września 2016 roku uczy 
się w zawodzie stolarz i chce zdobyć w niedalekiej 
przyszłości tytuł czeladnika.

KOWALIK

Tomasz�Kowalik� jest�absolwentem�Uniwersy-
tetu�Jagiellońskiego�na�kierunku�Psychologia�
w�zarządzaniu.�W�lutym�2014�r.�rozpoczął�pra-
cę�w�Wydziale�Promocji�Małopolskiej�Izby�Rze-
miosła� i� Przedsiębiorczości� w� Krakowie� (MI-
RiP).�We�wrześniu�2014�r.�została�uruchomiona�
Rzemieślnicza�Zasadnicza� Szkoła�Zawodowa�
MIRiP,�która� jak�sam�to�często�powtarza� jest�
jego�oczkiem�w�głowie.�Pomimo�braku�wcze-
śniejszego� doświadczenia� w� dziedzinie� edu-
kacji� w� krótkim� czasie� zorganizował� w� pełni�
funkcjonującą�placówkę.�Do�jego�obowiązków�
w� tym�zakresie�należało�dopilnowanie�wszel-
kich� formalności� związanych� z� założeniem�
szkoły,�m.in.�uzyskanie�wszystkich�koniecznych�
zezwoleń� na� założenie� placówki� publicznej,�
przygotowanie� i� zawieranie� wszelkich� umów,�
organizacja� i� nadzór� nad� praktykami,� skła-
danie� rozliczeń� i� sprawozdań� do� wszelakich�
urzędów.� Szkoła� rozwija� się�wyjątkowo� szyb-
ko�–�w�roku�2014�rozpoczynała�działalność�z�12�
uczniami,�w�2015�roku�było�ich�58,�w�2016�roku�
–�115,�a�w�roku�szkolnym�2017/2018�do�szkoły�

TOMASZ 

uczęszcza�150�uczniów.�Praca�Tomasza�Kowalika�
została� doceniona,� bo�w� październiku� 2015� roku�
uzyskał�awans�na�zastępcę�dyrektora�MIRiP.�Po-
nadto� jest� inicjatorem,� twórcą� i� koordynatorem�
wszystkich� projektów� mobilnościowych� realizo-
wanych�przez�MIRiP�w�latach�2014-2017.�Na�szcze-
gólną�uwagę�zasługuje�fakt,�że�w�wyniku�realizacji�
pierwszego� projektu� mobilności� kadry� wprowa-
dzono�w�szkole�wzorowany�na�niemieckim�system�
nauczania,� kładący� nacisk� na� praktyczną� naukę�
zawodu�w�systemie�mistrz-uczeń.���
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– Nie wyobrażam sobie roku szkolnego bez aktyw-
ności w dziedzinie współpracy międzynarodowej. 
Można powiedzieć, że to już taka „alergia” w sensie 
pozytywnym. Wyznaję filozofię ciągłego doskona-
lenia, dlatego każdy realizowany projekt jest inny, 
szukam ciągle nowych wyzwań – mówi Łukasz 
Ziemba.

ZIEMBA

Łukasz�Ziemba� to�nauczyciel�w� szkołach� za-
wodowych� powiatu� żarskiego� i� krośnieńskie-
go�z�ponad�10-letnim�stażem�pracy.�Ukończył�
studia�z�zarządzania�i�administracji�publicznej�
oraz� studia� podyplomowe� m.in.� z� logistyki,�
pedagogiki� specjalnej� oraz� bezpieczeństwa�
i� higieny� pracy.� Poszerzał� swoje� kwalifikacje�
i�umiejętności�na�kursach�i�szkoleniach�e-lear-
ningowych�m.in.� w� ramach� programu� eTwin-
ning�czy�PARP.�Od�2007�roku�z�zamiłowaniem�
i� pasją� realizujący� działania� projektowe� jako�
koordynator� projektów� w� Zespole� Szkół� Li-
cealnych� i� Technicznych� w� Gubinie� oraz� Ze-
spole�Szkół�Technicznych�w�Lubsku.�Za�swoje�
kluczowe� osiągnięcia� zawodowe� uważa�m.in.�
realizację� z� powodzeniem� działań� projekto-
wych� dla� młodzieży� szkół� zawodowych� na�
kierunkach� gastronomicznych,� ekonomicz-
nych,� logistycznych� oraz� elektrycznych,� roz-
wijanie�kompetencji�językowych,�zawodowych�
i� osobistych,� a� także� kształtowanie� postaw�
przedsiębiorczości� wśród� młodzieży.� Naj-
ważniejsze�realizowane�projekty� to�Droga�do�
sukcesu�w�karierze�zawodowej�techników�eko-
nomistów,� Wsparcie� mobilność� pracowników�
branży�gastronomicznej,�Mobilny� kucharz� na�
europejskim�rynku pracy�oraz�Hola�Valencia�– 
staże�dla�uczniów.

ŁUKASZ 
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– Moją największą motywacją, a zarazem satysfak-
cją jest zauważanie realnych zmian, jakie wywołują 
moje działania – stwierdza Grzegorz Mazurek.

MAZUREK
GRZEGORZ 

łu� Marketingu� ALK.� Grzegorz� Mazurek� aktywnie�
angażuje� się� w� promocję� wykorzystania� poten-
cjału� umiędzynarodowienia� szkół� wyższych� oraz�
w�szeroko�pojętą�digitalizację.�Projekt�CYBERMAN,�
którego�był�inicjatorem�i�liderem,�to�przedsięwzię-
cie,�którego�głównym�celem�było�przygotowanie�
anglojęzycznych� studiów�magisterskich� z�obsza-
ru� zarządzania,� ze� specjalnością� Zarządzanie�
w�wirtualnym�środowisku�(Management�in�Virtual�
Environment).� Studia� te� były� kierowane� do� stu-
dentów� z� całego� świata� i� zgodnie� z� założeniami�
miały� wykształcić� współczesnego� menedżera� e-
biznesu� –� osobę� kreatywną� i� pomysłową,� biegle�
funkcjonującą� w� realiach� internetu,� współpracy�
sieciowej,� innowacji,� startupów� oraz� wirtualnej�
rzeczywistości.

Grzegorz�Mazurek�to�teoretyk�i�praktyk�zarzą-
dzania�i�marketingu,�doktor�habilitowany,�pro-
fesor� nadzwyczajny� w� Akademii� Leona� Koź-
mińskiego�(ALK)�w�Warszawie,�absolwent�IESE�
Business� School,� University� of� Tilburg,� SGH�
oraz�UE�w�Poznaniu.�Specjalizuje�się�w�tema-
tyce� cyfrowej� transformacji� (digital� transfor-
mation)� –� wpływu� nowoczesnych� technologii�
internetowych�na�marketing�i�zarządzanie�or-
ganizacją,�a�w�szczególności:�e-marketingiem,�
e-biznesem� oraz� e-edukacją.�W� latach� 2016-
2018� był� członkiem� Rady� ds.� Cyfryzacji� przy�
Minister�Cyfryzacji�Annie�Streżyńskiej,�a�w� la-
tach�2016-2020�członkiem�Komisji�ds.�Współ-
pracy�Międzynarodowej�Konferencji�Rektorów�
Akademickich�Szkół�Polskich�(KRASP).

W�Akademii�Leona�Koźmińskiego�pełni�funkcję�
prorektora�ds.�współpracy�zagranicznej,�koor-
dynując� m.in.� procesy� związane� z� akredyta-
cjami�międzynarodowymi�oraz�uczestnictwem�
uczelni� w� rankingach� i� umowach� międzyna-
rodowych.� Nadzoruje� również� pracę� Dzia-
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– Moją największą motywacją są możliwości, jakie 
dzisiejszy świat stwarza dla rozwoju tak pedagoga, 
jak studenta. W podejmowanych działaniach kie-
ruję się maksymą Sokratesa: Brak nam odwagi nie 
dlatego, że rzeczy są trudne. Rzeczy są trudne, 
ponieważ brak nam odwagi. W codziennej pracy 
staram się więc być odważna i do tego samego mo-
tywować studentów – mówi Ewa Murawska.

MURAWSKA

Ewa�Murawska�to�flecistka,�pedagog�i�mene-
dżer�kultury,�doktor�habilitowany�w�dziedzinie�
sztuki.�Pracuje�na�stanowisku�adiunkta�w�Aka-
demii�Muzycznej�im.�I.�J.�Paderewskiego�w�Po-
znaniu.� Od� roku� 2015� prezes� Fundacji� Event�
Culture,�dyrektor�Gallois�Flute�Studio�oraz�Pol-
sko-Norweskiego� Centrum� Kultury� w� Pozna-
niu.�Od�2005�roku�ściśle�współpracuje�z�insty-
tucjami� oraz� artystami� zagranicznymi.� Trzon�
jej� działalności� stanowi� międzynarodowa�
współpraca�w�zakresie�sztuki,�edukacji�i�nauki�
z�przedstawicielami�z�Francji,�Niemiec,�Islandii�
i�Norwegii.�W�tych�krajach�regularnie�prowadzi�
szkolenia,� warsztaty,� wykłady� oraz�wykonuje�
koncerty.�Zasiada�w� jury�międzynarodowych�
i� ogólnopolskich� konkursów� muzycznych.�
Działalność�Ewy�Murawskiej�daleko�wykracza�
poza�ramy�akademickie.�Warto�zauważyć,�że�
pozostaje�ona�jedną�z�niewielu�reprezentantek�
dziedziny�sztuki�muzycznej,�które�z�powodze-
niem�biorą�udział�w�konkursach�organizowa-
nych� przez� FRSE.� Doświadczenie� związane�
z� projektami� FRSE� sięga� dziesięciu� lat.� Ewa�

EWA

Murawska� realizowała� działania� w� ramach� sty-
pendiów� indywidualnych� (dwukrotnie),�wizyt� stu-
dyjnych�(pięciokrotnie)�oraz�była�koordynatorem�
projektu� w� ramach� działania� Współpraca� insty-
tucjonalna.� Ewa� Murawska� razem� z� zagranicz-
nymi�partnerami�organizuje�koncerty,�warsztaty,�
wykłady,�wydaje� płyty� i� publikacje.�W�większość�
realizowanych�działań�włącza� swoich� studentów,�
którzy�mają�możliwość�nie�tylko�pracy�z�doświad-
czonymi�pedagogami,�ale�i�udziału�w�koncertach�
wybitnych�autorytetów�muzycznych.
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– Największą satysfakcję sprawia mi dialog ze słu-
chaczami podczas wykładu. Wtedy wiem, że zapa-
miętają to, o czym rozmawialiśmy. Wtedy wiem, że 
zajęcia inspirują i motywują do działania – uważa 
Piotr Wołejsza.

WOŁEJSZA

Kapitan� Piotr� Wołejsza� jest� doświadczonym�
praktykiem,� absolwentem� Wyższej� Szkoły�
Morskiej�w�Szczecinie.�Jest�także�absolwentem�
studiów� podyplomowych� Systemy� informacji�
przestrzennej� na� Politechnice� Warszawskiej�
oraz� programu� Science,� Management� Com-
mercialization�na�Uniwersytecie�Stanforda.

Przez�15�lat�łączył�pracę�na�morzu�z�pracą�na�
uczelni,�a�od�2013�roku�jest�zatrudniony�na�peł-
nym� etacie� w� macierzystej� uczelni.� Podczas�
zajęć� przekazuje� swoją� praktyczną� wiedzę�
przyszłym�nawigatorom.

Przez� trzy� ostatnie� lata� kierował� projektem�
MELES�–�More�Entrepreneurial�Life�at�European�
School,� realizowanym� w� ramach� Partnerstw�
strategicznych�dla�Szkolnictwa�wyższego.�

Piotr�Wołejsza�jest�koordynatorem�przedmiotu�
Przedsiębiorczość,�który�został�wprowadzony�
do�programu�studiów�jako�efekt�projektu�ME-

LES.� Przedsiębiorczość� to� eksperymentalny� cykl�
zajęć,�których�celem�jest�kształtowanie�umiejętno-
ści�miękkich�i�przekrojowych�studentów�w�obsza-
rze:� przywództwa,� realizacji� projektów� oraz� pro-
jektowania�produktów�i�usług�pod�kątem�potrzeb�
użytkownika� z� zastosowaniem� metodyki� Custo-
mer�Development,�czy�Design�Thinking.

Piotr� Wołejsza� kieruje� również� firmą� technolo-
giczną,�w�której�z�sukcesem�komercjalizuje�swoją�
rozprawę�doktorską,� która� została�uznana�przez�
Prezydenta�Miasta�Szczecin�za�najlepszy�doktorat�
ukierunkowany� na� nowoczesne� technologie� i� in-
nowacje.

PIOTR 
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– Erasmus zmienił moją pracę zawodową w hobby 
z nielimitowanym czasem pracy – stwierdza An-
drzej Soboń. – Największą satysfakcją było utwo-
rzenie Konsorcjum Uczelni Mundurowych – sześciu 
uczelni, które wspólnie, razem, bez rywalizacji zmie-
niają swoich studentów i pracowników. 

SOBOŃ

Ppłk� dr� inż.� Andrzej� Soboń� jest� absolwentem�
Wyższej� Szkoły� Oficerskiej� Wojsk� Zmechani-
zowanych� we� Wrocławiu,� studiów� magister-
skich,� studiów� podyplomowych� zarządza-
nia� zasobami� ludzkimi� oraz� III� stopnia.� Pracę�
doktorską�nt.�Strategia�umiędzynarodowienia�
uczelni�wojskowych�obronił�w�Akademii�Obro-
ny�Narodowej�w�Warszawie.�Jako�szef�zespołu�
ds.� Procesu� Bolońskiego� oraz� uczelniany� ko-
ordynator� programu� Erasmus+� wprowadził�
i� rozwinął� ten�program,�umożliwiając�studen-
tom�i�pracownikom�Akademii�Sztuki�Wojennej�
(poprzednio� Akademii� Obrony� Narodowej)�
rozwijanie� kompetencji� międzynarodowych.�
W�2014�roku�założył�pierwsze�w�Polsce�konsor-
cjum�uczelni�KONSMUND�(Konsorcjum�Uczelni�
Mundurowych),� pozwalające� na� współpracę�
sześciu�uczelni�mundurowych�w�ramach�pro-
jektów� programu� Erasmus+.� Aktualnie� jest�
prodziekanem� ds.� studenckich� w� Wydziale�
Bezpieczeństwa� Narodowego,� gdzie� prowa-
dzi�permanentne�upowszechnianie�mobilności�
studenckich�oraz�nowych�międzynarodowych�
form�dydaktycznych.�

ANDRZEJ

Realizacja� programu� Erasmus+� na� uczelni� An-
drzeja�Sobonia�przyczyniła� się�do�wzrostu� liczby�
mobilności� pracowników� naukowych� prowadzą-
cych�badania�w�obszarze�nauk�o�bezpieczeństwie�
oraz�wzrostu�liczby�wyjazdów�na�międzynarodo-
we�konferencje,�ze�szczególnym�uwzględnieniem�
pracowników�specjalizujących�się�w�priorytetowej�
dla�konsorcjum�dziedzinie�naukowej�–�bezpieczeń-
stwa�narodowego�i�międzynarodowego.
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– Jako kierownik jednostki obsługującej rocznie 
ponad 5500 studentów stawiam sobie za cel nad-
rzędny pomoc każdemu z nich. Zawsze szukam no-
wych, lepszych rozwiązań, które pozwalają rozwijać 
i usprawniać działania mojego działu. Pytam stu-
dentów o ich opinie, bo głos ten uważam za najważ-
niejszy – opowiada Marta Ganobis Bednarska.

GANOBIS BEDNARSKA
MARTA

Ponadto�Marta�Ganobis�Bednarska�jest� inicjator-
ką�utworzenia�grupy�dyskusyjnej�na�portalu�spo-
łecznościowym,�w�ramach�której�studenci,�którzy�
zrealizowali�bądź�realizują�właśnie�wymianę,�dzie-
lą�się�swoimi�spostrzeżeniami�i�wiedzą�z�osobami�
przygotowującymi�się�do�wyjazdu�lub�dopiero�roz-
ważającymi�możliwość�wyjazdu.

Marta� Ganobis� Bednarska� z� Uniwersytetem�
Jagiellońskim�jest�związana�zawodowo�od�po-
nad�10�lat�–�przez�ostatnie�3�lata�jako�kierownik�
Działu�Międzynarodowej�Wymiany�Studenckiej�
UJ� i� uczelniany� koordynator� programu� Era-
smus+.�Z�pasją�poświęca�się�tworzeniu�i�wdra-
żaniu� nowych� form�wsparcia� dedykowanych�
studentom.� Niezwykle� istotną� rolę� odgrywa�
tu�ewaluacji� realizowanych�zadań,�którą�sys-
tematycznie�przeprowadza.�Opinie�studentów�
i�doktorantów�pozwalają�bowiem�wprowadzać�
niezbędne�zmiany� i�dopasowywać�ofertę�UJ.�
Jest� autorem� programu� WyStartvUJ� z� Era-
smusem+/JUstart� with� Erasmus+,� będącego�
cyklem�warsztatów,�których�tematyka�dotyka�
komunikacji� międzykulturowej,� umiejętności�
wyznaczania� celów� i� podejmowania� kluczo-
wych�decyzji,� zarządzania�sobą�w�czasie�czy�
wreszcie�radzenia�sobie�ze�stresem.�
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– Wiem, że informatyka może być użyteczna 
w wielu dziedzinach życia. Mogę się zastanawiać 
i wymyślać, co i jak z tej obszernej dziedziny moż-
na zastosować w edukacji i terapii dorosłych osób 
z niepełnosprawnością intelektualną i ich tera-
peutów oraz trenerów. Informatyka otwiera w tej 
dziedzinie naprawdę wielkie możliwości. A mając 
zdolności dydaktyczne, mogę przekazywać wiedzę 
innym, dla których ten świat jest obcy, czasem nie-
przyjazny – mówi Anna Kwiatkowska.

KWIATKOWSKA
ANNA 

ne�przez�Annę�Kwiatkowską�otworzyły�świat�(nie�
tylko�nowych� technologii)�osobom,�które�często�
były�wykluczone�społecznie�i�cyfrowo.�Tworzenie�
radia�i�telewizji�internetowej�z�osobami�niepełno-
sprawnymi� intelektualnie� –� i� dla� nich� –� okazało�
się�ogromnym�sukcesem�i�źródłem�wielkiej�satys-
fakcji.

Anna� Kwiatkowska� jest� magistrem� inży-
nierem� informatyki,� absolwentką� studiów�
podyplomowych� Zarządzanie� projektami�
informatycznymi,� wieloletnią� pracownicą�
dydaktyczną� Politechniki� Warszawskiej.� Od�
dziewięciu�lat�współpracuje�z�Polskim�Stowa-
rzyszeniem�na�Rzecz�Osób�z�Niepełnospraw-
nością� Intelektualną� (PSONI),� opracowując�
aplikacje�wspierające�terapię�i�edukację�doro-
słych� osób� z� niepełnosprawnością� intelektu-
alną.�Poprzez�warsztaty�i�szkolenia�przybliża�
tej� grupie� oraz� trenerom� i� terapeutom�mul-
timedia,� internet�oraz�media�społeczne.�Jest�
realizatorką� wielu� projektów�międzynarodo-
wych,�w�tym�projektów�w�ramach�programów�
Leonardo�da�Vinci�(w�latach�2011-2013�i�2013-
2015),�Grundtvig� (2011-2013� i�2013-2015)�oraz�
Erasmus+� (2015-2017� i� 2017-2019).� Innowa-
torka� testująca� swoje� idee�m.in.� w� projekcie�
Innowacje�na�ludzką�miarę�–�wsparcie�rozwo-
ju�mikroinnowacji�w�obszarze�usług�opiekuń-
czych�dla�osób�zależnych.�Projekty�realizowa-
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– Do aktywności w dziedzinie edukacji motywuje 
mnie świadomość, że jeśli się zatrzymam, to fak-
tycznie będę się cofać. Motywuje mnie myśl, że 
warto odkrywać nowości, aby być dobrym przykła-
dem dla własnych dzieci, zachować młodego ducha 
oraz inspirować innych do działania. Aktywność 
w obszarze edukacji to również moja metoda na za-
chowanie zdrowia psychicznego, dobre samopoczu-
cie oraz znajdowanie sposobów na ułatwienie życia 
codziennego – mówi Paulina Gortat-Gapińska. 
Największą satysfakcję przynosi jej sukces poprze-
dzony chwilami stresu, trudnościami i wysiłkiem.

Paulina�Gortat-Gapińska� z�wykształcenia� jest�
ekonomistą,� ukończyła� SGGW� w� Warszawie.�
Od� trzynastu� lat� jest� związana� zawodowo�
z�Łódzkim�Ośrodkiem�Doradztwa�Rolniczego�
w� Bratoszewicach,� gdzie� pełni� rolę� doradcy�
rolniczego�na�terenie�powiatu�poddębickiego.�
Jest� założycielką�Klubu�4H� „Magiczne�Pudło”�
w�rodzinnej�miejscowości,�gdzie�również�powo-
łała�do� życia� Fundację� „Tu�brzoza”.�Wspólnie�
z�przyjaciółmi�i�mieszkańcami�stara�się�aktywi-
zować�społeczność�lokalną�i�podejmować�róż-
norodne� inicjatywy.�Realizuje�przedsięwzięcia�
dla�dzieci,�młodzieży�oraz�dorosłych,�w�tym�dla�
seniorów.� Inspiruje�do�działania� ludzi�ze�swo-
jego� otoczenia.� Doświadczenia� z� projektami�
to�głównie� realizacja�wymian�młodzieżowych�
w�Pudłowie�oraz�za�granicą.�Współpracowała�
z�młodzieżą�przy�dwóch�Inicjatywach,�uczest-
niczyła� w� dwóch� treningach� zagranicznych�
(ATOQ�w� Bonn� oraz� w� ramach� Edukacji� do-
rosłych�na�Sycylii).�Brała�udział�w�szkoleniach�
organizowanych�przez� FRSE�w�Konstancinie-
Jeziornej.

GORTAT-GAPIŃSKA
PAULINA 
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– Będąc członkiem UTW Białystok, zauważyłam, 
jak rośnie w zastraszającym tempie różnica pomię-
dzy seniorami a młodszymi pokoleniami w obszarze 
stosowania nowoczesnych technologii i używania 
języka angielskiego. Do likwidowania tej różnicy 
musi być jakaś silna motywacja. Taką motywacją 
w przypadku seniorów UTW był udział w projektach 
międzynarodowych. Zorientowałam się, że działania 
edukacyjne z programu Grundtvig są jakby uszyte 
na miarę potrzeb seniorów UTW. Spróbowałam na-
pisać wniosek na taki projekt z FRSE. Teraz mam 
satysfakcję, że potrafiłam pozyskać pięć dotacji, że 
jestem potrzebna i mam poczucie dobrze wykona-
nej pracy – mówi Danuta Sajur.

SAJUR
DANUTA

Danuta�Sajur� jest�z�wykształcenia�magistrem�
ekonomii.�W� swojej� karierze� zawodowej� pra-
cowała�w�m.in.�w�fabryce�Star�ze�Starachowic�
i�w�centrali�Banku�Handlowego�w�Warszawie,�
gdzie�zakończyła�ją�na�stanowisku�naczelnika�
wydziału.�Obecnie� jest� na� emeryturze.� Zaan-
gażowała�się�mocno�jako�wolontariusz�w�pra-
ce� Stowarzyszenia� pożytku� publicznego� pn.�
Uniwersytet� Trzeciego� Wieku� w� Białymstoku�
(UTW),� w� którym� przez� wiele� lat� była� człon-
kiem�zarządu� i�pełniła� funkcję� skarbnika.�Po-
zyskała� dla� tego� stowarzyszenia� pięć� dotacji�
na� międzynarodowe� projekty� z� programu�
Grundtvig�i�była�ich�koordynatorem.�Pozyskała�
również�wiele�dotacji�dla�UTW�w�Białymstoku�
od�organizacji�lokalnych.�Jest�zaangażowana�
w�prowadzenie�działalności�edukacyjnej�senio-
rów�UTW�prowadzi�trzy�sekcje�(naukową,�ar-
tystyczną� i� współpracy�międzypokoleniowej).�
Dzięki�staraniom�Danuty�Sajur�szerzono�ofertę�
białostockiego�UTW�o�kursy�filmowe,�fotogra-
ficzne,� komputerowe,� historyczne,�medyczne,�
psychologiczne,�ruchowe,�taneczne,�malarskie,�
artystyczne,�językowe�i�wiele�innych.



132  |  EDUKACJA SZKOLNA

EDUKACJA
POZAFORMALNA  
młodzieży



ED
U

inspirator

EDUKACJA POZAFORMALNA MŁODZIEŻY  |  133

– Ogromną satysfakcję sprawia mi uznanie oka-
zywane przez partnerów i uczestników. Kluczowe 
jest dla mnie również poczucie wpływu na społecz-
ność lokalną, zarówno w drobnych kwestiach, jak 
i w szerszym ujęciu. Mieszkańcy, słysząc „Gruzja”, 
nie widzą już Gustlika z „Czterech pancernych”, tyl-
ko młodą uśmiechniętą sąsiadkę Sopo. Nauczyciele 
języka angielskiego korzystają z metod opracowa-
nych przez Seher z Turcji. Dzięki wolontariatowi 
we wsi „dzieje się”, mieszkańcy – młodsi i starsi – 
uczestniczą w nietuzinkowych inicjatywach. Czuję, 
że nadaję kształt przestrzeni, w której żyję i w której 
będą dorastać moje dzieci – mówi Beata Perera.

PERERA

Beata�Perera�jest�magistrem�filologii�rosyjskiej�
oraz�koordynatorką�projektów�młodzieżowych�
i�konsultantką� lokalnego�punktu�Eurodesk.�Od�
2015� roku� urzeczywistnia� ideę� przekształce-
nia�niespełna�pięciotysięcznej�gminy�Dąbrowa�
w�miejsce,�w�którym�zagraniczni�goście�będą�
mogli� dzielić� się� swoją� kulturą,� a� członkowie�
niewielkiej� lokalnej� społeczności� zyskają�szan-
sę� rozwinięcia� kompetencji� kluczowych� dzięki�
nowym�możliwościom�edukacji�pozaformalnej.�

Beata�Perera�za�krok�milowy�w�swojej�ścieżce�
zawodowej�uważa�międzynarodowe�szkolenie�
Regionet,�w� ramach� którego�w� towarzystwie�
entuzjastycznych� uczestników� i� wspaniałych�
trenerów� postanowiła� zachłannie� zagarnąć�
jak� najwięcej� informacji� i� inspiracji� oraz� jak�
najszybciej�przekuć�je�w�czyn.�Od�tego�czasu�
udało�jej�się�zrealizować�wymianę�młodzieżo-
wą� dla� przyszłych� liderów,� dwa� długotermi-
nowe� projekty� Wolontariatu� Europejskiego,�
krótkoterminowy� wolontariat� w� Gruzji� i� dwa�
projekty�Workaway.�

Działalność� Beaty� Perery� ma� znaczący� wpływ�
na�społeczność�lokalną�gminy�Dąbrowa,�w�której�
mieszka�i�pracuje.�Zrealizowany�przez�nią�projekt�
Wolontariatu�Europejskiego�w�tak�małej�miejsco-
wości�był�dużym�wyzwaniem�oraz�sukcesem.

BEATA 
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– Współpracuję z młodzieżą, co daje mi okazję do 
wymiany poglądów i poznania nowych, często nie-
znanych mi trendów. W moim odczuciu jest to wy-
nagrodzenie za tę pracę – uważa Michał Karpiak.

KARPIAK

Michał� Karpiak� ukończył� na� Uniwersytecie�
Szczecińskim� pięcioletnie�magisterskie� studia�
politologiczne� oraz� równolegle� studia� licen-
cjackie� na� kierunku� socjologia� ze� specjalno-
ścią�praca�socjalna.�Swoją�karierę�zawodową�
związał�z�Urzędem�Miejskim�w�Chojnicach,�do�
którego�trafił�najpierw�jako�stażysta,�a�następ-
nie� został� zatrudniony� jako� osoba� przygoto-
wująca�i�rozliczająca�projekty�dofinansowane�
ze� środków�UE�oraz� zajmująca�się�kontakta-
mi�z�zagranicznymi�partnerami.�W�2007�roku�
został� pierwszym� prezesem� zarządu� Funda-
cji� Rozwoju�Ziemi�Chojnickiej� i� Człuchowskiej.�
Funkcję� tę� pełni� społecznie� do� dzisiaj.� Od�
2008� roku� jest� też� koordynatorem� lokalnego�
punktu� informacyjnego�w�ramach�sieci�Euro-
desk.�W�praktyce�Fundacja�skupiła�się�przede�
wszystkim� na� działalności� mającej� na� celu�
aktywizację� młodzieży� oraz� na� współpracy�
międzypokoleniowej� na� rzecz� społeczności�
lokalnej.� Od� początku� działalności� wykorzy-
stywała�dobre�praktyki�stosowane�w�miastach�

MICHAŁ

połączonych� z� Chojnicami� więzami� partnerstwa�
(Emsdetten�w�Niemczech� i� Hengelo� w� Holandii).�
W� wyniku� realizacji� projektów� dofinansowanych�
ze� środków� Funduszu� Inicjatyw� Obywatelskich,�
Funduszy�Norweskich�oraz�FRSE�udało�się�w�Choj-
nicach�wypracować�i�wdrożyć�działalność�Samo-
rządnego�Centrum�Młodzieżowego� –�miejsca� do�
realizacji�pozaszkolnych�inicjatyw�młodzieżowych,�
którego�funkcjonowanie�opiera�się�przede�wszyst-
kim� na� wolontariacie.� Fundacja� wspiera� współ-
pracę�muzyków�z�miast�partnerskich,�organizując�
w�ramach�spotkań�koncerty,�warsztaty,�a�od�2016�
roku� również� festiwal� InterTony,� na� którym� pre-
zentują�się�wykonawcy�z�trzech�państw.�
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– Moje działania sprawiły, że bliżej poznałem opi-
nie środowiska, w którym realizowany jest projekt. 
Działania wywarły pozytywny wpływ na otoczenie, 
np. podczas realizacji projektu Why not bees, 
promowaliśmy go, wystawiając stoisko w mieście. 
Wzbudziło to ciekawość ludzi. W projekcie starali-
śmy się zwrócić uwagę na potrzebę ochrony pszczół 
w lokalnym środowisku. Moje działania były po-
strzegane pozytywnie przez innych, odbierane były 
jako potrzeba ratowania pszczół oraz szansa na roz-
wój młodych ludzi – opowiada Krzysztof Zamojski.

ZAMOJSKI
KRZYSZTOF 

polskim� Konkursie� Bliżej� pszczół.� Uczestniczył�
w�szkoleniach�organizowanych�przez�Wojewódzki�
Związek�Pszczelarzy�w�Olsztynie,�jest�pasjonatem�
pszczelarstwa.�Brał�udział�w�projektach�edukacyj-
nych� i�wyjazdach� zagranicznych�w� ramach�pro-
gramu�Erasmus+.

Krzysztof�Zamojski�jest�uczniem�IV�klasy�Tech-
nikum� Leśnego� im.� Unii� Europejskiej� w� Ru-
cianem-Nidzie� i� uczy� się� w� zawodzie� leśnika.�
Prowadzi�pasiekę,�którą�co�roku�systematycz-
nie� rozwija.� W� roku� szkolnym� 2016/2017� był�
przewodniczącym� samorządu� uczniowskiego�
oraz� zastępcą� przewodniczącego� Młodzieżo-
wej�Rady� Internatu�w�Rucianem-Nidzie.�Jako�
wolontariusz� przeprowadza� zajęcia� w� świe-
tlicy� środowiskowej� w� Rucianem-Nidzie.� Jest�
stypendystą�programu�IKEA�FAMILY�Na�rodzi-
nę�można� liczyć� i� w� ramach� tego� programu�
przygotował� projekt� pt.� Pasieka� edukacyjna�
w�Rucianem-Nidzie� i�otrzymał�środki�na� jego�
realizację.�Projekt�ten�został�nagrodzony�jako�
najlepszy�w�kraju.�W�lipcu�2017�r.�był�uczestni-
kiem�Akademii�Liderów�zorganizowanej�przez�
Fundację�Świętego�Mikołaja.�Na�szkoleniu�zdo-
bywał�wiedzę,� jak�pisać�projekty� i� jak�zdoby-
wać�środki�oraz� sponsorów�na� ich� realizację.�
Dzięki�Akademii�od�września�do�listopada�2017�
r.�będzie�realizować�projekt�pt.�Historia�pszcze-
larstwa�w Polsce.� Zajął� II�miejsce�w�Ogólno-
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I�� �UNIJNE�PROJEKTY�
EDUKACYJNE� 
–�ODPOWIEDŹ�NA�
WYZWANIA,�PRZED�
KTÓRYMI�STOI�
WSPÓŁCZESNA�
EUROPA
Marta Gajda – „Chcemy tam wrócić” – 
„Tygodnik PONIDZIA”

Artykuł�opisuje�przebieg�i�efekty�zagra-
nicznych�praktyk� zawodowych,� na� któ-
re� wyjechali� uczniowie� Zakładu� Dosko-
nalenia� Zawodowego� z� Buska-Zdroju.�
W� stażach,� zrealizowanych� w� ramach�
programu�Erasmus+�Kształcenie� i�szko-
lenia� zawodowe,� wzięło� udział� w� su-
mie� 16�młodych� ludzi,�którzy�u�włoskich�
przedsiębiorców� poznawali� nowe� tren-
dy� w� branży� hotelarskiej� i� logistycznej.�
Młodzi�ludzie�podkreślają,�że�wyjazd�po-
zwolił� im�rozwinąć�umiejętności,�poznać�
podstawy� języka� włoskiego� i...� zwiedzić�
kilka�pięknych�miast.�Po�powrocie�wszy-
scy�otrzymali� certyfikaty�Europass-Mo-
bilność,�a�swoim�kolegom�i�koleżankom�
–� którzy� nie� brali� udziału�w� projekcie� –�
upiekli�wielką�włoską�pizzę.

II�� �PRZEKRACZANIE�
GRANIC�–�
ZAGRANICZNE�
WYJAZDY�
W�CELACH�
EDUKACYJNYCH
Polskie Radio Czwórka – Czwórkowy 
Temat Dnia: Wyjazdy na Erasmusa 

Cykl� siedmiu� miniaudycji� poświęconych�
programowi� Erasmus+,� emitowanych�
w� trakcie� serwisów� informacyjnych�
Czwórki.�Dynamiczne,�profesjonalnie�zre-
alizowane� materiały� pozwalają� słucha-
czom� szybko� zorientować� się,� dlaczego�
warto� wyjechać� na� zagraniczne� studia�
i�staże,�i�jak�najlepiej�przygotować�się�do�
takiego� wyzwania.� Autorzy� audycji� wy-
jaśnili� też� m.in.,� ile� wynosi� kieszonkowe�
w�trakcie�wyjazdu�i�na�co�wystarczy,�oraz�
jak�dorobić,� jeśli�portfel�opustoszeje.�Za-
pytali�również�o�radę�ekspertów�i�samych�
studentów.� Podkreślili� także,� że� w� pro-
jektach� Erasmusa+� mogą� brać� udział�
uczniowie�liceów�i�szkół�podstawowych.
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III���PROJEKTY�
EDUKACYJNE�
W�REPORTAŻACH

Czesława Borowik – audycja Kalejdo-
skop Regionalny z reportażem „Szczę-
ście pedagoga” – Polskie Radio Lublin

Godzinna� audycja� poświęcona� projek-
tom� edukacyjnym� realizowanym�w� ra-
mach� programów� Erasmus� i� Erasmus+�
w�Zespole�Szkół�w�Karczmiskach�–�nie-
wielkiej� miejscowości� pod� Lublinem.�
Głównym� elementem� programu� jest�
reportaż� „Szczęście� pedagoga”,� opisu-
jący�sukcesy�placówki� i�charakter�reali-
zowanych�w�niej�przedsięwzięć.�Materiał�
zrealizowano�według�klasycznych�zasad�
sztuki� radiowej,� wykorzystując� dźwięk�
jako� ilustrację� i� narzędzie� budowania�
nastroju.�

Częścią� audycji� jest� również� rozmowa�
z� kierownictwem� szkoły,� opiekunami�
projektów�i�uczniami,�którzy�wzięli�w�nich�
udział.� W� dyskusję� wpleciono...� kolędę�
śpiewaną�przez�dzieci�z�Islandii,�z�który-
mi�współpracowała�szkoła�z�Karczmisk.

� �NAGRODA�
SPECJALNA

Gabriela Jelonek – cykl audycji „Pocz-
tówka z Portugalii 2” – Radio Meteor 
UAM

Sześcioodcinkowy� cykl� audycji,� w� inte-
resujący� i� zabawny� sposób� prezentu-
jący� jasne� i� ciemne� strony� pobytu� na�
stypendium�Erasmusa+�w�portugalskiej�
Covilhii.� Autorka� wraz� ze� swoim� kole-
gą� Krzysztofem� Grzędzielskim� opisuje�
m.in.�perypetie�z�wynajmem�mieszkania�
i� miejscowe� tradycje� studenckie,� dora-
dza� też,� jak�uniknąć�błędów� i� rozczaro-
wań.� Oboje� autorzy� sypią� anegdotami�
i� barwnie� puentują� opowieści.� Nie� ma�
dla�nich�tematów�tabu,�nie�unikają�więc�
krytyki�uniwersytetu,�który�ich�gościł.�Dla�
słuchacza�–�potężna�dawka�praktycznej�
wiedzy,�podanej�w�atrakcyjny�sposób.
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