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o konkursie
EDUinspirator to konkurs organizowany przez Fun-
dację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję 
Programu Erasmus+. Chcemy w nim wyróżnić osoby, 
które działają aktywnie w obszarze edukacji, przyczy-
niając się do pozytywnych zmian w swoim środowisku 
lokalnym. W 2015 r. odbyła się druga edycja konkursu. 

EDUinspirator to osoba, która dzięki uczestnictwu 
w programach zarządzanych przez FRSE rozpoczęła 
swoją przygodę z działalnością edukacyjną, rozwinęła 
się oraz pozytywnie wpłynęła na środowisko lokalne. 
EDUinspiratorem może zostać ktoś, kto działa w dzie-
dzinie edukacji, podejmując dodatkowe inicjatywy oraz 
pracę na rzecz osób trzecich, przyczyniając się do ich 
sukcesu albo pomagając rozwinąć im nowe umiejęt-
ności. Z tego właśnie powodu hasło konkursowe to 
„Inspiruj, edukuj, motywuj”.
 

II edycja konkursu
Podobnie jak w ubiegłym roku chęć udziału w kon-
kursie zgłaszali sami kandydaci. Do Fundacji Syste-
mu Rozwoju Edukacji napłynęło ponad 100 zgłoszeń. 
Po ich przeanalizowaniu do nagrody EDUinspirator 
nominowaliśmy 29 osób w siedmiu kategoriach: Edu-
kacja szkolna, Szkolnictwo wyższe, Edukacja zawo-

dowa, Edukacja dorosłych, Edukacja pozaformalna 
młodzieży, Edukacja językowa oraz Polsko-litewska 
przyjaźń. Planowaliśmy utworzenie jeszcze dwóch 
innych kategorii – Przedsiębiorczość oraz Technologie 
informacyjno-komunikacyjne – jednak ze względu na 
zbyt małą liczbę zgłoszeń w każdej z nich zdecydowali-
śmy się nie przyznawać nominacji. 

Tegoroczna edycja konkursu pokazała, że EDUinspira-
torzy wywodzą się z różnych środowisk, podejmują bar-
dzo zróżnicowaną działalność, współpracują z wieloma 
grupami osób. Do konkursu zgłaszali się nauczyciele 
z każdego etapu edukacji i dyrektorzy szkół, a tak-
że pedagodzy i psychologowie, pracownicy naukowi, 
wykładowcy i reprezentanci władz uczelni wyższych, 
przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji po-
zarządowych, trenerzy, edukatorzy, animatorzy kultury 
i wychowawcy młodzieży. Tym, co ich łączy, jest bardzo 
aktywna działalność, wysoka jakość realizowanych 
projektów oraz pasja i zaangażowanie. 

Kapituła konkursu wskazała laureatów w każdej z sied-
miu kategorii konkursowych. W niniejszej publikacji 
zdecydowaliśmy się jednak zaprezentować wszystkich 
nominowanych jako równorzędne, inspirujące przy-
kłady i nie zaznaczać, kto ostatecznie został zwycięzcą 
w swojej kategorii. Zachęcamy do zapoznania się z bio-
gramami wszystkich wyróżnionych osób. 
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Doktor nauk biologicznych i magister filologii 
angielskiej. Od 2009 roku jest również adiunk-
tem na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, gdzie wykłada przedmioty takie 
jak: angielski dla biologów, bioróżnorodność oraz 
dydaktyka nauczania biologii. Jednocześnie od 
ponad 10 lat pracuje jako nauczyciel języka an-
gielskiego, a od trzech pełni funkcję dyrektora 
Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego 
w Łukowie, w którym zrealizował projekt pt. Let’s 
create a multicultural Europe. Celem przeprowa-
dzonych aktywności było m.in. promowanie idei 
wielokulturowości, promocja i wprowadzenie 
dwujęzycznego nauczania oraz implementacja 
nowych metod dydaktycznych. Dzięki współpra-
cy z partnerami z sześciu krajów europejskich 
uczniowie nie tylko podnieśli swoje kompetencje 
językowe, ale także nauczyli się pracy w grupie, 
w międzynarodowym i wielokulturowym śro-
dowisku. Zrealizowane działania miały również 
wpływ na społeczność lokalną dzięki nawiązaniu 
współpracy z miejscowymi organizacjami spo-
łecznymi. Od wielu lat, we współpracy z Fundacją 
Nida, prowadzi letnią szkołę języka angielskie-

Projekt Pozwolił mi szerzej 

sPojrzeć na edukację i docenić 

formy edukacji Pozaformalnej. 

realizacja wielu działań 

Projektowych w Partnerstwie 

z innymi instytucjami 

środowiska lokalnego dała mi 

szansę na Poznanie organizacji 

z otoczenia szkoły, Podjęcie 

wsPólnych działań, zbudowanie 

wzajemnego zaufania i otwarcie 

się na nowe Pomysły.

Artur 
Baranowski

go, zapraszając do współpracy native speakerów 
z Kanady i USA w ramach programu English Te-
aching. Aktywnie działa również na rzecz Fundacji 
Cegiełkowo „Pasja i Pomoc”, szczególnie wspie-
rając imprezy charytatywne i biegowe promujące 
zdrowy styl życia. 
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Nauczycielka języka angielskiego, szkolny lider 
zespołu nauczycieli języków obcych. Jest autorką 
wielu projektów edukacyjnych przeznaczonych 
zarówno dla uczniów, jak i kadry pedagogicznej. 
Inicjator i realizator pierwszych szkolnych projek-
tów związanych z edukacją ekonomiczną. Dzięki 
realizacji projektów edukacyjnych ze środków eu-
ropejskich zdobyła nowe umiejętności związane 
z wykorzystywaniem technologii informacyjno-
-komunikacyjnych. Obecnie jest zaangażowana 
w kolejny projekt realizowany ze środków progra-
mu Erasmus+ pt. Idzie nowe!. Wiele satysfakcji 
przynosi jej rozwój zawodowy. Kursy i szkolenia, 
również te realizowane w innych krajach, dają jej 
poczucie satysfakcji i większej pewności siebie. 
Należy do Stowarzyszenia Sukces – Młodzież – 
Stryków, które działa na rzecz lokalnej społecz-
ności, skupiając wokół siebie uczniów, rodziców, 
absolwentów, byłych i obecnych pracowników, 
a także przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 w Strykowie. 

wiem, że aby realizować 

Projekty, należy Podjąć 

wsPółPracę z innymi Pracownikami 

szkoły. udział w Projektach 

sPrawił, że nabrałam więcej 

Pewności siebie, nie obawiam się 

Przeszkód, słabości czy nowych 

wyzwań. kolejne Projekty 

edukacyjne mogę realizować 

bez obaw. 

Katarzyna  
Cnotalska
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Absolwentka studiów w zakresie nauczania języ-
ków obcych oraz doktorantka na Wydziale Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Uczest-
niczyła w studiach i programach mobilności za 
granicą, m.in. w Niemczech oraz Turcji. Koordy-
nowała projekty w ramach programów Comenius 
oraz „Młodzież w działaniu”. Od wielu lat ak-
tywnie działa na rzecz edukacji wielokulturowej 
w ramach autorskiego programu Ciekawi siebie, 
współpracując z Uniwersytetem Gdańskim oraz 
zapraszając studentów zagranicznych do odby-
wania praktyk asystenckich w Polsce. W 2008 
roku zrealizowała projekt Seven Colors in the 
Unique Heart, który promuje edukację międzykul-
turową, ideę równości oraz zagadnienia związane 
z prawami człowieka. W 2014 roku wyróżniona 
przez ambasadę USA za działalność na rzecz 
edukacji wielokulturowej związanej z kulturą ży-
dowską. Docenia wagę współpracy międzynaro-
dowej tym bardziej, że realizowane przez szkołę 
projekty budzą coraz większą sympatię uczniów 
i zainteresowanie rodziców oraz stanowią inspi-
rację dla innych zaprzyjaźnionych placówek.

Projekty mają w moim życiu 

ogromne znaczenie. uważam, że 

tytuł eduinsPiratora umożliwi mi 

jeszcze większą Promocję działań, 

które są możliwe do zrealizowania 

w każdej szkole. to dowód, że 

nie trzeba być mieszkańcem 

metroPolii, aby Promować 

wsPółPracę zagraniczną i budzić 

w dzieciach oraz w ich rodzicach 

zainteresowanie innymi kulturami.

Aleksandra  
kurowska-susdorf
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Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Pozna-
niu. Po urodzeniu pięciorga dzieci rozpoczęła 
pracę jako nauczyciel języka angielskiego w Mło-
dzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wielkopol-
skim, następnie w Publicznym Gimnazjum Sióstr 
Salezjanek. Z zamiłowania do języków obcych 
rozpoczęła samodzielną naukę języka hiszpań-
skiego. Po kilku latach otrzymała niezbędne 
uprawnienia do nauczania tego języka w swojej 
szkole. W 2013 roku zrealizowała projekt Różne 
korzenie, ten sam język, którego głównym celem 
było nie tylko zwiększenie umiejętności języko-
wych uczniów, ale również zachęcenie ich do na-
uki języków obcych, poznania innych kultur oraz 
odkrywania wspólnych europejskich korzeni. 
Dzięki projektowi uczniowie poznawali różne ję-
zyki (angielski, hiszpański i baskijski), a partner-
skie szkoły miały okazję do zacieśnienia nawią-
zanej współpracy, która przerodziła się w trwałą 
przyjaźń. Symbolem tej przyjaźni jest posadzony 
przed szkołą dąb, przywieziony przez uczestni-
ków projektu z hiszpańskiej Guerniki. Poza pra-
cą w szkole aktywnie działa w Stowarzyszeniu 
Przyjaciół i Nauczycieli Języka Hiszpańskiego 
PROFES. Udział w pracach stowarzyszenia jest 

moje sukcesy wPłynęły na 

zwiększenie motywacji uczniów 

do nauki języków obcych. jako 

nauczyciel, który odniósł sukces, 

jestem bardziej wiarygodna i mogę 

zarażać uczniów swoją Pasją. 

PoPrzez wygraną w takim konkursie 

chciałabym udowodnić, że można 

z Pracy nauczyciela czerPać 

satysfakcję i odnosić sukcesy, 

wzbogacać doświadczenia własne 

i uczniów oraz rozwijać się Pomimo 

wieku.

Zofia  
szafałowicz

dla niej okazją do współpracy z innymi nauczycie-
lami i promocji realizowanych projektów. Dzięki 
projektowi nawiązała ścisłe kontakty ze szkoła-
mi w Hiszpanii, z którymi planuje kontynuowanie 
współpracy bez zewnętrznego dofinansowania.
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Pracuje jako nauczyciel języka angielskie-
go w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II 
w Sobkowie, gdzie koordynuje również między-
narodowe projekty międzynarodowe. Udało mu 
się zainicjować i z sukcesem zrealizować trzy 
projekty w ramach programu Comenius oraz 
jeden projekt sfinansowany ze środków progra-
mu „Młodzież w działaniu”. W ramach szkolnego 
klubu europejskiego, przy wsparciu Fundacji im. 
Roberta Schumana, organizuje w szkole spotka-
nia i debaty. Wspólnie z lokalnymi organizacjami 
trzeciego sektora realizuje projekty zachęcające 
młodzież do aktywnej partycypacji obywatelskiej. 
Współpracuje z siecią EuroDesk oraz stowarzy-
szeniem Edukacja przez Internet. Wspiera także 
lokalny rodzinny dom dziecka, angażując w tę 
działalność także swoich uczniów. Dzięki jego za-
angażowaniu projekty międzynarodowe stały się 
częścią życia szkoły i co roku uczniowie traktują 
je jako element ich edukacji. Udział w projektach 
międzynarodowych sprawił, że pochodzący z ma-
łych miejscowości uczniowie stali się bardziej 
otwarci na świat i zyskiwali świadomość korzyści, 
jakie otwiera przed nimi Unia Europejska. Re-
alizowanie projektów międzynarodowych miało 
także pozytywny wpływ na szkołę i wprowadziło 
nową jakość nauczania opartą na standardach 
europejskich.

gmina, w której mieszkam 

i Pracuję, liczy około ośmiu tysięcy 

mieszkańców. w ciągu ostatnich lat 

sPoro się tutaj zmieniło, a jedną 

z takich zmian było otwarcie 

się miejscowej sPołeczności na 

świat i obcokrajowców. młodzież 

zaangażowana w międzynarodowe 

Projekty gościła w swoich domach 

obcokrajowców i mogła odwiedzić 

inne kraje euroPejskie. zawiązane 

Przyjaźnie są często kontynuowane 

Po zakończeniu Projektu.

Piotr  
Zimoch
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uważam, że euroPejska 

edukacja Plastyczna Powinna 

dawać uczniom możliwość 

zetknięcia się z tak niezwykłą 

dyscyPliną, jaką jest 

technika ebru, dającą jedyne 

w swoim rodzaju doświadczenie 

i umiejętności. Ponadto widzę 

możliwość wykorzystania grafiki 

ebru w komunikacji z osobami 

o sPecjalnych Potrzebach 

edukacyjnych, dlatego bardzo 

chciałbym rozwinąć ten asPekt 

swojej działalności.

Absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa Państwo-
wej Wyższej Szkoły Szkół Plastycznych w Łodzi, 
uzyskał także tytuł doktora nauk humanistycz-
nych w zakresie filozofii. Pracuje w Wojewódzkim 
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu. 
Podczas wizyty studyjnej w Turcji, realizowanej 
w ramach programu Leonardo da Vinci, poznał 
tajniki stosowania techniki ebru polegającej na 
drukowaniu obrazu wykonanego na powierzch-
ni wody. Nowa technika artystyczna stałą się 
inspiracją do dalszej pracy i znacząco wpłynęła 
na rozwój zawodowy uczestnika. Wizyta studyjna, 
w której uczestniczył, dotyczyła również zagad-
nień związanych z promowaniem idei zrówno-
ważonego rozwoju. Po powrocie z Turcji tema-
tyka związana z tym obszarem została również 
włączona do zajęć prowadzonych w WODN oraz 
Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu. Idea zrów-
noważonego rozwoju przyświecała także organi-
zacji seminarium, które odbyło się w Regional-
nym Biurze Województwa Łódzkiego w Brukseli. 
Organizacji seminarium towarzyszyła również 
wystawa pt. Ludzie – Edukacja – Rozwój prezen-
tująca działalność różnych akredytowanych przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 
placówek edukacyjnych, mających istotny wpływ 
na rozwój społeczeństwa w województwie 

Cezary  
marasiński

łódzkim. Aktywnie propaguje wykorzystanie 
techniki ebru nie tylko podczas licznych ogólno-
polskich i regionalnych konferencji, a także w pu-
blikacjach poświęconych tej tematyce. 
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Absolwent studiów z zakresu zarządzania oraz co-
achingu, zaangażowany w działalność edukacyjną 
w sektorze pozarządowym. Członek Zarządu Dol-
nośląskiej Rady ds. Młodzieży. Regionalny Rzecz-
nik Osób Niepełnosprawnych przy dolnośląskim 
oddziale Fundacji Aktywizacja. Działa jako coach 
dla studentów niepełnosprawnych w stowarzy-
szeniu Twoje Nowe Możliwości. Prowadzi warsz-
taty w Szkole Coachów stowarzyszenia Centrum 
Edukacji CEL. Pomysłodawca oraz lider Fundacji 
„Learn Co” organizującej wyjazdy na praktyki dla 
uczniów szkół zawodowych, w ramach której zre-
alizował m.in. projekt Praktyka czyni mistrza pole-
gający na zorganizowaniu 50 staży w niemieckich 
firmach działających w branży budowlanej. Ucznio-
wie zdobyli doświadczenie w wykonywaniu zadań 
u pracodawców, organizowaniu swoich stanowisk 
pracy, współpracowali w zespołach międzynarodo-
wych, doskonalili język obcy i poznali kulturę oraz 
tradycję Niemiec. Pozwoliło to na lepsze przygoto-
wanie przyszłych absolwentów do pracy w zawo-
dzie. Nabyte przez uczniów na stażu kwalifikacje 
zostały zweryfikowane przez pracodawców w Pol-
sce, a efekty uczenia się zostały potwierdzone sto-
sownymi certyfikatami. Sukces projektu przyczynił 
się do realizacji kolejnych aktywności na rzecz akty-
wizacji zawodowej uczniów oraz społecznego włą-
czania grup defaworyzowanych. 

sPotykałem się z oPiniami, 

że do szkół zawodowych idą 

najsłabsi, nigdzie indziej 

niechciani, uczniowie, z którymi 

na Pewno będą Problemy. 

osoby nastawione scePtycznie 

Przekonywały się jednak, że są 

to osoby zaniedbane, o dużych 

lukach komPetencyjnych, które 

nie Potrafią PoProsić o Pomoc. 

Przekonane Przeze mnie do 

działania stawały się lokalnymi 

ambasadorami mobilności. 

szczególne znaczenie miało to 

w PrzyPadku uczniów z obszarów 

wiejskich oraz najuboższych 

rodzin, którzy nie sPodziewali 

się, że w życiu Przydarzy im się 

coś tak Pozytywnego.

Jakub  
turański
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Zootechnik, absolwentka wydziału Biologii i Ho-
dowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu. Łącznie w zrealizowanych przez nią 
projektach mobilności, finansowanych ze środ-
ków programu Leonardo da Vinci, wzięło udział 
około 200 uczestników. Przez wiele lat praco-
wała w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we 
Wrocławiu, gdzie realizowała projekty praktyk 
zagranicznych w europejskich przedsiębior-
stwach dla uczniów szkół zawodowych. Od kilku 
lat pracuje we wrocławskim zoo, w którym zor-
ganizowała dwutygodniowe staże zagraniczne 
dla 41 pracowników ogrodu. W projekt zaanga-
żowano 10 partnerskich ogrodów zrzeszonych 
w Europejskim Stowarzyszeniu Ogrodów Zoolo-
gicznych i Akwariów (EAZA) z Czech, Anglii, Ho-
landii, Danii oraz Niemiec. Wyjazdy były okazją 
nie tylko do zdobycia nowych umiejętności za-
wodowych, ale również do wymiany doświad-
czeń pomiędzy partnerskimi instytucjami. Poza 
działalnością projektową zajmuje się działania-
mi edukacyjnymi dla różnych grup wiekowych. 
Koordynuje również pracę działu edukacyjnego 
w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie. 
W 2010 roku została zaproszona do Brukseli na 

konferencję podsumowującą 15 lat programu 
Leonardo da Vinci. Udział w spotkaniu uważa za 
duże wyróżnienie i jednocześnie okazję do po-
dzielenia się doświadczeniami na temat dotych-
czas zrealizowanych projektów.

lubię motywować innych 

do działania, wyznaczać cele 

i robić coś Pożytecznego. 

chciałam Podzielić się swoimi 

doświadczeniami i zachęcić 

innych do sięgania Po środki na 

działalność edukacyjną. uważam, 

że każdy może zrealizować ciekawy 

Projekt, który Przyniesie korzyści 

nie tylko uczestnikom, ale 

również wzbogaci doświadczenie 

samego koordynatora.

Marta  
Zając-ossowska



s z ko l n i ct wo w y ż s z e

nominowani
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udział w wizycie studyjnej 

umożliwił mi Podniesienie Poziomu 

komPetencji metodycznych 

i organizacyjnych. zdobyłam 

wiedzę na temat organizacji 

systemu edukacyjnego 

w irlandii, Poznałam rozwiązania 

organizacyjne i metodyczne, 

innowacyjne Programy oraz 

sPosoby kształcenia nauczycieli 

i uczniów. było to dla mnie bardzo 

istotne z uwagi na Prowadzenie 

zajęć z Pedagogiki Przedszkolnej 

oraz Pracę naukową.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie peda-
gogiki. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwer-
sytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
Autorka monografii pt. Edukacja geometryczna 
dzieci, książki edukacyjnej Kajecik 4-latka, współ-
redaktorka monografii Edukacja przedszkolna 
w Polsce i na świecie – wybrane zagadnienia. Stwo-
rzyła program wychowania przedszkolnego Dar 
zabawy oraz współtworzyła program Ku dziecku, 
nagrodzony w konkursie Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej. W 2013 r. uczestniczyła w wizycie 
studyjnej w Irlandii, po zakończeniu której za-
inicjowała szereg dyskusji i debat w środowisku 
akademickim, nauczycielskim oraz społecznym. 
Zdobytą wiedzę wykorzystała jako członek Wy-
działowego zespołu ds. programowych, kreujące-
go programy kształcenia studentów i nauczycieli. 
Dzięki temu wprowadzono wiele zmian w progra-
mach kształcenia studentów. Zdobyte doświad-
czenia skłoniły ją także do podjęcia badań eks-
perymentalnych na temat rozwijania zdolności 
matematycznych u dzieci oraz wspierania zdol-
ności językowych i zainteresowań czytelniczych.

Barbara  
Bilewicz-kuźnia
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Filolog anglista. Doktor nauk humanistycznych. 
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza. Adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim. Przez 
wiele lat nauczała języka angielskiego w Polsce 
i w Niemczech, współpracując ze szkołami języ-
kowymi oraz Uniwersytetem im. Ernsta Moritza 
Arndta w Greifswaldzie. Dziś, jako wykładowca, 
z pasją prowadzi zajęcia z językoznawstwa, dy-
daktyki, seminaria magisterskie oraz autorskie 
wykłady wydziałowe na specjalności nauczy-
cielskiej. Absolwentka Szkoły Tutorów Aka-
demickich Collegium Wratislaviense. Z myślą 
o poniesieniu jakości kształcenia na kierunkach 
neofilologicznych na swojej uczelni zrealizowa-
ła projekt ze środków Funduszu Stypendialnego 
i Szkoleniowego pt. W trosce o jakość w ilości – 
program interdyscyplinarnego wspierania studenta 
filologii obcej w oparciu o metodę tutoringu akade-
mickiego w Uniwersytecie Gdańskim. W ciągu roku 
akademickiego studenci uczestniczący w projek-
cie skorzystali łącznie z ponad 1500 dodatkowych 
godzin indywidualnej nauki akademickiej, reali-
zowanych poza programem dydaktycznym. Do-
datkowe godziny w ramach studiów pozwoliły na 
pogłębione studiowanie konkretnych zagadnień 
i rozwijanie własnych pasji. Pracuje również jako 
tutor oraz trener kadr nauczycielskich i akade-
mickich w całej Polsce. 

okazało się, że mój Pomysł 

i wiara w relacyjny, możliwie 

sPersonalizowany wymiar 

kształcenia akademickiego są 

ciekawe dla innych, cenne i także 

owocne. realizacja Projektu 

udowodniła mi, że Posiadam 

zdolności Przywódcze, co Pozwala 

mi w sPosób kreatywny, Przyjazny 

i efektywny wsPółPracować 

z gruPą Projektową. realizacja 

Projektu dostarcza mi też 

ogromnej wiedzy eksPerckiej 

w zakresie funkcjonowania uczelni 

od strony administracyjnej.

Beata  
karpińska-musiał
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Doktor habilitowany nauk humanistycznych, pro-
fesor nadzwyczajny i prodziekan Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie oraz profe-
sor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. 
Od ponad 20 lat pracy dydaktycznej i naukowej 
zajmuje się zagadnieniami kultury szkoły, polity-
ką oświatową w kontekście porównawczym, edu-
kacją europejską i dialogiem międzykulturowym. 
Od wielu lat koordynuje projekty dla studentów 
i wykładowców. Jest członkiem Europejskiego To-
warzystwa Pedagogiki Porównawczej CESE. Pro-
wadziła wykłady w Uniwersytecie Hamburskim 
oraz w Uniwersytecie Complutense w Madrycie, 
a także w Instytucie Kultury Polskiej w Wiedniu. 
Jako koordynator programu Erasmus aktywnie 
wspiera organizację wyjazdów stypendialnych 
oraz asystentury Comeniusa dla studentów kie-
runków pedagogicznych. W 2014 roku zrealizo-
wała projekt Między Innymi – Warsztaty Eduka-
cji Międzykulturowej, który pomógł studentom 
w zdobyciu podstawowych umiejętności niezbęd-
nych do pracy w środowisku międzykulturowym. 
Współpracuje m.in. z Muzeum Historii Żydów 
Polskich, Domem Spotkań z Historią, Czeskim 
Centrum, Austriackim Forum Kultury, Instytutem 

jako Prodziekan wydziału 

Pedagogicznego dostrzegam 

możliwości, jakie dają Projekty 

w uatrakcyjnieniu oferty zajęć Pod 

kątem merytorycznym i metodycznym. 

sama natomiast czerPię wielką 

satysfakcję osobistą i zawodową 

z bliskich i niewymuszonych 

relacji ze studentami. studenci 

uniwersytetu warszawskiego 

nagrodzili moje zaangażowanie 

tytułem laureata w konkursie 

nauczyciel akademicki roku 2014.

Renata  
nowakowska-siuta

Goethego, WCIES. W roku 2014 otrzymała tytuł 
Nauczyciela Akademickiego Roku przyznawany 
na podstawie nominacji studenckich przez sa-
morząd studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
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Absolwentka Wydziału Nauk Politycznych oraz 
Podyplomowych Studiów Dziennikarskich Uni-
wersytetu Warszawskiego. Doktor nauk humani-
stycznych. W 2014 roku uzyskała stopień doktora 
habilitowanego z zakresu nauk społecznych. Ab-
solwentka Studium Dziennikarstwa Europejskie-
go w Natolinie. Posiada 20-letnie doświadczenie 
dziennikarskie i dydaktyczne. Od ponad 15 lat 
związana z Uniwersytetem Marii Skłodowskiej- 
-Curie, a od ponad 10 lat wykłada w Wyższej 
Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lu-
blinie, gdzie sprawuje również funkcję prodzie-
kana do spraw dziennikarstwa. W 2014 roku 
zrealizowała projekt Journalism education in Ice-
land. Doświadczenia zdobyte podczas wizyty na 
islandzkim uniwersytecie partnerskim pozwo-
liły na lepsze dopasowanie studiów do realiów 
współczesnego rynku mediów. Jej działalność 
umożliwiła wprowadzenie zmian na kierun-
ku dziennikarstwa i komunikacji społecznej na 
WSPA: udało się pozyskać do stałej współpracy 
zarówno dziennikarzy, jak i praktyków z innych 
dziedzin. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa 
Dziennikarzy Naukowych „Naukowi.pl” oraz Sto-

chciałabym Pokazać innym 

naukowcom, że Pomimo nawału 

obowiązków warto Poświęcić 

trochę naszego cennego czasu 

na Pochylenie się nad rozwojem 

nie tylko swoim, ale także 

naszych Pracowników i samych 

studentów. wProwadzone zmiany 

sPotkały się z zainteresowaniem 

zarówno wykładowców, jak 

i studentów, a młodzi ludzie 

Przestali bać się nowych wyzwań. 

to wielka satysfakcja!

Lidia  
pokrzycka

warzyszenia Prasy Lokalnej. Od 2010 roku pro-
wadzi dział Edukacja medialna w miesięczniku 
społeczno-pedagogicznym „Nowa Szkoła” pro-
mującym nowoczesne metody dydaktyczne. 
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Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języ-
ków Obcych w Rzeszowie. Stypendystka Univer-
sity of Westminster. Zaangażowana w nauczanie 
języka angielskiego i tłumaczenia dwujęzyczne. 
Uczestniczka programu Camp Ameryka. Pasjo-
natka podróży kulinarnych. Od kilku lat zaanga-
żowana w realizację programów europejskich na 
Politechnice Rzeszowskiej. Koordynowała pro-
jekty m.in. ze środków Funduszu Stypendialnego 
i Szkoleniowego i programu Erasmus+. Ze środ-
ków programu Leonardo da Vinci zrealizowała 
staże absolwenckie w ramach projektu Zwiększe-
nie szans na zatrudnienie absolwentów Politechniki 
Rzeszowskiej. Głównymi założeniami wyjazdów 
było stworzenie stażystom okazji do zdobycia 
nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, 
a przez to zwiększenia ich szansy na znalezie-
nie zatrudnienia po studiach. Pobyt za granicą 
umożliwił uczestnikom praktyczne zastosowanie 
wiedzy zdobytej podczas nauki, poznanie praktyki 
pracy w wybranym zawodzie, określenie własnej 
ścieżki kariery i doskonalenie języka obcego. Źró-
dłem satysfakcji było zadowolenie, jakie wyrażali 
absolwenci po powrocie do kraju. Wszyscy ab-
solwenci po powrocie znaleźli pracę w zawodzie, 
a troje z nich znalazło zatrudnienie w firmie, któ-
ra wcześniej przyjęła ich na staż w ramach reali-
zowanego projektu.

często zniechęcamy się 

już na samym starcie, kiedy 

Przygotowanie Projektu wymaga 

od nas Poświęcenia, czasu, 

Pomysłowości i dużego nakładu 

Pracy. kiedy jednak widzimy 

rezultaty tej Pracy, satysfakcja 

jest Przeogromna. zdobyłam 

doświadczenie w organizacji 

staży zagranicznych i nauczyłam 

się efektywnej wsPółPracy 

z Partnerami. jestem Pewniejsza 

siebie i Przekonana o słuszności 

swoich działań, zarażam swoim 

entuzjazmem innych.

Kamila  
Zams
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Pierwszym Projektem 

dałam imPuls, zaciekawiłam 

możliwością kontaktów bez 

ograniczeń, wręczyłam klucz 

do Porozumienia z Partnerami. 

dzięki realizowanym Projektom 

nauczyłam się, że każde działanie 

może służyć edukacji, wyzwoleniu 

kreatywności uczestników. 

ludzie mówią, że jestem jak 

drożdże – rozPoczynające Proces 

fermentacji, a Potem ten zaczyn 

służy długo do Pieczenia chleba…

Ukończyła Ekonomię i Organizację Turystyki na 
Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Chociaż 
swoją początkową karierę wiązała z turystyką, jej 
dalsze plany zawodowe zmieniło poznanie języka 
esperanto. Od ponad 10 lat jako aktywna emerytka 
cały swój czas, zdolności i pasje poświęca działal-
ności społecznej na polu edukacji i kultury. Zaan-
gażowana w działalność Polskiego Związku Espe-
rantystów aktywnie przyczyniła się do powstania 
Centrum Edukacji Międzykulturowej. Realizuje 
projekty edukacyjne skierowane do społeczności 
lokalnej – od młodzieży do seniorów. Ich głów-
nym celem jest zachęcenie do aktywności oraz 
wzbogacenie lokalnej oferty edukacyjnej i kultu-
ralnej. Aktywnie działa w strukturach sądeckie-
go UTW: organizując kursy językowe, warsztaty 
kulturalne, imprezy towarzyskie, spektakle 
teatralno-muzyczne. Członek Lokalnej Grupy 
Działania „BRAMA BESKIDU” w Starym Sączu 
oraz Stowarzyszenia Społecznego DOM w Łazach 
Biegonickich. Pełni także funkcje w Europejskiej 
Unii Esperanckiej (EEU) w Brukseli.

Halina  
komar
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Jeszcze kilka lat temu zajmowała się głównie 
wychowaniem czwórki dzieci, jednak wszystko 
zmieniło się, gdy postanowiła założyć Klub Mam 
i Tatusiów na warszawskich Bielanach. Wte-
dy też rozpoczęła się jej przygoda z programem 
Grundtvig. Realizacja projektu pozwoliła jej na-
być nowe umiejętności i wiedzę. Jest inspiracją 
dla powstawania kolejnych Klubów dla Rodzin. 
Działa aktywnie na rzecz społeczności lokalnej – 
m.in. jako twórca Stowarzyszenia „Mamy Czas”, 
które ma na celu wsparcie, pomoc edukacyjną, 
wychowawczą i kulturalną dla rodzin. Czynnie 
działa w Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecz-
nego na warszawskich Bielanach, współtworzyła 
Program Rodzina na lata 2010-2020, definiują-
cy główne kierunki miejskiej polityki społecznej 
wobec rodziny przyjęte w Społecznej Strategii 
Warszawy. Współtworzyła konsorcjum lokalnych 
organizacji pozarządowych, które ma na celu 
wszechstronną pomoc rodzicom, opiekunom, 
dzieciom, młodzieży, seniorom poprzez integra-
cyjną działalność edukacyjną, kulturalną, ekolo-
giczną, sportową i charytatywną.

uczestnictwo w Projektach 

dało mi siłę, wiarę w siebie, 

Pokazało, że Pomimo w wieku 

czterdziestu lat można zacząć coś 

nowego i fajnego, osiągnąć oraz 

mieć z tego radość i zadowolenie.

Joanna  
Leszczyńska-kudłaciak
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Pracuje jako nauczyciel języka polskiego w Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku 
i jednocześnie działa aktywnie jako wolontariusz-
ka. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia 
Wolontariatu Międzypokoleniowego – lokalnej 
organizacji działającej na rzecz integracji po-
koleń, w której organizuje międzypokoleniowe 
kursy językowe i komputerowe. Dzięki realizacji 
pierwszego projektu w ramach programu Grund-
tvig rozwinęła swoje umiejętności i kompetencje 
oraz nawiązała kontakty z zagranicznymi insty-
tucjami, co zaowocowało realizacją kolejnych 
projektów związanych z edukacją dorosłych. Jej 
działania na rzecz społeczności lokalnej dotyczą 
szeregu problemów: od dodatkowych zajęć edu-
kacyjnych dla dorosłych, przez programy profi-
laktyczne przeciw uzależnieniom, aż po działania 
związane z integracją uchodźców. Działa również 
w Fundacji Dialog, w której prowadzi zajęcia języ-
ka polskiego jako obcego w grupie wolontariuszy 
europejskich EVS oraz organizuje pracę amator-
skiego teatru szkolnego. Poprzez proponowanie 
interesujących, aktywnych form spędzania wol-
nego czasu i promowanie czytelnictwa zachęca 

Projekt to niezaPomniana 

Przygoda, Podróż, która Pozwala 

Poznawać euroPę od Podszewki 

i uczyć się od siebie nawzajem. 

Przekonałam się także, że marzenia 

się sPełniają, wystarczy tylko 

zrobić Pierwszy krok w celu ich 

osiągnięcia. od tej Pory utwierdzam 

w tym Przekonaniu wszystkie osoby 

dorosłe, z którymi Pracuję.

Małgorzata 
tarasiuk

dorosłych, zwłaszcza seniorów, do nieustannego 
rozwoju, do aktywności intelektualnej i społecz-
nej. Realizacja kolejnych projektów partnerskich 
umożliwiła przeniesienie ciekawych rozwiązań 
z innych krajów do środowiska lokalnego, wpły-
nęła także na rozwój seniorów współpracujących 
z białostockim CKU.



26 

ED
U

inspirator | Edukacja dorosłych | N
O

M
IN

O
W

A
N

I

Ukończyła Akademię Medyczną w Lublinie oraz 
Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w Warszawie. Od wielu lat 
związana z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz 
Osób Upośledzonych Umysłowo, gdzie pracuje 
jako instruktor terapii zajęciowej. Jej pasją jest 
realizacja projektów, która z biegiem lat stała 
się jej drugim zawodem. Aktywnie zaangażowa-
na w merytoryczną realizację projektów, mię-
dzy innymi w ramach programów: „Europa dla 
Obywateli”, Grundtvig oraz Leonardo da Vinci. 
Ze środków programu Erasmus+ zrealizowała 
projekt Bridge R@dio Network – Crossing Boun-
daries, wspierając rozwój radia internetowego, 
które angażuje osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną jako redaktorów i autorów audycji. 
Tworzenie cyklicznych audycji radiowych przy-
czyniło się do powstania nowej pracowni me-
dialnej. Pozwoliło również na zdobycie nowych 
kompetencji zarówno przez pracowników, jak 
i podopiecznych stowarzyszenia. 

udział w Projekcie otworzył 

Przede mną nowe PersPektywy. 

najbardziej sPektakularne są 

wyjazdy zagraniczne, sPotkania 

z innymi uczestnikami Projektu, 

Poznawanie ich sPosobów Pracy na 

rzecz osób z niePełnosPrawnością 

intelektualną. ogromnym 

wyzwaniem było tworzenie 

audycji do radia internetowego, 

czego nigdy wcześniej nie 

robiłam. z ogromną ciekawością 

realizowałam kolejne audycje, 

Ponieważ ich efekt końcowy był 

często zaskakujący zarówno dla 

słuchaczy, jak i samych twórców.

Urszula Irena  
wojciechowska
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uczestniczyłem w bardzo 

wielu Projektach. wszystkie 

układają się w cykl, który 

odmienił moje życie: od Pierwszego 

Projektu, który Pozwolił mi 

odkryć świat Pracy z młodzieżą, 

Przez kolejne, które Pozwoliły 

mi uwierzyć w siebie, rozwinąć 

umiejętności, zwiększyć wPływ 

na otoczenie oraz Przygotować 

do objęcia kierowniczych funkcji 

w organizacjach młodzieżowych.

Absolwent europeistyki na Uniwersytecie War-
szawskim. Wiedzę i doświadczenie zdobywał 
przez ponad 10 lat, pracując z młodzieżą m.in. 
w Indiach, Finlandii, Wielkiej Brytanii i USA. 
Pracował w ramach Wolontariatu Europejskie-
go w Boliwii. Ze środków programu „Młodzież 
w działaniu” zrealizował projekt pt. Nowe Po-
kolenia – Nowe pomysły, który miał za zadanie 
promować aktywność obywatelską młodzieży, 
umożliwić spotkania z decydentami oraz stwo-
rzyć przestrzeń do dialogu usystematyzowane-
go. W ramach projektu wypracowane zostały 
również rekomendacje dotyczące wsparcia dla 
różnych form rozwijania podstaw partycypacyj-
nych młodych uczestników. Współtworzył Polską 
Radę Organizacji Młodzieżowych, przez pięć lat 
zarządzał Regionalnym Centrum Wolontariatu 
w Kielcach. Był także koordynatorem Krajowej 
Grupy Roboczej ds. Dialogu Usystematyzowa-
nego oraz dyrektorem Ogólnopolskiej Federacji 
Organizacji Pozarządowych. Działa w Kielcach 
i regionie świętokrzyskim, gdzie inicjował m.in. 
dyskusje na temat budżetu obywatelskiego, 
przyjęcie wolontariuszy EVS oraz powstanie 
pierwszego w Polsce Programu Wolontariatu 
w Policji – Ochotnicy dla Kielc.

Michał  
Braun
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Pracuje w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolni-
czego – jako doradca na terenie powiatu poddę-
bickiego pomaga organizacjom wiejskim, lokal-
nym liderom i młodzieży, organizuje spotkania, 
szkolenia, wyjazdy. Pielęgnuje lokalne tradycje 
i odkrywa historię swej „małej ojczyzny”. Założyła 
Klub 4H w Pudłowie, w ramach którego realizuje 
projekty we współpracy z lokalnymi organizacja-
mi i instytucjami. Pierwszy z nich, czyli organiza-
cja pierwszej wymiany międzynarodowej, w któ-
rej pełniła rolę lidera, otworzył przed nią nowe 
możliwości, m.in. zatrudnienie przy projektach 
finansowanych z POKL. Sprawowała również 
opiekę nad Centrum Kształcenia na Odległość 
na Wsiach – w Bałdrzychowie opiekowała się 
salą komputerową, promowała dostępne kursy 
e-learningowe. Pełniła też funkcję koordynatora 
stworzonego przez siebie projektu finansowa-
nego w ramach PROW, dotyczącego nauki wy-
konania wycinanki sieradzkiej. Jest fundatorem 
Fundacji „Tu brzoza”, która będzie kontynuowała 
działalność Klubu 4H i wspierała szersze grono 
mieszkańców pragnących działać na rzecz lokal-
nych społeczności.

jestem Pewna, że Projekty, 

które wsPółtworzę z mieszkańcami, 

zmieniają nas na lePsze. czuję 

dreszcz emocji związany z tym, 

że mieszkańcy korzystają z ich 

efektów, rozPoczynają dialog, 

identyfikują i artykułują Potrzeby. 

uważam, że moim działaniem 

zainsPirowałam wielu ludzi do 

aktywności i zmiany. nie wyobrażam 

sobie mojego życia bez wielkiej 

Przygody z frse.

Paulina  
Gortat-Gapińska
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Ukończyła studia magisterskie na kierunku pe-
dagogiki społeczno-opiekuńczej oraz studia po-
dyplomowe z zakresu ekonomii społecznej. Od 
siedmiu lat pracuje w charakterze streetworke-
ra, rozszerzając i unowocześniając metody pra-
cy w otwartym środowisku młodzieżowym. Jest 
również współautorką projektu Street Rocket 
– edukacyjna rakieta ląduje na ulicy, który został 
zrealizowany przez Grupę Nieformalną Streetpa-
ker i Fundację na rzecz Rozwoju i Promocji Sztuki 
Współczesnej Pauza, dzięki wsparciu finansowe-
mu programu „Młodzież w działaniu”. Efektem 
wspólnej pracy zaangażowanych osób było stwo-
rzenie narzędzia do pracy streetworkingowej uła-
twiającego kontakt z młodym odbiorcą. Powstała 
mobilna rakieta, przykuwająca uwagę otoczenia, 
wspomagająca interakcję oraz zachęcająca do 
wspólnej zabawy i współpracy. Chociaż działa 
jako edukator w zakresie profilaktyki uzależ-
nień, sama od lat boryka się z uzależnieniem od 
wolontariatu oraz pracy na rzecz mieszkańców 
ukochanej Nowej Huty. W ramach swojej pracy 
stworzyła również kilkanaście gier tematycznych 

Po sukcesie Projektu street 

rocket wsPólnie z Przyjaciółmi 

założyliśmy własną organizację 

Pozarządową o nazwie fundacja 

nowe centrum. doświadczenie, jakie 

zdobyliśmy w Programie „młodzież 

w działaniu”, Pomogło nam 

w Pisaniu i realizowaniu Projektów 

lokalnych, ogólnoPolskich, 

a nawet międzynarodowych.

poruszających tematy obywatelskie i społeczne. 
Jest organizatorem wielu wydarzeń lokalnych 
i ogólnopolskich, m.in. obchodów Międzynarodo-
wego Dnia Dzieci Ulicy. Motywuje i inspiruje mło-
dych ludzi, by stawali się obywatelami pełnymi 
tolerancji, odwagi, miłości.

Paulina  
maciaszek
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Od początku swojej pracy zawodowej współpra-
cuje z wieloma organizacjami zajmującymi się 
problematyką młodzieżową. Obecnie mieszka 
w Zamościu, gdzie pracuje w Zamojskim Centrum 
Wolontariatu oraz Stowarzyszeniu Art Avanti, 
w którym odpowiada za współpracę międzyna-
rodową i wprowadzanie młodych ludzi w tajniki 
samodzielnej realizacji projektów. W 2012 roku 
w Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo zrealizował 
projekt pt. Imaginary Realms, który miał na celu 
promocję idei gier teatralnych LARP jako metody 
edukacji pozaformalnej. Prowadzi wiele trenin-
gów międzynarodowych w Polsce i za granicą, 
w trakcie których uczy młodych ludzi, jak koordy-
nować projekty międzynarodowe i wcielać w życie 
swoje pomysły. Zrealizowane projekty pomagają 
w promocji idei międzynarodowych wymian mło-
dzieży w mniejszych miejscowościach Lubelsz-
czyzny. Często angażuje w projekty również na-
uczycieli z małych miejscowości województwa 
lubelskiego, starając się łączyć obszary edukacji 
formalnej oraz pozaformalnej. Wiele ze zreali-
zowanych przez niego działań objętych było ho-
norowym patronatem prezydentów Lublina oraz 

udział w Projekcie 

zdecydowanie zmienił styl mojej 

Pracy. częściej realizuję Projekty 

z młodymi ludźmi, które nie tylko 

dotyczą ciekawej tematyki, ale 

też rozwijają mało PoPularne 

metody edukacji Pozaformalnej 

oraz tworzą nowe. Poszerzyłem 

dzięki temu swoje umiejętności 

trenerskie, mogę Prowadzić 

obecnie wiele różnych warsztatów 

tematycznych na wysokim Poziomie.

Andrzej  
smyk

Zamościa, a podejmowane inicjatywy są często 
nagłaśniane przez lokalne media. Prowadzi rów-
nież swoją stronę internetową dokumentującą 
wszystkie dotychczasowe działania edukacyjne.
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Socjolog i antropolog kulturowy, aktywistka, 
edukatorka młodzieżowa, trenerka edukacji 
międzykulturowej i pozaformalnej. Doświadczona 
koordynatorka wymian i szkoleń. Trenerka dra-
my, związana z Teatrem Forum. Swoją przygodę 
z realizacją projektów europejskich rozpoczynała 
w międzynarodowej sieci Youth for Exchange and 
Understanding. Doświadczenia międzynarodowe 
przeniosła na grunt lokalny, organizując wymianę 
młodzieżową w Domu Dziecka w Mostach. Zain-
spirowana wcześniejszymi działaniami założyła 
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Młodzieżo-
wych Horyzonty w Poznaniu, które aktywnie dzia-
ła na rzecz aktywizacji młodzieży w dzielnicy Ła-
zarz. Jako trenerka zajmuje się m.in. integracją 
społeczną, edukacją praw człowieka i dziecka, 
działaniami antydyskryminacyjnymi oraz aktywi-
zacją młodzieży i społeczności lokalnej. W 2014 
roku zorganizowała trening It’s up TO You(th)! – 
empowering youth through Theatre of the Opres-
sed, skierowany do edukatorów i pracowników 
młodzieżowych pragnących pogłębić swoją wie-
dzę i doświadczenie w zakresie technik teatral-
nych stosowanych w pracy z młodzieżą. Aktywnie 
tworzyła zespół trenerski Dramowej Akademii 
Antydyskryminacyjnej. 

Pomysły rodzą się nie tyle 

z głowy, co z Potrzeby serca 

i Potrzeby zmiany w naszym 

środowisku. tytuł eduinsPiratorki 

będzie motywacją, wsParciem 

oraz zwieńczeniem 10 lat Pracy 

na rzecz rozwoju edukatorów 

młodzieżowych.

Olga  
stobiecka-rozmiarek



e d u k acja j ę z y kowa

nominowani
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do udziału w konkursie 

namówili mnie uczniowie, rodzice, 

koledzy i dyrekcja szkoły. 

udział w Projekcie comenius był 

największym i najPiękniejszym 

wyzwaniem w moim życiu 

zawodowym. zdobycie tytułu 

eduinsPiratora otworzy Przede 

mną jeszcze większe możliwości 

nawiązania kontaktów, wsPółPracy 

zesPołowej, dzielenia się ideami 

i zdobytym doświadczeniem.

Absolwentka Wydziału Lingwistyki Stosowanej 
i Podyplomowych Studiów Socjologicznych na 
Uniwersytecie Warszawskim. Dwukrotna stypen-
dystka Rządu Francuskiego. Pracowała w wielu 
szkołach, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Od 
18 lat związana ze Społeczną Szkołą Podstawową 
nr 12 w Warszawie, gdzie uczy języka francuskie-
go, przewodniczy zespołowi językowemu, koordy-
nuje projekty eTwinning, Comenius oraz program 
wspierania uczniów uzdolnionych Wars i Sawa. 
Prowadzi koło języka francuskiego, przygotowuje 
do konkursów i egzaminów ze znajomości języka. 
Organizowała szkolne warsztaty teatralne. Zre-
alizowanie projektu programu Comenius uświa-
domiło jej, jak efektywną i rozwijającą metodą 
pracy jest realizacja projektów. Chętnie dzieli się 
swoim doświadczeniem z innymi nauczyciela-
mi, zachęcając ich do pracy metodą projektową 
i nauczania przez działanie. Od 10 lat uczestniczy 
jako wolontariusz w działaniach Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. W 2010 roku za swo-
je szczególne zasługi otrzymała Medal Komisji 
Edukacji Narodowej. 

Anna  
Boguszewska-Allina
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Dyplomowana nauczycielka. Posiada 26-letni 
staż w nauczaniu języka angielskiego. Ukończyła 
anglistykę na Uniwersytecie Śląskim w Katowi-
cach oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie 
Łódzkim. Autorka innowacji programowych i pro-
gramu autorskiego w zakresie nauczania kultury 
i literatury krajów anglojęzycznych. Opiekuje się 
szkolnymi kołami teatralno-muzycznymi, orga-
nizuje wyjazdy edukacyjne do Wielkiej Brytanii, 
koordynuje liczne projekty edukacyjne, m.in. 
w ramach programu Comenius, eTwinning oraz 
Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Mło-
dzieży. Aktywnie zaangażowana w działania gru-
py Superbelfrzy RP, która zmienia rzeczywistość 
poprzez działania edukacyjne. Publikuje rezultaty 
projektów i scenariusze lekcji na blogu prezentu-
jącym działania grupy, portalu Edunews.pl, lokal-
nych wydawnictwach branżowych oraz zachęca 
do realizacji projektów na regionalnych i krajo-
wych konferencjach.

udział w Projektach 

Pozwolił na większą ufność 

we własne siły, w sens 

dzielenia się doświadczeniem 

i zainteresowaniami z młodzieżą. 

tytuł eduinsPiratora byłby wielkim 

wyróżnieniem oraz Pomógłby 

w zachęcaniu uczniów i nauczycieli 

do udziału w Projektach 

umilających naukę i Pracę.

Mirosława  
Dyka-płonka
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Nauczycielka geografii w języku angielskim 
w VIII Prywatnym Akademickim Liceum Ogólno-
kształcącym z międzynarodową maturą w Krako-
wie. Pełni również funkcję menedżera ds. rozwo-
ju matury międzynarodowej. Od początku pracy 
w szkole koordynuje projekty edukacyjne pozy-
skując granty z funduszy lokalnych, krajowych 
i zagranicznych. Współpracuje m.in. z Fundacją 
Kościuszkowską oraz Polsko-Amerykańską Fun-
dacją Wolności. Jest ambasadorem programu 
English Teaching. Uczestniczyła w dwóch projek-
tach szkolenia kadry edukacyjnej finansowanych 
w ramach programu Comenius. Zdobyte do-
świadczenia stały się inspiracją do koordynowa-
nia projektu programu Erasmus+, mającego na 
celu rozwijanie umiejętności nauczycieli w dzie-
dzinie nauczania dwujęzycznego. Współpracuje 
również z instytucjami spoza Europy – m.in. szko-
łą w New Delhi. Ponadto przebywała w Stanach 
Zjednoczonych dzięki wsparciu programów sty-
pendialnych: TEA Program oraz U.S.-Poland Youth 
Leadership Exchange Program. Jest członkiem 
zarządu Stowarzyszenia Alumnów Programów 
Amerykańskich na Polskę przy ambasadzie USA 
w Polsce.

moim życiowym mottem jest 

hasło Przewodnie koordynowanego 

Przeze mnie Projektu: języki 

obce otwierają drzwi do wiedzy, 

Przyjaźni i świata. czuję, że idę 

dobrą ścieżką, i doPóki tak będzie, 

Postaram się jak najrzetelniej 

działać i Pokazywać, że warto 

robić to, co się lubi. nauczyciele 

i uczniowie mają dziś wiele 

możliwości i nie mogą zamykać się 

w starych metodach nauczania 

i murach swoich klas.

Anna  
krzemińska-kaczyńska



p o l s ko-l i t e w s k a  
p r z yja ź ń

nominowani
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motto widniejące Przy głównym 

wejściu do budynku naszej szkoły 

brzmi: „damy szansę do rozwinięcia 

twoich talentów”, dlatego też cały 

czas Poszukuję nowych możliwości 

i Pomysłów do wyPełniania tej misji, 

insPirując nauczycieli do Pracy, 

a uczniów do nauki. chcę Pokazać, 

że gimnazjum może być twórczym 

miejscem rozwoju, zarówno 

młodego człowieka, jak i jego 

nauczyciela.

Nauczyciel z 21-letnim stażem. Koordynator wie-
lu projektów wymian młodzieżowych. Od dzie-
więciu lat pełni funkcję dyrektora Gimnazjum 
im. Wincentego Pola w Radawczyku Drugim. 
Chociaż jeszcze kilka lat temu była to szkoła 
przeznaczona do zamknięcia, dzięki wprowadzo-
nym innowacjom, pozyskanym środkom i reali-
zowanym projektom, z roku na rok rozwija się, 
współpracując z partnerami w wielu krajach 
Europy. W 2013 r. zrealizował projekt pt. Sztuka 
łączy narody – polsko-litewski dialog międzykultu-
rowy. Dzięki współpracy z litewskimi partnerami 
uczniowie zwiększyli swą motywację do nauki, 
zwłaszcza języków obcych, zainteresowali się 
edukacją pozaformalną oraz realizacją kolejnych 
projektów i wymian międzynarodowych. Również 
władze lokalne chętniej angażują się i wspiera-
ją działalność szkoły. Dzięki takiemu wsparciu 
szkoła może realizować nie tylko projekty edu-
kacyjne ze środków europejskich, ale także dzia-
łania finansowane w ramach lokalnych funduszy 
Gminy Konopnica oraz Kuratorium Oświaty w Lu-
blinie. Jako dyrektor stara się również zachęcać 
uczniów i nauczycieli swojej szkoły do udziału 
w programie eTwinning. Na co dzień inspiruje 
młodzież i nauczycieli do innowacji, wprowadza-
nia ciekawych pomysłów, rozwijania młodzieży 
poprzez edukację pozaformalną.

Andrzej 
Cywiński
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Absolwent studiów podyplomowych w zakresie 
marketingu kultury na Uniwersytecie Warszaw-
skim, animator kultury i społeczności lokalnych, 
pedagog, choreograf, dyrektor Domu Kultury 
„Kadr” na warszawskim Mokotowie. Posiada 
wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu 
i realizacji projektów społeczno-kulturalnych re-
alizowanych przy wsparciu finansowym Komisji 
Europejskiej. Ze środków Polsko-Litewskiego 
Funduszu Wymiany Młodzieży zrealizował projekt 
pt. Jak? – Ja, Animator Kultury – międzynarodo-
we spotkanie młodzieży z Domu Kultury „Kadr” 
w Warszawie oraz Centrum Dzieci i Młodzieży 
w litewskiej miejscowości Wyłkowyszki (Vilkavi-
skis). Dzięki współpracy partnerskiej uczestni-
cy nauczyli się nowych metod pracy związanych 
z realizacją projektów w obszarze kultury i sztuki. 
Nowe umiejętności, ściśle związane z kompe-
tencjami animatorów kultury, pozwolą również 
na aktywizację innych potencjalnych młodzieżo-
wych grup odbiorców. Oprócz pracy projektowej 
prowadzi szkolenia, głównie warsztatowe, kształ-
cące animatorów kultury i liderów społeczności 
lokalnych. Jest koordynatorem Forum Kultury 
Mazowsze – regionalnego zrzeszenia osób zaj-
mujących się animacją. Stara się wykorzystywać 
działania kulturalne do wprowadzenia trwałej 

realizacja Projektów to 

w szczególności ogromna zmiana 

zachodząca w samych uczestnikach. 

mam to szczęście, że Przez wiele 

lat realizacji Projektów mogę 

Podziwiać Proces stawania się 

liderem Przez wielu młodych ludzi. 

dzięki moim Projektom wiele osób 

związało swoje studia i drogę 

zawodową z animacją czy też 

funduszami euroPejskimi. niektórzy 

z nich wsPółPracują zawodowo Przy 

różnych działaniach realizowanych 

Przez dom kultury „kadr”.

Zbigniew 
Darda

zmiany społecznej. Jak twierdzi, taka zmiana jest 
możliwa dzięki otwartym młodym ludziom, którzy 
nabywają różnorodne kompetencje we wspólnie 
przygotowanych projektach.
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Z zawodu nauczycielka języka polskiego, od 
roku pełni funkcję dyrektora jednej z gdyń-
skich szkół. Z zamiłowania koordynator pro-
jektów, podróżniczka, blogerka i aktywistka, 
która z pasją zmienia rzeczywistość. Swoją 
przygodę z międzynarodowymi projektami edu-
kacyjnymi rozpoczęła dzięki otrzymaniu dotacji 
w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wy-
miany Młodzieży – zrealizowała wówczas pro-
jekt mający na celu przełamanie stereotypów 
we wzajemnych relacjach Polaków i Litwinów. 
Po zakończeniu tego projektu zaangażowała się 
w kolejne inicjatywy: koordynowała projekty ze 
środków programu Comenius oraz wymiany fi-
nansowane w ramach „Młodzieży w działaniu”. 
Jej działalność dotyczy nie tylko samej realiza-
cji projektów. Jest pomysłodawczynią inicjatyw 
Szkoła liderów oraz Akademia Jedynki, mają-
cych za zadanie aktywizację młodzieży zarówno 
w szkole, jak i w środowisku lokalnym. Stworzyła 
stronę www.eduzmieniacz.wordpress.com, która 
upowszechnia zmiany w edukacji i jednocześnie 

Pierwsza wymiana młodzieży, 

którą koordynowałam, 

bardzo mocno zmieniła 

moje życie. odkryłam zalety 

edukacji nieformalnej 

i z Pasją realizowałam kolejne 

Przedsięwzięcia. wiele metod 

wykorzystuję w swojej Pracy 

nauczyciela Polonisty, a także 

w realizacji szkolnych Projektów.

Oktawia  
Gorzeńska

inspiruje innych realizatorów projektów. Nadal 
realizuje projekty we współpracy ze stroną 
litewską, wykorzystując fundusze zgromadzone 
własnymi siłami szkoły – dzięki dobrym 
kontaktom wypracowanym w trakcie realizacji 
wcześniejszych projektów.
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Pedagog i politolog. Specjalizuje się w profilakty-
ce społecznej i resocjalizacji. Studentka Nauko-
wo-Badawczej Akademii Pedagogium. Pracuje 
jako wychowawca w Młodzieżowym Centrum 
Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu, 
gdzie koordynuje projekty wymiany młodzieży 
z placówek wychowania resocjalizującego z Pol-
ski i Litwy. Realizacja projektów zmieniła jej po-
dejście do procesu resocjalizacji. Dąży do prze-
łamania barier między wychowankami Centrum 
i społecznością lokalną. Nieustannie próbuje roz-
wijać zainteresowania i pasje swoich podopiecz-
nych, dbając przy tym o jakość i efektywność 
działań podejmowanych w ramach pracy reso-
cjalizacyjnej. Dla swoich podopiecznych stara się 
być autorytetem, wsparciem i inspiracją. Dzięki 
doświadczeniu współpracy polsko-litewskiej ko-
ordynowała kolejne projekty, m.in. projekt w ra-
mach akcji MEN pt. Bezpieczna i Przyjazna Szkoła. 
Jako przewodnicząca Stowarzyszenia „Rodzina” 
aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego. 
Współpracuje również z wieloma lokalnymi in-
stytucjami, organizuje imprezy okolicznościowe, 
bierze udział w akcjach charytatywnych. 

niePrawdą jest, że tylko 

my – dorośli – uczymy młodzież. 

w swojej Pracy wykorzystuję wiele 

Pomysłów swoich wychowanek. 

jak się okazuje, wiele młodych 

osób odznacza się niewyobrażalnie 

wielką Pomysłowością 

i kreatywnością. zadaniem 

eduinsPiratora jest odkrycie 

Potencjałów młodych ludzi 

i wyzwolenie ich, bez względu na to, 

jak głęboko są one skrywane.

Katarzyna 
Zielińska
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