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Szanowni Państwo,
Drodzy Nauczyciele, 

Mobilność jest postrzegana obecnie jako kluczo-
wy element polityki Unii Europejskiej w  dziedzi-
nie edukacji i szkoleń oraz jeden z priorytetowych 
celów Strategicznych ram europejskiej współpracy 
w dziedzinie kształcenia i  szkolenia (ET 2020). Był 
to też istotny temat prac trio Polski, Danii i Cypru, 
podczas których przyjęto poziomy odniesienia dla 
mobilności, podkreślano jej rolę dla rynku pracy, 
wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia 
oraz spójności społecznej.

Konferencja Mobilność sposobem zdobywania i  rozwijania kompetencji 
– od juniora do seniora, zorganizowana w Sopocie, w dniach 17–19 paź-
dziernika 2011 r., postawiła sobie za cel stworzenie ram do eksperckiej 
dyskusji o roli mobilności edukacyjnej, która jest jednym z najefektyw-
niejszych źródeł zdobywania przekrojowych kompetencji i  bezdysku-
syjnie promuje postawę uczenia się przez całe życie. Refleksje na te-
mat mobilności dotykały szeregu istotnych zagadnień – roli programów 
edukacyjnych Unii Europejskiej takich jak „Uczenie się przez całe życie” 
i „Młodzież w działaniu”, przygotowania nowej generacji programów na 
lata 2014–2020, w tym także otwierania się programów Unii Europejskiej 
na współpracę z krajami trzecimi. Zagadnienia związane z odkrywaniem 
potencjału mobilności pozostawały także w  ścisłym związku z  innym 
priorytetem polskiej prezydencji – promowaniem wielojęzyczności i do-
wartościowaniem uczenia się języków obcych jako szansy na indywi-
dualny i  społeczny rozwój. Ponadto, podczas konferencji podkreślono 
kluczową rolę mobilności jako instrumentu podnoszenia jakości edukacji 
i  rozwoju zawodowego. Wskazywano na jej znaczenie przy procesach 
włączania społecznego grup defaworyzowanych, a także na konieczność 
uwzględnienia mobilności jako narzędzia wprowadzania innowacji do 
systemu edukacji. 

Szczególną rolę w procesie doskonalenia programów kształcenia i wyko-
rzystania doświadczeń z mobilności odgrywają nauczyciele. Kadra edu-
kacyjna staje się priorytetową grupą docelową, bez której niemożliwe 
będzie odpowiednie wykorzystanie potencjału mobilności dla wdrażania 
metod i innowacyjnych rozwiązań. Stąd też pragnę zarekomendować, ale 
też zadedykować niniejszą publikację kadrze edukacyjnej – nauczycie-
lom i dyrektorom szkół, aby chcieli korzystać z możliwości podnoszenia 
własnych profesjonalnych kompetencji z wykorzystaniem mobilności za-
granicznej oraz otwierać swoje placówki na wielorakie korzyści płynące 
z międzynarodowej współpracy.

Krystyna Szumilas
minister edukacji narodowej

17 października 2012 r.
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Dear Readers, 
Dear Teachers, 

Mobility is currently perceived as the key element of European Union’s 
policy in the  field of education and training and one of the  priorities 
of the  Strategic framework for European cooperation in education and 
training (ET 2020). Mobility was also a crucial area of work for Poland, 
Denmark and Cyprus trio, during which benchmarks for mobility were 
adopted. The  role of mobility on the  labour market and in supporting 
the  economic growth, employment and social cohesion was also 
emphasised.

The  conference entitled Mobility as a  Tool to Acquire and Develop 
Competences from Childhood to Seniority held in Sopot on 17–19 October 
2011 aimed at providing a  forum for expert discussions on the  role of 
learning mobility, which is one of the most effective sources of acquiring 
transversal competences and which, undoubtedly, promotes the lifelong 
learning approach. Reflections on mobility pertained to a  number of 
vital issues ranging from the  role of EU educational initiatives, such 
as the  Lifelong Learning and Youth in Action programmes, through 
development of new generation programmes for the years 2014–2020, to 
the opening of EU programmes to cooperation with third countries. Issues 
connected with discovering the potential of mobility were closely related 
to another priority of Polish Presidency: promotion of multilingualism 
and raising the status of language learning as an opportunity for personal 
and social development. Moreover, during the  conference, the  pivotal 
role that mobility plays in raising the  quality of education and in 
professional development was emphasised. Its importance in relation to 
the process of social inclusion of marginalised groups and the neccessity 
to use mobility as a tool for introduction of innovations into the system 
of education was highlighted. 

Teachers play a special role in curricula improvement and in the use of 
mobility related experiences. Teaching staff has grown to be a priority 
target group without whom it is impossible to fully use the potential of 
mobility for the  implementation of innovative methods and solutions. 
Thus, I wish to recommend and dedicate this publication to teachers and 
school headmasters. I hope they will willingly use the opportunities to 
improve their professional competences through international mobility 
and open their institutions to the  various benefits resulting from 
international cooperation.

Krystyna Szumilas
Minister of National Education

17 October 2012 
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Szanowni Państwo,

Edukacja wspierająca rozwój mobilności, wykorzy-
stanie potencjału mobilności dla podnoszenia jako-
ści kształcenia, a  także tworzenie szans na lepsze 
zatrudnienie to jedne z priorytetowych tematów za-
proponowanych państwom członkowskim i Komisji 
Europejskiej przez polską prezydencję w  roku 2011 
w obszarze edukacji. Mobilność w systemie edukacji 
formalnej, pozaformalnej i nieformalnej, skierowana 
do osób w  różnych grupach wiekowych i  zawodo-
wych jest analizowana pod wieloma aspektami: jako 
oferta Unii Europejskiej skierowana do osób młodych w obliczu kryzysu, 
wyrażona w  inicjatywach Komisji Europejskiej „Mobilna młodzież” (2011) 
czy „Szanse dla młodzieży” (2012), jako jedno z trzech kluczowych działań 
przyszłej generacji programów edukacyjnych, jako sposób otwierania edu-
kacji na zmiany na rynku pracy i zdobywania nowych kwalifikacji. 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, współorganizując z Ministerstwem 
Edukacji Narodowej konferencję Mobilność sposobem zdobywania i rozwi-
jania kompetencji – od juniora do seniora w dniach 17–19 października 2011 r. 
oraz spotkanie dyrektorów Narodowych Agencji programu „Uczenie się 
przez całe życie”, zwracała uwagę na konieczność kontynuowania dyskusji 
o jakości mobilności, skali i źródłach jej finansowania, i efektywnym wy-
korzystaniu jej wartości dodanej, którą stanowi przede wszystkim otwie-
ranie się instytucji edukacyjnych na ponadsektorową współpracę i  two-
rzenie nowoczesnej oferty szkoleniowej z  wykorzystaniem doświadczeń 
zagranicznych. Podczas konferencji i spotkania dyrektorów po raz pierw-
szy dyskutowano również nad kształtem przyszłego programu w obsza-
rze edukacji, młodzieży i sportu na lata 2014–2020, przedstawionego przez 
Komisję Europejską pod nazwą „Erasmus dla wszystkich”. Ważnym ele-
mentem debat było wskazanie na konieczność rozszerzenia współpracy 
między Unią Europejską a krajami sąsiedzkimi, w tym krajami Partnerstwa 
Wschodniego. 

Podczas polskiej prezydencji Rada przyjęła dwa ważne dokumenty wy-
znaczające kierunki działań państw członkowskich na rzecz rozwoju mo-
bilności edukacyjnej: Konkluzje w sprawie kompetencji językowych pozwa-
lających zwiększyć mobilność oraz Konkluzje na temat poziomu odniesienia 
w  dziedzinie mobilności edukacyjnej. W  dokumentach tych podkreślono, 
że mobilność edukacyjna zwiększa szanse młodych ludzi na zatrudnienie, 
pozwalając im nabywać kluczowe umiejętności i kompetencje, w tym kom-
petencje językowe i międzykulturowe. Umiejętności językowe uznano za 
kluczowy czynnik decydujący o sukcesie mobilności zawodowej i eduka-
cyjnej, która wpływa na zwiększenie konkurencyjności gospodarki opartej 
na wiedzy. Niniejsza publikacja pozwoli Państwu prześledzić główne te-
maty poruszane w dyskusji nad wyzwaniami stojącymi przed europejską 
mobilnością, z których największym jest zapewnienie jej jakości i  szero-
kiego dostępu, zwłaszcza w obszarze szkolnictwa wyższego oraz kształ-
cenia i szkolenia zawodowego. Nie można także zapominać o pozytywnym 
wpływie mobilności na włączanie do aktywności zawodowej i obywatel-
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skiej grup zagrożonych wykluczeniem; w tym zakresie cennymi doświad-
czeniami wolontariatu i pracy z młodzieżą z trudnych środowisk dzielili się 
z uczestnikami przedstawiciele Narodowych Agencji programu „Młodzież 
w działaniu”. 

Książka, którą oddajemy w Państwa ręce w rocznicę konferencji, jest ostat-
nią z trzech publikacji podsumowujących wydarzenia polskiej prezydencji 
współorganizowane przez FRSE. Mamy nadzieję, że w atrakcyjny sposób 
przedstawiliśmy w  nich najważniejsze elementy europejskiego dyskursu 
o znaczeniu wielojęzyczności, o roli współpracy między szkolnictwem wyż-
szym a kształceniem zawodowym i ustawicznym w promowaniu podejścia 
do uczenia się przez całe życie i o wykorzystaniu mobilności do realizacji 
celów strategicznych Unii Europejskiej, nakreślonych do roku 2020. Życzę 
Państwu inspirującej lektury i sukcesów w dalszej pracy nad wyzwaniami 
stojącymi przed systemami edukacji w ciągu najbliższych lat. 

Mirosław Marczewski
dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  

17 października 2012 r.
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Dear Readers,

Education that supports mobility, exploiting the potential of mobility for 
both improving the quality of education and providing opportunities for 
better employment were among the priorities in the field of education 
presented by the Polish Presidency of the Council of the European Union 
to the Member States and the European Commission in 2011. Mobility 
in the system of formal, informal and non-formal education addressed 
to various age and professional groups is analysed from multiple 
perspectives: as an  offer from the  European Union to young people 
who face crisis, as expressed in the Youth on the Move (2011) and Youth 
Opportunities (2012) initiatives of the European Commission; as one of 
three key actions of the next generation educational programmes; and 
as a method of opening up the education to changes in the labour market 
and to the acquisition of new qualifications. 

By co-organising with the Ministry of National Education in Poland 
a  conference Mobility as a  Tool to Acquire and Develop Competences 
from Childhood to Seniority, which was held on 17–19 October 2011, and 
a  meeting of directors of National Agencies of the  Lifelong Learning 
Programme the Foundation for the Development of the Education System, 
placed emphasis on the need to continue the discussion on the quality 
of mobility, the scale and sources of its financing, and the effective use 
of its added value resulting mainly from the  opening of educational 
institutions to supra-sectoral cooperation and the  development of 
a  modern training offer with the  use of experiences gained abroad. 
During the conference and the directors’ meeting, the shape of the new 
Erasmus for All programme in the field of education, youth and sports for 
the years 2014–2020, as presented by the European Commission, has been 
discussed for the first time. An important element of the debate was to 
show the need to expand cooperation between the European Union and 
its neighbouring countries, including the Eastern Partnership members. 

During the Polish Presidency, the Council adopted two major documents 
setting directions for the  development of educational mobility in 
Member States; Council conclusions on language competences to enhance 
mobility and Council conclusions on a benchmark for leaning mobility. 
It has been emphasised in those documents that educational mobility 
boosts employability of youth and allows them to acquire key skills and 
competences, such as linguistic and intercultural proficiency. Linguistic 
skills have been considered a  decisive factor affecting the  success of 
mobility for educational and professional purposes, which in turn 
influences the competitiveness of knowledge-based economy. 

This publication will help readers become more acquainted with the main 
topics of the  ongoing discussion on challenges relating to European 
mobility, the biggest of which is ensuring its quality and broad accessibility, 
especially in the higher education and VET sectors. We should also bear 
in mind the positive influence mobility has on the professional and civic 
inclusion of vulnerable groups. Representatives of the Youth in Action 
National Agencies shared with participants many valuable experiences 
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in this scope, especially those regarding volunteerism and work with 
difficult youth. 

The publication is the  last of the  three post-conference publications 
summarising the  events co-organised by the  Foundation of 
the  Development of the  Education System as a  part of the  Polish 
Presidency agenda. We hope, all of them reflect in the attractive 
way the  current state of play in the  discussion on the  importance 
of multilingualism, present the  role cooperation between higher 
education, vocational education and training and continuing education 
sectors plays in promoting the lifelong learning approach, and describe 
the methods of using mobility with a view to implement the strategic 
objectives set by the European Union for 2020. I wish you all an inspiring 
read and a lot of success in your further work on overcoming challenges 
faced by systems of education in the coming years.

Mirosław Marczewski
Director General of the Foundation for the Development  

of the Education System 
17 October 2012
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Wprowadzenie 

Nowe wyzwania społeczne i  ekonomiczne pierwszej i  drugiej dekady 
obecnego wieku skłaniają rządy państw i  organizacje międzynarodowe 
do poszukiwania rozwiązań, które pozwoliłyby złagodzić wpływ kryzysu 
oraz stworzyłyby mechanizmy kształtowania perspektyw edukacyjnych 
i zawodowych dla młodych Europejczyków. Takim instrumentem kreowa-
nia lepszych szans na zdobycie kompetencji, a w konsekwencji na zatrud-
nienie staje się mobilność, która zresztą od wielu lat jest obecna w eu-
ropejskich programach edukacyjnych, na przykład w programie Erasmus, 
z którego od 1987 r. skorzystało już około 2,5 mln osób, czy w programach 
Leonardo da Vinci oraz Comenius. Obecnie jednak na rynek edukacyj-
ny i zawodowy wchodzi generacja młodych ludzi ukształtowanych w in-
nym środowisku uczenia się, posługująca się swobodnie mediami elek-
tronicznymi, z  zupełnie innym podejściem do informacji i  komunikacji, 
oczekująca także innych metod kształcenia i szkolenia. Szereg złożonych 
aspektów wykorzystania mobilności edukacyjnej było przedmiotem dys-
kusji eksperckich na konferencji Mobilność sposobem zdobywania i  roz-
wijania kompetencji – od juniora do seniora, współorganizowanej przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 
w Sopocie, w dniach 17–19 października 2011 r., której poświęcona jest ni-
niejsza publikacja. Podkreślić także należy, że sukcesem polskiej prezy-
dencji było przyjęcie przez Radę konkluzji na temat poziomu odniesienia 
w dziedzinie mobilności edukacyjnej w listopadzie 2011 r.

Układanie celów i priorytetów dla polityk edukacyjnych Unii Europejskiej 
na najbliższe lata uwzględnia zarówno kontekst globalny, jak również 
cele związane z  podnoszeniem konkurencyjności naszego kontynentu 
i budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Tym celom podporządkowa-
ne są od lat programy edukacyjne wdrażane przez Fundację Rozwoju 
Systemu Edukacji: „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w dzia-
łaniu”, a poprzednio, od lat dziewięćdziesiątych, także programy Socrates 
i Młodzież. Inwestycje w edukację, a przede wszystkim w kształtowanie 
kompetencji uczenia się przez całe życie powinny być kontynuowane, 
dlatego pierwszy cel strategiczny ET 2020 (Konkluzje Rady 2009) zo-
stał sformułowany jako Realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie 
i  mobilności. Jako jego uzasadnienie podano, że: wyzwania wynikające 
ze zmian demograficznych oraz konieczność regularnego uaktualniania 
i rozwijania umiejętności stosownie do zmieniającej się sytuacji gospodar-
czej i społecznej stwarzają potrzebę takiego podejścia do uczenia się, które 
będzie uwzględniać całe życie oraz takich systemów kształcenia i szkole-
nia, które lepiej będą reagować na zmiany i bardziej otworzą się na świat 
zewnętrzny. Mobilność jako metoda osiągnięcia zakładanego poziomu 
kompetencji ogólnych i  jednocześnie przyczyniająca się do większej 
otwartości systemów edukacyjnych wydaje się mieć wszelkie walory, 



1717

M
o

b
il

n
o

ś
ć

 s
p

o
s

o
b

e
M

 z
d

o
b

y
w

a
n

ia
 

i 
r

o
z

w
ij

a
n

ia
 k

o
M

p
e

t
e

n
c

ji
  

– 
o

d
 j

u
n

io
r

a
 d

o
 s

e
n

io
r

a

by tworzyć elastyczniejsze ścieżki edukacyjne, w tym usprawnić przecho-
dzenie do innych sektorów kształcenia i szkolenia, by zapewnić większą 
otwartość na uczenie się pozaformalne i  nieformalne oraz by zwiększyć 
przejrzystość i uznawanie efektów uczenia się. Ważną zaletą mobilności 
wydaje się także jej zdolność do podniesienia jakości systemów poradnic-
twa i ogólnie uatrakcyjnienia uczenia się. Z opisanych powyżej względów 
staje się ona zatem kluczowym elementem w podejściu do uczenia się 
przez całe życie oraz ważnym sposobem zwiększania szans obywateli 
UE na ryku pracy i  ich zdolności adaptacyjnych. Przy tym pod uwagę 
bierze się nie tylko mobilność osób uczących się, lecz również duże zna-
czenie przypisuje się mobilności nauczycieli i osób szkolących nauczy-
cieli, którą należy stopniowo poszerzać, tak by okresy nauki za granicą 
– zarówno w Europie, jak i na świecie – stawały się regułą, nie wyjątkiem.

Strategicznym wyzwaniem dla polityk edukacyjnych są adekwatne 
umiejętności (Komunikat Komisji 2008). W  cytowanym Komunikacie 
Komisji czytamy, że aby umożliwić Europie wejście na drogę ożywienia 
gospodarczego, należy bezwzględnie poprawić jakość kapitału ludzkiego 
i zwiększyć szanse zatrudnienia poprzez podwyższenie poziomu umiejęt-
ności. Podkreśla się przy tym, że prawo do doskonalenia umiejętności 
nie powinno być dobrem ekskluzywnym, luksusem, na który mogą sobie 
pozwolić tylko wysoko wykwalifikowani pracownicy wykonujący zawody 
wymagające znajomości zaawansowanych technologii, gdyż w obecnym 
stadium rozwoju gospodarek jest ono koniecznością dla wszystkich. 
Szczególne znaczenie ma w  tym kontekście zaangażowanie do proce-
sów edukacyjnych pracodawców, gdyż powinni oni upatrywać swoje 
źródło zysków także w zrównoważonych inwestycjach w kapitał ludzki 
i dostrzegać swój interes w ulepszaniu zarządzania zasobami ludzkimi. 
Cenny wkład w zachęcanie do współpracy pracodawców z  instytucja-
mi edukacyjnymi oferuje program Leonardo da Vinci, zarówno w formie 
oferty staży i praktyk dla uczniów, jak i staży zawodowych dla osób już 
pracujących oraz kadry szkoleniowej.

Doświadczenia we wdrażaniu programów edukacyjnych skłaniają Komi-
sję Europejską do sformułowania apelu, aby państwa członkowskie do-
kładały starań w celu minimalizowania bariery mobilności. Ograniczenia 
te oraz sposoby budowania wsparcia dla mobilności były także dysku-
towane podczas osobnej sesji na konferencji. Aby wesprzeć mobilność 
zawodową, sektorową i  geograficzną oraz umożliwić lepsze dostosowa-
nie umiejętności do możliwości zatrudnienia, należy usunąć przeszkody, 
w tym bariery administracyjne utrudniające swobodny przepływ pracow-
ników w UE, a także poprawić przejrzystość informacji na temat trendów 
na rykach pracy i wymogów w zakresie umiejętności. Ważne jest jednak 
również budowanie struktur wspierania mobilności i promowania jej do-
brej jakości oraz sieci wspierających kontakty i profesjonalne wymiany 
na poziomie sektorów albo o oddziaływaniu lokalnym. Eksperci zgodzili 
się również z tezą Komisji Europejskiej, że Mobilność w okresie kształ-
cenia i  szkolenia (np. w  ramach programów Erasmus i  Leonardo) spra-
wia, że pracownicy są przychylniej nastawieni do mobilności na dalszych 
etapach kariery zawodowej (…). Ze względu na ograniczenia wynikające 
z ram tematycznych konferencji jedynie zasygnalizowano kolejny waż-
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ny aspekt – rozszerzanie mobilności i współpracy z krajami sąsiedzkimi 
Unii Europejskiej. Zgodzono się jednak ze stwierdzeniem z Komunikatu, 
iż zatrudnienie oraz geograficzna mobilność pracowników z krajów trze-
cich mogą ograniczyć zjawisko niedostosowania umiejętności do potrzeb 
oraz przyczynić się do zoptymalizowania wykorzystania umiejętności tych 
pracowników. Podczas tej i poprzednich konferencji polskiej prezyden-
cji podkreślano wagę skutecznych działań włączających migrantów i ich 
rodziny w życie społeczne w kraju docelowym: Powodzenie integracji mi-
grantów i  ich potomków ma kluczowe znaczenie dla gospodarki i społe-
czeństw UE.

Wśród szczególnie cennych kompetencji zdobywanych podczas mobilno-
ści wymieniono takie jak: współdziałanie, krytyczne i twórcze myślenie, 
przedsiębiorczość, zaradność, umiejętność adaptacji i zachowania w sy-
tuacjach niestandardowych. Mówili o tym przede wszystkim uczestni-
cy dyskusji przy okrągłym stole, którzy dzielili się własnymi doświad-
czeniami z odbytych staży i szkoleń. Zwracano także uwagę na fakt, że 
mobilność stymuluje nieliniowe ścieżki karier i staje się wyzwaniem dla 
większej drożności systemów edukacyjnych. Ważnym elementem dys-
kusji podczas konferencji było też zwrócenie uwagi na aspekt formalny 
i pozaformalny mobilności. Wiązało się to również z dyskusją na temat 
uznawania efektów mobilności i konieczności rozwijania narzędzi euro-
pejskich usprawniających ten proces, jak na przykład ramy kwalifikacji.

Mobilność należy dowartościować jako narzędzie pedagogiczne także 
w kontekście kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Przed-
stawiciele tej grupy zawodowej w szczególny sposób stają się ambasado-
rami i promotorami mobilności wśród uczniów. Nauczyciele, którzy sami 
odbyli szkolenia czy staże za granicą posiadają lepsze umiejętności orga-
nizacji mobilności dla swoich podopiecznych, potrafią zastosować narzę-
dzia umożliwiające jej monitoring i lepiej doceniają interdyscyplinarność tej 
ścieżki zdobywania wiedzy i umiejętności. Przytaczając osiągnięcia progra-
mu Comenius w Polsce warto podać, że w ramach tego programu w ostat-
nich sześciu latach prawie 50 tys. nauczycieli i 46 tys. uczniów skorzystało 
z różnych form mobilności. Dla programu Leonardo da Vinci analogiczne 
dane wskazują na 40 tys. uczniów szkół zawodowych, którzy wyjechali na 
praktyki, oraz kilkanaście tysięcy przeszkolonych z wykorzystaniem mo-
bilności nauczycieli i szkoleniowców z sektora edukacji zawodowej.

Przy porównywaniu wdrażania programów „Uczenie się przez całe życie” 
oraz „Młodzież w  działaniu” w  państwach członkowskich oraz podczas 
dyskusji nad przedłożoną przez Komisję Europejską propozycją rozpo-
rządzenia w  sprawie programu edukacyjnego nowej generacji „Erasmus 
dla wszystkich” (2014–2020) podkreślono także rolę Narodowych Agencji 
i  z  uznaniem wyrażono opinię, że wiele z  nich pełni rolę merytoryczną, 
wykraczającą poza aspekty czysto organizacyjne i  kontrolne, stając się 
centrami kompetencji i  wiedzy czy nawet swoistymi obserwatoriami mo-
bilności.

Co ciekawe, wnioski i  refleksje części uczestników konferencji były 
w  znacznym stopniu zbieżne z  obserwacjami zawartymi rok później 

WPROWADZENIE
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w  raporcie eksperckim, opublikowanym w  czerwcu 2012 r., z  badania 
Study on Mobility Developments in School Education, Vocational Educa-
tion and Training, Adult Education and Youth Exchanges wykonanego na 
zlecenie Komisji Europejskiej przez ICON Institute Consulting Gruppe. 
Badanie to przeanalizowało relacje między różnymi programami wspie-
rającymi mobilność i wśród rekomendacji zalecono, aby nowy program 
zachował wysoką komplementarność oferty dla wszystkich grup docelo-
wych dotychczasowych programów edukacyjnych. Wskazano jednocze-
śnie na niekorzystny trend wynikający z konkurowania o uczestników 
w sytuacji, kiedy programy pokrywają się. Wśród osiągnięć ostatnich lat 
podkreślono jednak znaczące zwiększenie świadomości i uwagi poświę-
canej roli mobilności poprzez programy europejskie, co także było jedną 
z głównych konkluzji naszej konferencji mobilnościowej w Sopocie. Mam 
nadzieję, że lektura niniejszej książki pozwoli Czytelnikom dostrzec, jak 
dynamicznie rozwijają się polityki europejskie w obszarze mobilności.

Anna Atłas
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Wstęp

Oddajemy do rąk Państwa książkę, która nie powstałaby bez myślenia 
o związku mobilności z edukacją. To myślenie z jednej strony o podróżach, 
z drugiej o uczeniu się w drodze i poprzez drogę, a także w miejscach i po-
przez miejsca, które drogę tę zaczynają oraz kończą. Interesującym nas 
punktem wyjścia stały się przemieszczenia, które nie tylko wywierają 
wpływ na uczenie się, ale – same w sobie, w swojej istocie – są kształcące.

O tym, że miejsca uczą, że miejsca są edukacyjne, dowiadujemy się 
najczęściej niekoniecznie od pedagogów, którzy – de facto – uformowali 
nawet specjalną wersję pedagogiki, pedagogikę miejsca (Mendel 2006). 
Taką wiedzę czerpiemy przede wszystkim z refleksji nad własnym do-
świadczeniem, odnoszącym się właśnie do podróży i przemieszczeń, któ-
re dokonują się w przestrzeni naszego życia, kiedy zmieniamy miejsce. 
Byliśmy tam i oto jesteśmy tu, już nie tacy sami. 

Miejsca kształtują nas, tak jak my je kształtujemy… Bez miejsc nie 
moglibyśmy siebie opowiedzieć, nie umielibyśmy więc określić własnej 
tożsamości… Te urywki z  pedagogiki miejsca pokazują, jak ważny jest 
związek podmiotu z miejscem i jak bardzo wpływa on na naszą tożsa-
mość. Ma ona podmiotowy charakter tylko wtedy, gdy jesteśmy w ruchu 
i poprzez ruch stajemy się skuteczni w procesie zmieniania miejsc i prze-
strzeni; świata, w którym żyjemy (Mendel 2006). 

A świat dzisiaj, w warunkach późnej nowoczesności, jak opisywał ją 
Anthony Giddens (2001), albo hipernowoczesności, jak ujął ją Marc Augé 
(2010), nie jest pod tym względem łatwy. Zachowywać i rozwijać autono-
mię staje się zadaniem często nie do udźwignięcia. Dlaczego?1 

Najbardziej chyba właśnie z powodu powiększającej się pustki zna-
czeniowej, braku znaczenia przestrzeni i miejsc, który zaczyna dotyczyć 
również podmiotu społecznego. Ze swoimi nadmiarami, wręcz ekstazami 
nadmiarowości, która odnosi się do trzech figur: czasu (nadmiaru wyda-
rzeń), przestrzeni, która rozpycha nasze światy i czyni chwiejną ich na-
szość, oraz ego, którego wybujałość wydaje się właśnie osiągać granice, 
hipernowoczesność – zdaniem Augé (2010:77) – tworzy nie-miejsca, które 
nie są utopiami, bo istnieją, ale nie kryją w sobie żadnego społeczeństwa 
organicznego. W nie-miejscach, charakterystycznych dla hipernowocze-
sności, według Augé zakłada się, że jednostki będą wchodziły w  rela-
cje – nie między sobą (jak w warunkach nowoczesności – por. socjologia 
E. Durkheima), ale z tekstami, instrukcjami takich nadawców, jak pod-
mioty prawne, instytucje, korporacje. Interakcje z automatami, znaka-
mi zakazu i nakazu stawać się mają normą, a samotność – dominującą 
kondycją współczesności. Nie-miejsca, anonimowe przestrzenie lotnisk, 

1 Odpowiedź na to pytanie jest dalej przytoczeniem fragmentów studiów Marii Mendel 
nad związkiem tożsamości i  lokalności, zawartych w  książce: Tożsamość gdańszczan. 
Budowanie na (nie)pamięci, pod redakcją M. Mendel i  A. Zbierzchowskiej, Wyd. 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, ss. 371–395. 
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hipermarketów, czy hoteli, nie zapadając w pamięć, pamięci nie mają i są 
w związku z tym bez znaczenia. Znaczeniowo puste, a rozprzestrzeniają-
ce się nie-miejsca stają się areną konstruowania tożsamości. 

Jak pisze Sławomir Kapralski (2010:35), współczesne miejsca, jako 
punkty wiążące przestrzeń, pamięć i tożsamość, są coraz mniej konkretne 
i materialne, nie są już fizycznymi ‘punktami zakorzenienia’, coraz bardziej 
natomiast stają się ‘miejscami abstrakcyjnymi’ – obszarami ‘wymyślony-
mi’, skonstruowanymi. 

Jednak niezależnie od tych zmian w  sposób materialny, fizycznie 
gdzieś zawsze jesteśmy i w tak rozumianych miejscach istniejąc – nie je-
steśmy wolni od globalnych wpływów, ale odnoszący się zawsze niejako 
w pierwszej kolejności do tego, co najbliższe – tworzymy siebie. 

W tych warunkach wzrastać może rola lokalnych środowisk, małych 
ojczyzn, każdego miejsca, o którym powiemy: własne. Pisze J. Kurczew-
ska, że dewaluacji fizycznej terytorialności na poziomie makrospołecznym 
towarzyszy wzrost znaczenia terytorium dla jednostek i grup, przy czym 
mowa tu o terytoriach zapośredniczonych przez technologie informacyjne 
wyrażających się poprzez nie, co w konsekwencji prowadzi do zamazania 
ostrości tradycyjnych granic kulturowych (Kapralski 2010:41). I – jak trafnie 
zauważa Tomasz Szkudlarek (1997:152) – w zalewie szczegółów, związanych 
z wszystkimi możliwymi miejscami na świecie, zaczyna nas obchodzić coraz 
częściej właściwie tylko szczegół miejsca własnego. To redukcja mozaiki do 
elementu, holograficzna koncentracja świata do jednego punktu na mapie. 

W skupieniu na tym jednym punkcie podmiot – indywidualny albo zbio-
rowy – może jednak zagrażać samemu sobie, na przykład stopniowo unice-
stwiając się w postępującym zamykaniu własnego terytorium i sprowadza-
niu go do postaci bezpiecznego grajdołka. Koncentracja na punkcie sprawia 
przecież, że znika z oczu szersza perspektywa. Mury, wznoszone na nie-
chęci do innych, skutecznie odcinają od reszty świata i niechętna mu oso-
ba, czy też lokalna społeczność, prowincjonalizuje się na własne życzenie. 

W  odróżnieniu od przestrzeni, która woła wolnością, miejsce kusi 
bezpieczeństwem. Ta znana teza Yi-Fu Tuana daje w tym kontekście do 
myślenia (Tuan 1974; 1987)... Bezpieczne okazuje się być miejsce, co do 
którego wiemy, czego – mniej więcej – możemy się po nim (po sobie) 
spodziewać i może być ono zarówno dobre, jak złe (Tuan określił je jako 
topofilię lub topofobię). Podążając za tym autorem, można stwierdzić, 
że nasze bezpieczne miejsca mogą nas zamykać, tworząc coś na kształt 
bardziej lub mniej lubianej niszy w rzeczywistości, która raczej nie jest 
rajem. Często aby móc w niej trwać, skłonni jesteśmy stabilizować zna-
czenia i uniwersalizować sprawdzone strategie (m.in. kłamać, przymy-
kać oko i nie widzieć, nie słyszeć, nie pamiętać). Czynimy ją w ten sposób 
bezpiecznie wygodną; jak mawiamy: taką, w której da się żyć. 

Tego rodzaju strategię budowania tożsamości w związku z miejscem 
(bezpieczną niszą, w  której da się żyć nawet wbrew przeciwnościom, 
niejako pomimo wszystko) opisał Stanley Cohen (2001), określając ją 
mianem state of denial. To stan, w którym uniwersalizuje się niemożność 
albo odmowa ciągłego mierzenia się z nieprzyjemną prawdą i życia z jej 
świadomością. Jak przekonuje Cohen, społeczności w tym stanie mogą 
ignorować lokalne i ponadlokalne problemy, unikać ich uporczywie, czy-
niąc to w oparciu o powtarzany motyw, że oto gdzie indziej dzieją się rze-
czy gorsze. W ten sposób state of denial z myślą o ‘zewnętrznym świecie’ 
tworzy relatywistyczny atlas miejsc strasznych, a w stosunku do własnej 
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społeczności zezwala na uspokajającą postawę: to, co tu się dzieje nie jest 
przecież aż tak złe (Cohen 2001:20). Stąd tylko krok do trucizn zatruwa-
jących jednostkowy i społeczny podmiot, cały nasz społeczny świat; do 
jadu, który stanowi ksenofobia, czy prowincjonalizm, pogłębiający się 
wraz z takimi postawami i strategiami. 

Mobilność, nasza orientacja na ruch i przemieszczanie, może skutecznie 
blokować sączenie się takich trucizn i – nie dopuszczając do ukształtowa-
nia się state of denial – promować wielokulturową kondycję naszego życia. 

Wielokulturowość nie oznacza tolerancji na zasadzie Pozwalam ci tu 
być i nie interesuję się tobą. Owocna dla międzykulturowego współistnie-
nia jest zupełnie inna postawa: Jestem ciebie ciekaw. Jesteśmy tu razem 
i chcę cię poznać. To otwarta postawa poznawcza, która przez poznawa-
nie innych kultur pozwala więcej wiedzieć o własnej2. 

Praktykowaniem w  granicach tej postawy, a  także jej znakomitym 
rozwijaniem jest uczenie się w miejscach zmienianych, edukacja w po-
dróży i poprzez podróż, ku drugiemu, ku innej kulturze (co zawsze ozna-
cza wędrówkę w głąb własnej).

O tym mówią teksty rekomendowane przez nas Czytelnikowi w tym to-
mie. Zebrane one zostały dzięki konferencji Mobilność sposobem zdobywa-
nia i rozwijania kompetencji – od juniora do seniora, zorganizowanej w Sopo-
cie w ramach polskiej prezydencji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Wydarzenie to zgromadziło nie tylko 
kilkuset ekspertów od problematyki edukacyjnej z wielu krajów Europy, ale 
także praktyków – dyrektorów szkół i instytucji edukacyjnych, nauczycieli 
akademickich, przedstawicieli organizacji społecznych i pracodawców, któ-
rzy swoim życiowym doświadczeniem, otwartością i  ciekawością świata 
potwierdzili, że mobilność europejska oferuje nie tylko unikatową wartość 
dodaną dla konkretnej osoby, polegającą na uczeniu się w odmiennych wa-
runkach, różnych krajach i  kulturach organizacyjnych, ale staje się także 
narzędziem zmiany dla systemów edukacyjnych. Konferencja sopocka była 
zatem także dowartościowaniem wspólnej przestrzeni edukacyjnej, prze-
strzeni dialogu, wzajemnego słuchania i wymiany dobrych praktyk, na które 
daje nam szanse Unia Europejska poprzez takie programy, jak „Uczenie się 
przez całe życie” czy „Młodzież w działaniu”. Od naszej otwartości i zdolno-
ści absorpcji potencjału zawartego w doświadczeniach z mobilności zależy, 
jak przyjazna będzie ta przestrzeń, czy przyczyni się do polepszenia oferty 
edukacyjnej, stworzenia szans na lepsze miejsca pracy oraz zrozumienia dla 
różnorodności historycznej i kulturowej. Takie przesłanie wynika z tekstów 
wprowadzających w  problematykę mobilności edukacyjnej przedstawio-
nych przez Mirosława Sielatyckiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej oraz Jana Truszczyńskiego, dyrektora generalnego ds. 
edukacji, kultury, młodzieży i sportu w Komisji Europejskiej. Niniejsza pu-
blikacja składa się z dwóch części, w których przedstawiono aktualne tren-
dy wykorzystania mobilności oraz suplementu elektronicznego, podsumo-
wującego dyskusje prowadzone w grupach warsztatowych.

W części pierwszej Mobilność i kompetencje a społeczeństwo obywa-
telskie, rynek pracy i edukacja znajdziemy refleksje ekspertów poparte 

2 Por.: koncepcja Pierre’a Bouchet rozwijana przez Leszka Korporowicza: Korporowicz, L. 
(1997) Wielokulturowość a międzykulturowość: od reakcji do interakcji W: M. Kempny, 
A. Kapciak, S. Łodziński (red.) U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa 
polskiego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza IS UW.
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ich własnymi doświadczeniami oraz pomysły, co robić w przyszłości, aby 
jak najpełniej wykorzystać potencjał mobilności do budowania postawy 
otwartej na uczenie się przez całe życie (Beata Stępień, Helena Barbara 
Kafel, Aleksandra Głowacz i Elżbieta Grygiel). Różnorodne podejścia do 
budowania strategii rozwoju indywidualnego i organizacyjnego z wyko-
rzystaniem mobilności stały się kanwą dyskusji między przedstawicie-
lami różnych środowisk, sektorów i w różnym wieku. Podkreślono przy 
tym, że mobilność może być także narzędziem włączania młodzieży i se-
niorów do społecznej aktywności, co daje nadzieję na lepsze korzystanie 
z energii społecznej, budowanie więzi międzyludzkich i uczenie się od 
siebie (Michał Braun, Marcin Sińczuch, Maja Brkusanin i Vito La Fata).

Mobilność akademicka wspierana od ponad dwudziestu lat przez pro-
gram Erasmus to ważne narzędzie rozwijania uczelnianych strategii inter-
nacjonalizacji, co warto porównać z podejściem do mobilności na uczelniach 
amerykańskich (Iwona Borkowska, Christopher Ziemnowicz, Taina Moisan-
der i Rok Primožič). Kluczowe aspekty wykorzystania staży i  praktyk dla 
lepszego dostosowania edukacji zawodowej do wymagań rynku pracy znaj-
dziemy w artykułach Jacqueline März i Philippe’a Perfetti, natomiast wpływ 
mobilności na doskonalenie systemów zarządzania w  instytucjach eduka-
cyjnych i kształtowanie postawy uczenia się przez całe życie przedstawili 
w ciekawy sposób Søren Kristensen, Torsten Dunkel i Gabriele Simoncini.

Wzrost ilościowy i jakościowy mobilności nie powiedzie się bez odpo-
wiedniego kształcenia nauczycieli, którzy stają się jej naturalnymi rzecz-
nikami wśród uczniów/studentów i  multiplikatorami dobrych praktyk. 
O angażowaniu nauczycieli w proces pobudzania ducha mobilności i jego 
wspieraniu przy użyciu nowoczesnych narzędzi informatyczno-komuni-
kacyjnych przeczytamy m.in. w tekstach Vincenta Gorse i Riiny Vuorikari. 

W części drugiej publikacji Konteksty i perspektywy zawarte zostały tek-
sty odzwierciedlające ważne głosy w dyskusji z uczestnikami konferencji. 
Song-Ee Ahn zwróciła uwagę na bariery w dostępie do programów wymiany 
wśród studentów i trudności w uznawaniu mobilności w toku kształcenia na 
uczelniach wyższych. Czesław Noworol podkreślił z kolei konieczność budo-
wania całożyciowego poradnictwa, które pozwoliłoby w większym stopniu 
wspierać indywidualne umiejętności zarządzania karierą i  dostosowywać 
strategie uczenia się przez całe życie do zapotrzebowania na kompetencje 
na rynku pracy, korzystając przy tym z narzędzi oferowanych w ramach eu-
ropejskich i krajowych ram kwalifikacji. Autor wskazał także na konieczność 
ściślejszej współpracy w ramach sieci europejskich i międzysektorowej wy-
miany między przedstawicielami różnych grup zawodowych. 

Suplement elektroniczny Potencjał mobilności w  edukacji formalnej, 
nieformalnej i pozaformalnej. Kierunki refleksji zawiera teksty modera-
torów i sprawozdawców paneli i grup warsztatowych, podsumowujące 
przebieg dyskusji i najważniejsze wnioski na temat roli mobilności edu-
kacyjnej w warunkach globalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem sy-
tuacji w państwach Unii Europejskiej i perspektyw związanych z nowym 
programem „Erasmus dla wszystkich”. 

W wypowiedzi podsumowującej konferencję Hélène Clark, dyrektor do 
spraw uczenia się przez całe życie w Komisji Europejskiej złożyła również 
kilka ważnych deklaracji dotyczących przyszłego zaangażowania Wspól-
not Europejskich we wspieranie mobilności w  nowej generacji progra-
mów edukacyjnych. Mając świadomość, że Europa nie może pozwolić so-
bie obecnie na marnotrawienie talentów, a kryzys ekonomiczny i zmiany 
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demograficzne wymagają inwestycji w kapitał ludzki w celu podnoszenia 
i aktualizacji umiejętności, przedstawicielka Komisji Europejskiej podkre-
śliła zamiar zwiększenia środków w budżecie ogólnym Unii Europejskiej 
na programy edukacyjne oraz przeznaczenie ok. 65% z tej puli na finan-
sowanie działań związanych z mobilnością. Pomoże to zwiększyć masę 
krytyczną oddziaływania programów już nie tylko na osoby indywidualne 
lecz przede wszystkim na instytucje. Głównym kryterium przyznawania 
dofinansowania w przyszłym programie powinna być zatem jakość treści 
edukacyjnych, metod, uznawanie efektów uczenia się, przygotowanie ję-
zykowe oraz organizacja mobilności. Hélène Clark podkreśliła, że wspar-
ciem objęte będą wspólne programy studiów i wspólne dyplomy, współ-
praca partnerska między szkołami oraz współpraca instytucji szkolących 
w ramach wstępnego kształcenia zawodowego.

Jeśli uda nam się wzmocnić Państwa ciekawość nowego i motywację 
do przełamywania działania według utartych schematów, wesprzeć po-
stawę otwartości na ludzi i nowe pomysły, pobudzić ambicje do dosko-
nalenia działań własnej organizacji i zredukować obawy przed włącze-
niem się w projekty europejskie, a przy tej okazji zachęcić do wyruszenia 
w  pełną niespodzianek edukacyjną podróż, to zarówno konferencja 
w Sopocie, jak i ta publikacja osiągną swój cel.

Maria Mendel
Anna Atłas
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Konferencja Mobilność sposobem 
zdobywania i rozwijania kompetencji  

– od juniora do seniora

17–19 października 2011 r., Sopot

DEKLARACJA KOŃCOWA

1. W dniach 17–19 października 2011 r. w Sopocie odbyła się konferencja 
Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji – od juniora 
do seniora, którą zorganizowała polska prezydencja w Radzie UE we 
współpracy z Komisją Europejską. Konferencja poświęcona była mo-
bilności w  ramach programów wspólnotowych w  obszarze kształ-
cenia i szkolenia oraz młodzieży oraz roli mobilności w zdobywaniu 
i rozwijaniu kompetencji.

2. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Parlamentu Europejskie-
go, Komisji Europejskiej, członkowie Komitetów Programów „Ucze-
nie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”, eksperci CEDEFOP, 
przedstawiciele: narodowych agencji edukacyjnych i młodzieżowych 
programów UE, organizacji pozarządowych, zagranicznych i  krajo-
wych instytucji oświatowych działających w  obszarze kształcenia 
i szkolenia oraz młodzieży, instytucji szkolnictwa wyższego, dyrek-
torzy i nauczyciele szkół, placówek edukacji dorosłych, przedstawi-
ciele pracodawców, a także partnerzy społeczni. 

3. Uczestnicy konferencji:

a) wyrazili zadowolenie, że konferencja stworzyła unikatową 
okazję do wymiany poglądów na temat istniejących w  ramach 
programów wspólnotowych narzędzi służących wspieraniu mo-
bilności (zarówno na poziomie europejskim jak i na poziomach 
krajowych) oraz stanowiła forum do przedyskutowania per-
spektyw na przyszłość, w tym lepszych metod wykorzystywania 
wyników mobilności dla rozwoju społecznego i stworzenia bazy 
instytucjonalnej;

b) docenili dotychczasowy dorobek oraz potencjał wspólnotowych 
programów „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działa-
niu” w zakresie nabywania kompetencji, wspierania mobilności 
oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego akcentując ko-
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nieczność kontynuowania typów akcji realizowanych w ramach 
tych programów; 

c) wyrazili przekonanie, że biorąc pod uwagę wpływ mobilności 
edukacyjnej na rozwój osobisty i  zawodowy uczestników, ko-
nieczne jest położenie większego nacisku nie tylko na jej upo-
wszechnienie, lecz także na jej jakość;

d) podkreślili, że programy nowej generacji powinny objąć swoim 
działaniem beneficjentów i  grupy docelowe w każdym wieku – 
od juniora do seniora – zarówno w ramach edukacji formalnej, 
pozaformalnej i nieformalnej. 

e) podkreślili znaczenie tworzenia sieci wsparcia dla rozwoju mo-
bilności edukacyjnej poprzez kreowanie partnerstw na poziomie 
europejskim, regionalnym i lokalnym; 

f) zaapelowali o promowanie oraz efektywne korzystanie z dostęp-
nych narzędzi i rozwiązań wspierających proces walidacji i uzna-
wania osiągnięć nabywanych podczas mobilności edukacyjnej, 
w tym poza edukacją formalną; 

g) uznali za niezbędne promowanie i  rozszerzenie współpracy 
pomiędzy systemami kształcenia i  szkolenia a  rynkiem pracy 
w programach nowej generacji, przez co zwiększą szanse na za-
trudnienie beneficjentów programów, w szczególności młodych 
ludzi, którzy stawiają pierwsze kroki na rynku pracy; 

h) uznali potrzebę rozwijania mobilności edukacyjnej i młodzieżo-
wej pomiędzy państwami członkowskimi a państwami sąsiedz-
kimi Unii Europejskiej; 

i) zaapelowali o zagwarantowanie nauczaniu i uczeniu się języków 
odpowiedniego miejsca w nowej generacji unijnych programów 
edukacyjnych i młodzieżowych. 

4. Konferencja potwierdziła potrzebę i znaczenie organizowania forów 
do dyskusji, wymiany dobrych praktyk, doświadczeń oraz szerokiego 
upowszechniania rezultatów programów UE.  

Sopot, 19 października 2011 r.

DEKLARACJA KOŃCOWA
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Powitanie uczestników konferencji

MIROSŁAW SIELATYCKI

Unia Europejska to projekt, który otworzył przed Europejczykami nowe, 
zwielokrotnione możliwości przemieszczania się po kontynencie euro-
pejskim w celach zawodowych, turystycznych, osobistych, jak też edu-
kacyjnych. Z tego dobrodziejstwa korzystamy dziś na szeroką skalę. Na-
sza konferencja ma na celu bliższe przyjrzenie się zjawisku mobilności 
edukacyjnej, aby lepiej projektować przyszłe narzędzia wspierające mo-
bilność – zwłaszcza nową generację programów UE w obszarze edukacji 
i młodzieży. 

Obradujemy w Trójmieście – miejscu, które swoją historię zawsze wiąza-
ło z przemieszczaniem się ludzi: od doświadczenia Hanzy po symbolicz-
ne przekraczanie granic w okresie Solidarności. Jednocześnie kraje takie 
jak Polska dobrze pamiętają, co oznacza świat bez mobilności; w czasach 
komunizmu przemieszczanie się ludzi nie było przez władze pożądane. 
Zważmy, że dzisiaj w takiej sytuacji są nadal niektóre kraje naszego kon-
tynentu. W samej natomiast Unii Europejskiej kryzys finansowy ogra-
nicza z jednej strony mobilność edukacyjną i turystyczną jej obywateli, 
z drugiej – powoduje zwiększenie mobilności zawodowej, w celach za-
robkowych.

Unijna wspólna przestrzeń swobodnego przemieszczania się ludzi, towa-
rów, usług i kapitału jest w coraz większym stopniu udoskonalana. Zniknę-
ły tradycyjnie pojmowane granice między państwami członkowskimi, mo-
żemy je przekraczać bez paszportów, wiz, kontroli granicznych i celnych. 
Jednak te granice nadal zatrzymują przemieszczające się wraz z  ludźmi 
ich kwalifikacje zawodowe, dyplomy i świadectwa. Dlatego tak ważne są 
nasze wysiłki na rzecz budowy Europejskich Ram Kwalifikacji, dlatego tak 
ważny jest postęp w Procesie Bolońskim i Procesie Kopenhaskim. Dlatego 
wreszcie, obok tych dwóch działań – w obszarze szkolnictwa wyższego 
i szkolnictwa zawodowego – niezbędne jest wspieranie mobilności szkol-
nej i młodzieżowej. Ta ostatnia nie ma swojej własnej nazwy, może warto 
więc, obok Bolonii i Kopenhagi, przywołać Warszawę – symboliczne okno 
na Wschód (m.in. dzięki takim narzędziom, jak unijne Centrum SALTO) lub 
Gdańsk – miasto demokratycznego ruchu wolnościowego okresu Solidar-
ności, jako patronów tego obszaru mobilności w Europie. 
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Człowiek uczy się przez całe życie – w sposób formalny, nieformalny i poza-
formalny, nabywa cały czas kompetencje, zdobywa kwalifikacje. Mobilność 
jest tym elementem, który najbardziej przyspiesza uczenie się, wzmacnia-
nie kwalifikacji i kompetencji. Dzięki mobilności proces uczenia się jest bar-
dziej efektywny, atrakcyjny – otwiera na nowe doświadczenia i możliwości. 
Warunkiem skuteczności i pełnego odczuwania korzyści płynących z mo-
bilności są kompetencje językowe, dzięki którym mobilność przynosi pożą-
dane efekty – czy to w sferze edukacyjnej, zawodowej, czy ogólnopoznaw-
czej, pozwalającej na rozwijanie kompetencji kulturowych. Jednocześnie 
warto zauważyć, że działa tu sprzężenie zwrotne polegające na poprawie 
znajomości języków poprzez mobilność właśnie. Antoni Czechow mawiał, 
że bez znajomości języków obcych człowiek czuje się gorzej niż bez paszportu. 

Tak jak proces uczenia się, mobilność powinna być realizowana w formule 
LLL (Lifelong Learning) i LWL (Lifewide Learning), to jest przez całe życie 
i w różnych formach i miejscach. Już w przedszkolu można uczestniczyć 
w  jej namiastce, m.in. dzięki programowi e-Twinning; w  szkole ucznio-
wie z powodzeniem wykorzystują Comeniusa, w kształceniu zawodowym 
– program Leonardo da Vinci, studenci w uczelniach – Erasmusa, osoby 
uczące się i przemieszczające w dorosłym życiu – Grundtviga. Tego typu 
wsparcie mobilności, na każdym etapie edukacyjnym, jest dużą warto-
ścią, którą powinniśmy zachować w przyszłym okresie programowania. 

Jednak mobilność edukacyjna, tak jak uczenie się, ma wymiar nie tylko 
formalny, ale i pozaformalny. W ramach programu „Młodzież w działa-
niu” młodzi ludzie z UE i krajów sąsiedzkich uczestniczą w projektach 
rozwijających kompetencje językowe, kulturowe, społeczne i obywatel-
skie, a także przedsiębiorczość, kreatywność oraz umiejętności liderskie. 
Dzięki zaangażowaniu partnerów pozarządowych, wsparciu instytucji 
edukacyjnych, a  także motywacji indywidualnych osób organizujących 
międzynarodowe projekty dla lokalnych społeczności, ich uczestnicy 
zdobywają doświadczenia i  uczą się od siebie nawzajem, przekazując 
nabytą tą drogą wiedzę w swoim środowisku. W tym kontekście istotne 
jest, aby zachować odrębność programu młodzieżowego w konstrukcji 
programów mobilnościowych na lata 2014–2020.

Ważne jest, aby ta mobilność miała swój logiczny ciąg – od mobilności 
uczniów poprzez mobilność studentów, kontynuowaną w dorosłym ży-
ciu, po mobilność pracowników i podróżników – od juniora do seniora, 
jak to sformułowaliśmy w tytule konferencji. Tak jak uczymy się przez 
całe życie, tak powinniśmy być mobilni przez całe życie. Możemy mówić 
o trzech wymiarach mobilności:

 • mobilność w każdym wieku (od juniora do seniora);
 • mobilność w każdej formie (od formalnej poprzez nieformalną do po-

zaformalnej);
 • mobilność w każdej przestrzeni (od wewnętrznej w UE poprzez tą 

z krajami sąsiedzkimi po globalną).

Trudno nie zgodzić się z tezą, że mobilność tworzy europejską wartość 
dodaną. Dzisiaj, kiedy borykamy się z kryzysem finansowym, bezrobo-
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ciem, nawrotem postaw nacjonalistycznych, gdy widzimy protestujących 
na ulicach Oburzonych, pamiętajmy, że jeżeli chcemy mieć w przyszłości 
wysokie poparcie wśród młodego pokolenia dla idei integracji europej-
skiej, w  duchu dalszego budowania europejskiej opinii publicznej, bez 
programów mobilnościowych ten cel będzie trudno osiągalny. 

Unia Europejska w Strategii Europa 2020 określiła model własnego roz-
woju jako inteligentny, zrównoważony, solidarny, włączający. W  tym 
kontekście rodzi się pytanie, czy unijne programy wsparcia mobilności 
powinny w  równym stopniu odpowiadać na wszystkie te cele, czy też 
bardziej wspierać te, które zostaną uznane za priorytetowe. Osobiście 
opowiadam się za pierwszym podejściem – wspierajmy nie tylko loko-
motywę, ale i jej najsłabsze wagony. Ważne jest, aby programy pełniły 
rolę pierwszego kroku w mobilność również dla tych młodych ludzi, któ-
rzy mają trudniejszy start. Wielu uczniów z  mniejszych miejscowości, 
z mniej zamożnych regionów i rodzin nie wyjedzie nigdy za granicę bez 
wsparcia w ramach programów edukacyjnych i młodzieżowych. Ważne 
jest, aby ta inicjacja europejska rozpoczynała się możliwie jak najwcze-
śniej – już w szkole podstawowej. 

Mobilność przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i  ekonomicznemu. 
Aby spełniała jednak to zadanie, pierwsze doświadczenia mobilnościo-
we młodych ludzi powinni inicjować dorośli dysponujący odpowiednią 
wiedzą i  umiejętnościami. W  tym kontekście kluczową rolę odgrywają 
odpowiednio wykwalifikowane kadry nauczycieli i  wychowawców, koor-
dynatorów i animatorów projektów wymian, którzy przygotowują młodych 
ludzi do mobilności, pokazując im szanse, ale i wyzwania z nią związane. 

Przywołując doświadczenie Polski, która w 2004 roku przy ogromnym 
poparciu społecznym przystąpiła do Unii Europejskiej, warto podkreślić, 
że nasz kraj już na 6 lat wcześniej zaczął korzystać z unijnych programów 
wymiany uczniów i studentów – Socratesa, Leonardo da Vinci i Erasmu-
sa. Programy te odegrały istotną rolę w promowaniu i umacnianiu idei 
europejskiej w polskim społeczeństwie. Uczniowie powracający z wy-
mian szkolnych wpływali również na swoich rodziców, biorący udział 
w wymianach kadr nauczyciele namawiali swoich kolegów do mobilności 
– ci najbardziej aktywni uczestniczyli w projektach programu Arion. 

Dzięki temu niezbyt odległemu doświadczeniu Polacy doceniają, jak waż-
ne jest otwieranie programów edukacyjnych i młodzieżowych UE na kraje 
sąsiedztwa. Z perspektywy Polski lepiej widać okolice Unii, zwłaszcza jej 
wschodnich sąsiadów. Program Partnerstwa Wschodniego, Centrum Współ-
pracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu – SALTO z siedzibą w War-
szawie, projekty realizowane w programie „Młodzież w działaniu” wspólnie 
z naszymi wschodnimi partnerami pokazują, jak ważne są te unijne inicja-
tywy dla społeczeństw sąsiadujących w Unią. Uczyńmy więc wszystko, aby 
przyszłe unijne programy młodzieżowe i  edukacyjne były w  jak najwięk-
szym stopniu otwarte na zewnątrz. Chodzi o to, aby granice UE były jak ma-
teriał w górskich kurtkach – goretex: przepuszczalne dla tego, co korzystne 
(jak wymiana młodzieży) i nieprzepuszczalne dla tego, co niekorzystne (zor-
ganizowana przestępczość, przemyt, nielegalne migracje itp.). 
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Polska docenia rolę mobilności młodych ludzi, czego dowodem jest fakt, 
że nie poprzestajemy na uczestnictwie w programach unijnych, lecz ra-
zem z naszymi sąsiadami tworzymy bilateralne programy wymiany mło-
dzieży. Najlepszym tego przykładem jest organizacja Polsko-Niemiecka 
Współpraca Młodzieży – PNWM (Deutsch Polnisches-Jugendwerk), która 
obchodziła w 2011 r. 20-lecie swojego istnienia. W okresie od rozpoczę-
cia swojej działalności w  projektach wymiany młodzieży wspieranych 
przez PNWM uczestniczyło ponad 2 mln młodych Polaków i Niemców. 
Innym przykładem jest istniejący od 2007 r. Polsko-Litewski Fundusz 
Wymiany Młodzieży. Od 2011 r. uruchomione zostały pilotażowe progra-
my wymiany młodzieży z Izraelem i Rosją, jednocześnie prowadzimy roz-
mowy nad powołaniem takiego programu z Ukrainą, realizujemy też ze 
środków pomocowych państwa polskiego programy wymiany młodzieży 
z Białorusią. Ponadto wspieramy, choć na nieco mniejszą skalę, wymiany 
młodzieżowe z innymi krajami Partnerstwa Wschodniego.

Jesteśmy tutaj w gronie kilkudziesięciu państw – to znakomita okazja do 
wymiany doświadczeń i pokazania przykładów dobrych praktyk. Takie 
działania prowadzą i promują reprezentowane tu dziś licznie agencje na-
rodowe programów unijnych, wśród nich również polska – Fundacja Roz-
woju Systemu Edukacji, współorganizator, obok Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, tej konferencji. Do inicjatyw FRSE należy m.in. rozstrzygany 
dziś konkurs EDUinspiracje, poprzez który prezentujemy najlepsze pol-
skie przykłady uczenia się z  wykorzystaniem mobilności. Dzięki temu 
przedsięwzięciu lepiej widzimy efekty, jakie przynoszą projekty mobil-
nościowe dla szkół. Wśród nich warto wymienić takie jak:

 • edukacyjny impuls modernizacyjny (wspieranie interdyscyplinarno-
ści i nauki języków obcych, wykorzystywanie technik informacyjno-
-komunikacyjnych, rozwijanie świadomości wielokulturowości w Eu-
ropie i in.);

 • krzewienie kultury projektowej i ewaluacyjnej (czego wymagają pro-
jekty w programach edukacyjnych i młodzieżowych UE);

 • doskonalenie kultury organizacyjnej (kontakty międzynarodowe 
szkół, dążenie do użyteczności rezultatów, współpraca grupowa 
w europejskich zespołach i in.).

Bardzo liczę na to, że wyniki naszej konferencji i  przyjęta deklaracja 
będą ważnym wkładem w dyskusje ministrów edukacji i młodzieży na 
najbliższej Radzie UE ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i  Sportu. Wraz 
z przedstawioną przez Komisję Europejską propozycją nowego programu 
w obszarze edukacji i młodzieży rozpoczynamy ogólnoeuropejską deba-
tę o  tym, jaki charakter będzie miała mobilność młodych Europejczy-
ków w najbliższych latach. Nasza konferencja jest istotnym elementem 
i ważnym głosem w tej dyskusji.

Otwierając nasze forum do rozmów o mobilności, tu na Wybrzeżu Bał-
tyckim, chciałbym przytoczyć słowa Marka Twaina: Za 20 lat bardziej bę-
dziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż 
liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, 
śnij, odkrywaj.
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Wykład inaugurujący: Mobilność 
jako szansa i wyzwanie dla rynku 
pracy i budowy społeczeństwa 
obywatelskiego w Europie

JAN TRUSZCZYŃSKI

Szanowna Pani Minister,
Szanowni Goście,
Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt i przyjemność otworzyć tę konferencję. Korzystając z tej 
okazji, chciałbym podzielić się z  Państwem przemyśleniami na temat 
mobilności i  jej znaczenia. Uważam, że mobilność należy rozpatrywać 
z dwóch perspektyw i postrzegać ją zarówno jako możliwość, jak i wy-
zwanie.

Mobilność zwiększa szanse życiowe. Doświadczenie zdobyte za granicą 
zwiększa przede wszystkim zatrudnialność, a  możliwość swobodnego 
przemieszczenia się z  jednego kraju UE do innego ułatwia nam wyko-
rzystanie umiejętności tam, gdzie są one najwyżej cenione i lepiej opła-
cane. Ponadto, zdobyte zagranicą umiejętności językowe i zrozumienie 
odmiennych kultur sprawia, że stajemy się bardziej tolerancyjni i otwarci 
na świat, a  tym samym łatwiej jest nam przystosować się do nowych 
warunków. W większym stopniu umiemy też wykorzystywać możliwości 
pojawiające się w życiu prywatnym i zawodowym. Nade wszystko jed-
nak stajemy się bardziej europejscy.

Ale mobilność to również wyzwanie. Wyniki badania Eurobarometr 
świadczą, że niemal połowa młodych Europejczyków chętnie wyje-
chałaby na studia lub do pracy w innym kraju, gdyby tylko mieli takie 
możliwości. Jednak mobilni studenci i  pracownicy stanowią obecnie 
jedynie niewielki procent populacji. Tak więc głównym wyzwaniem 
dla UE jest zapewnienie takich możliwości największej liczbie osób 
reprezentujących cały przekrój społeczeństwa, w  tym mieszkańcom 
peryferyjnych regionów, osobom niepełnosprawnym i przedstawicielom 
defaworyzowanych grup.

W  historii Europy mamy wiele przykładów migracji do innych krajów 
w poszukiwaniu lepszego życia, wysokiej jakości wykształcenia i dobrej 
pracy; jednak dopiero od niedawna obywatele Europy mają prawo do 
życia, nauki i pracy w innym kraju Unii bez konieczności ubiegania się 
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o pozwolenie na pobyt lub pracę. Podstawowe prawo do swobodnego 
przemieszczania się, czego najlepszym przykładem jest mobilność, jest 
symbolem integracji europejskiej.

Promowanie mobilności to kluczowy element polityki Unii Europejskiej 
w dziedzinie edukacji i szkoleń. Jest również jednym z priorytetowych 
celów Strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształ-
cenia i szkolenia (ET 2020).

Unia Europejska od wielu lat – z sukcesem – wspiera rozwój umiejętności 
i mobilności, przede wszystkim w ramach programów „Uczenie się przez 
całe życie” i „Młodzież w działaniu”.

Program Erasmus jest jednym z największych sukcesów Unii Europej-
skiej i najbardziej popularnym na świecie programem wymiany studen-
tów. Od czasu jego uruchomienia – tj. od roku 1987 – liczba studentów 
uczestniczących w programie Erasmus stale wzrasta. W roku akademic-
kim 2009/10 ich liczba przekroczyła 200 tys. Łącznie, w ciągu 24 lat ist-
nienia programu Erasmus, niemal 2,5 mln studentów wyjechało na studia 
za granicę. Ponad 4 tys. szkół wyższych w 33 krajach europejskich two-
rzy sieć uczelni biorących udział w programie.

Rezultaty programu Leonardo da Vinci są równie imponujące: w ciągu 
15 lat jego działania ponad 600 tys. osób odbyło praktyki i szkolenia za-
wodowe w 31 krajach uczestniczących w programie oraz ponad 110 tys. 
nauczycieli i szkoleniowców wzięło udział w wymianach pracowników.

Pozostałe programy mobilności skierowane do zróżnicowanych grup od-
biorców, to program Comenius dla szkół i program „Młodzież w działa-
niu” promujący kształcenie pozaformalne, w którym rokrocznie uczest-
niczy ponad 100 tys. młodych osób. Zainteresowanie tymi programami 
stale rośnie. 

Powyższe dane pokazują, jak duże znaczenie dla UE ma zaspokajanie 
potrzeb jej obywateli.

Zapotrzebowanie na te programy rośnie, ponieważ zdajemy sobie sprawę 
z korzyści, jakie dzięki mobilności mogą osiągnąć studenci i młodzi lu-
dzie. Badania wykazują, że zarówno pracodawcy, jak i studenci czas spę-
dzony na studiach lub w pracy za granicą uważają za pomocny w rozwi-
janiu określonych umiejętności, szczególnie umiejętności przekrojowych, 
które mają kluczowe znaczenie w radzeniu sobie z wyzwaniami globalnej 
gospodarki opartej na wiedzy. Można wymienić skuteczniejszą komuni-
kację oraz umiejętności kulturowe i językowe. Ponadto są to tzw. kom-
petencje miękkie, na przykład umiejętność rozwiązywania problemów, 
podejmowania inicjatywy i pracy w zespole, typowe dla pracowników, 
którzy szybciej reagują na zmiany i łatwiej się do nich przystosowują.

Istnieją wyraźne dowody na to, że mobilność – nie tylko w szkolnictwie 
wyższym, lecz również w kształceniu i szkoleniu zawodowym – rzeczy-
wiście zwiększa możliwości zatrudnienia. W  średniookresowej ocenie 
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realizacji programu „Uczenie się przez całe życie” podkreślono znaczą-
cy wpływ staży i praktyk realizowanych w ramach programu Leonardo 
da Vinci na zatrudnialność i przedsiębiorczość ich uczestników. Z tego 
powodu Komisja Europejska zamierza nadal rozwijać strategie na rzecz 
współpracy międzynarodowej w kształceniu i  szkoleniu  zawodowym, 
mające na celu wzrost mobilności słuchaczy, nauczycieli i trenerów, jak 
również innych osób zawodowo zajmujących się kształceniem i szkole-
niem, które mogłyby działać jako multiplikatorzy.

Przedstawiając mobilność jako sposób zdobywania i  rozwijania kompe-
tencji, podczas konferencji słusznie będziemy również rozważać poten-
cjał mobilności w kształceniu pozaformalnym. Takie podejście jest spój-
ne z wizją Komisji Europejskiej. W 1989 r. – dwa lata po zainicjowaniu 
programu Erasmus – Komisja przedstawiła propozycję programu skie-
rowanego do młodych ludzi i oferującego im możliwości kształcenia po-
zaformalnego, przede wszystkim dzięki wymianom młodzieży. Od tego 
czasu możliwości poszerzyły się, na przykład na skutek rozwoju Wolon-
tariatu Europejskiego.

Korzyści wynikające z mobilności nie ograniczają się jedynie do rynku 
pracy. Krótki lub długi pobyt za granicą w celach edukacyjnych ma nie-
zaprzeczalnie duży wpływ na rozwój osobisty uczestników mobilności. 
Na przykład trwający do 12 miesięcy pobyt w innym kraju w charakte-
rze wolontariusza i praca na rzecz społeczności goszczącej to doświad-
czenie, które może zmienić całe nasze życie. Takie doświadczenia mają 
dużą wartość edukacyjną i  długotrwały wpływ na rozwój zawodowy, 
społeczny i osobisty wolontariusza. Wolontariat za granicą to również 
możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i wyrażenia so-
lidarności na poziomie europejskim.

Młodzi ludzie, relacjonując pobyt w innym kraju, podkreślają dwojakie 
korzyści wynikające z  mobilności. Na przykład, w  najnowszym bada-
niu przeprowadzonym na reprezentatywnej próbie 5 tys. uczestników 
programu „Młodzież w działaniu” 67% młodych osób stwierdziła, że ich 
możliwości zatrudnienia wzrosły dzięki uczestnictwu w projekcie reali-
zowanym w ramach programu. Co znamienne, 61% z nich uważa, że ich 
zainteresowanie tematyką europejską wzrosło dzięki udziałowi w pro-
jekcie.

W  czasach rosnącego niezadowolenia z  projektu europejskiego, takie 
opinie zachęcają do spojrzenia na mobilność z innej perspektywy: jako 
jedynego w swoim rodzaju, osobistego doświadczenia, który pozwala na 
przekonanie się, czym jest i na czym zasadza się Europa.

Jednak wpływ programów europejskich to nie tylko korzyści na pozio-
mie osobistym. Należy również pamiętać o wpływie strukturalnym.

Na przykład program Erasmus utorował drogę Procesowi Bolońskiemu 
i był bodźcem do zbiorowych wysiłków krajów uczestniczących, mają-
cych na celu utworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższe-
go. Erasmus przyczynił się do konwergencji cyklów studiów wyższych 
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i  opracowania systemu uznawania okresów studiów realizowanych za 
granicą.

Na poziomie instytucjonalnym mobilność studentów i  pracowników 
w  ramach programu Erasmus zachęciła, a  nawet zmusiła instytucje 
szkolnictwa wyższego do przyjęcia szerszej, międzynarodowej perspek-
tywy, do porównywania stosowanych praktyk oraz do silniejszego zaan-
gażowania we współpracę międzynarodową.

Program Leonardo da Vinci położył podwaliny pod realizację Procesu 
Kopenhaskiego, przyczyniając się do podniesienia jakości i  znaczenia 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz do zwiększenia przejrzystości 
kwalifikacji.

Chciałbym mocno podkreślić tę kwestię. Rezultaty badań ewaluacyj-
nych świadczą o znaczeniu programu „Uczenie się przez całe życie” we 
wspieraniu współpracy i wzmacnianiu wymiaru europejskiego edukacji 
i szkoleń. Wydaje się, że bez wsparcia programu osiągnięcia w tych dzie-
dzinach byłyby bardziej rozdrobnione zarówno pod względem zasięgu, 
jak i  zakresu działań, a wiele ważnych rezultatów nie zostałoby osią-
gniętych.

Wieloraki wpływ mobilności – na poziomie indywidualnym, instytucjo-
nalnym i  systemowym – sprawił, że Komisja Europejska usytuowała 
mobilność w centrum wysiłków Unii Europejskiej na rzecz modernizacji 
szkolnictwa wyższego w Europie.

Oczywiście odpowiedzialność za modernizację systemów szkolnictwa 
wyższego leży głównie po stronie władz krajowych i  poszczególnych 
instytucji. Nie ma jednego uniwersalnego doskonałego modelu w  tym 
zakresie – a każdy kraj członkowski musi opracować system kształcenia 
wyższego dostosowany do własnych potrzeb, który będzie uzupełniany 
przez inne elementy systemu kształcenia i szkoleń.

Unia Europejska może i będzie odgrywać aktywną rolę we wspieraniu 
władz i  instytucji krajowych. W ostatnim czasie Komisja przedstawiła 
nową strategię modernizacji szkolnictwa wyższego. Celem nowego pro-
gramu na rzecz edukacji i szkoleń po 2014 r. jest robić więcej i lepiej w tej 
dziedzinie.

Nowy program ma za zadanie wspierać i  zacieśniać kontakty między 
instytucjami, aby ułatwić współpracę, wzajemne uznawanie efektów 
kształcenia i  wymiany pracowników. Będzie on wspierał mobilność 
nie tylko w Europie, lecz również na całym świecie. Umożliwi ponadto 
kontynuację i rozwój odnoszącego ogromne sukcesy programu praktyk 
Erasmusa, który pozwala studentom zyskać doświadczenie zawodowe 
w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych w innym kraju.

Z wyżej wymienionych powodów uważamy, że w długookresowej per-
spektywie mobilność powinna stać się normą, a  nie wyjątkiem. Aby 
zapewnić postęp w  tej dziedzinie, nie tylko będziemy dalej rozwijać 
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unijne programy mobilności, ale zaproponujemy także poziomy odnie-
sienia dla mobilności, które staną się kamieniami milowymi dla całej 
UE i zostaną osiągnięte do 2020 r. Obejmują one bowiem cel określony 
w ramach Procesu Bolońskiego, który zakłada, że do 2020 r. przynaj-
mniej 20% absolwentów szkół wyższych powinno odbyć praktyki lub 
okres studiów za granicą. Został również zaproponowany poziom od-
niesienia dla mobilności w ramach wstępnego kształcenia i szkolenia 
zawodowego (IVET) (najnowsza propozycja: 6%). Te poziomy odniesie-
nia będą miały duże znaczenie w zwiększaniu rozwoju gospodarczego 
w UE. Dzięki osiągnięciu poziomów odniesienia przybliżymy się do celu 
długookresowego, którym jest zapewnienie młodym ludziom możliwo-
ści bycia mobilnymi.

Propozycja Komisji w sprawie poziomu odniesienia jest obecnie omawia-
na przez Komitet Edukacji i przewidujemy, że Rada UE przyjmie konklu-
zje w sprawie poziomu odniesienia w dziedzinie mobilności edukacyjnej 
w listopadzie 2011 r.1

Rozumiem, że poziomy odniesienia są wrażliwym zagadnieniem dla kra-
jów członkowskich. Zdajemy sobie sprawę z  tego, że systemy edukacji 
różnią się między sobą i że specyfika każdego kraju odgrywa w nich waż-
ną rolę. Jednak poziomy odniesienia są istotne, gdyż wyznaczają nam 
konkretny cel i dają lepsze wsparcie podejmowanym reformom.

Z  tego powodu Europejska Strategia na rzecz inteligentnego i  zrów-
noważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 
2020 – zasadza się na jasno określonych i konkretnych celach. Ponieważ 
strategia ta opiera się na edukacji i szkoleniach, osiągnięcie tych celów 
bezpośrednio zależy od uzyskania wymiernych rezultatów w obu dzie-
dzinach.

Przykład idzie z góry, dlatego dla naszego programu Komisja przyjmie 
podejście bardziej zorientowane na cele. Kolejna generacja programów 
europejskich będzie również skierowana na osiąganie określonych rezul-
tatów, a poziom ich sukcesu będzie oceniany na podstawie ich wartości 
dodanej.

Na koniec, zanim rozpoczną Państwo dyskusję, chciałbym zwrócić uwa-
gę na trzy ważne zagadnienia dotyczące efektów niniejszej konferencji:

 • Proszę pamiętać o jednostkach – musimy zapewnić jednostkom na-
rzędzia niezbędne do ich rozwoju osobistego.

 • Proszę mieć na względzie wartość dodaną – wartość dodaną Pań-
stwa osobistego wkładu, projektów, które realizujecie, środków, któ-
re stosujecie! Chociaż program „Uczenie się przez całe życie” działa 
bez zarzutu, nadal jest miejsce na poprawę i zwiększenie wartości 
dodanej UE poprzez zapewnienie większego wpływu na poziomie 
systemowym.

1 Konkluzje Rady na temat poziomu odniesienia w  dziedzinie mobilności edukacyjnej 
(2011/C 372/08) C 372/31. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 20.12.2011 r. [przyp. red.].
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 • Proszę myśleć nieszablonowo: innowacyjność stała się nieodzow-
ną składową naszej umiejętności reagowania na wyzwania i szybko 
zmieniające się otoczenie.

Niniejszym ogłaszam konferencję za otwartą. Jestem przekonany, że jest 
ona doskonałym przykładem, w jaki sposób należy traktować i reagować 
na wyzwania na poziomie europejskim.

Dziękuję za uwagę.



CZęŚĆ I
Mobilność i kompetencje 

a społeczeństwo 
obywatelskie, rynek pracy 

i edukacja 
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Wpływ mobilności na rozwój osobisty 
i zawodowy – korzyści i doświadczenia 
własne

BEATA STęPIEŃ

Wpływ mobilności na rozwój osobisty i  zawodowy – to ciekawe zagad-
nienie. Równie interesujące jest przyjrzenie się temu tematowi z mojego 
punktu widzenia – kobiety po pięćdziesiątce z  ponadpięćdziesięcioty-
sięcznego przygranicznego miasta Racibórz. 

Jestem dyrektorem średniej wielkości szkoły podstawowej. Lubię zarów-
no tę pracę, jak i Racibórz. To tutaj urodził się mój ojciec, tutaj ja się 
urodziłam i to tutaj spędziłam całe swoje życie. 

W tym roku miałam przyjemność uczestniczyć w konferencji Mobil-
ność sposobem zdobywania i  rozwijania kompetencji – od juniora do 
seniora. Jako laureatka konkursu EDUinspiracje 2011 zostałam także 
zaproszona do dyskusji panelowej okrągłego stołu. Jej tematem był 
wpływ mobilności na rozwój osobisty i zawodowy na różnych etapach 
życia. Zastanawiałam się wówczas nad tym, czy mobilność wpływa na 
wzrost moich kompetencji. Czy jestem mobilnym seniorem? Bo prze-
cież do grona juniorów już się nie zaliczam. Odpowiedź nadeszła szyb-
ko, kiedy to zaczęłam uczestniczyć w  różnych wyjazdach w  ramach 
programu Comenius. Tak, jestem mobilna, co znacznie wpłynęło na 
mój światopogląd.

Z  każdym nowym wyjazdem pragnęłam poznać coś nowego, ruszyć 
z miejsca. Chciałam uzyskać odpowiedź na pytanie, czy moje wizje doty-
czące systemu edukacji w szkole, którą prowadzę, pokrywają się z zagra-
nicznymi trendami w szkolnictwie. Czy mogłabym wprowadzić nowocze-
sne nauczanie, jakie zastosowano w ogromnych miastach, gdzie tempo 
życia bije rekordy szybkości, a nowoczesność wygląda zza każdego mo-
numentalnego budynku.

Planując każdy wyjazd, bardzo starannie wybieram oferty szkoleniowe 
Comeniusa. Kryteriami wyboru jest zarówno miejsce, jak i temat spotka-
nia. W ciągu ośmiu lat uczestnictwa w programie wzięłam udział w czte-
rech mobilnościach szkolnej kadry edukacyjnej. Nie pominęłam żadnego 
naboru FRSE, a  dzięki bogatej ofercie bazy szkoleń nigdy nie miałam 
problemu ze znalezieniem tematyki, która mnie interesuje. 
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Wybrany przeze mnie temat szkolenia zazwyczaj dotyczy zagadnienia, 
które w danej chwili mnie nurtuje, nad którym pracuję. Najczęściej dzia-
łam intuicyjnie, jeśli jednak nadarza się okazja do konfrontacji z  do-
świadczeniami innych – korzystam z niej. 

Właśnie tą drogą – drogą intuicji i konfrontacji – doskonaliłam swój styl 
zarządzania placówką oświatową. Wprowadziłam edukację integracyjną 
w mojej szkole, przygotowałam się do wdrażania nowej reformy progra-
mowej i organizacyjnej, aż w końcu wprowadziłam multimedia i wirtual-
ne klasy do praktyki szkolnej. 

Miejsca, do których się udaję, za każdym razem są krańcowo różne za-
równo pod względem geograficznym, jak i kulturowym. Do kursu z zarzą-
dzania wybrałam przemysłowe miasto Birmingham w Anglii; do integra-
cji edukacyjnej – Szwecję, niezwykle socjalne państwo; a do podglądania 
edukacji wczesnoszkolnej – walijskie szkoły podstawowe. Ostatni mój 
wyjazd na szkolenie z zakresu tworzenia kursów e-learningowych miał 
miejsce na Malcie. 

Zauważyłam, że to zróżnicowanie miejsc znacznie ułatwia mi od-
najdywanie w  pamięci obrazów, których potrzebuję i  używam do re-
alizacji swoich planów. Porównałabym to do oglądania pocztówek 
z podróży w pamiętniku, przywołujących w nas najlepsze wspomnienia 
i doświadczenia z przeszłości. Bo przecież udział w wyjazdach to nie tylko 
pozyskanie wiedzy i  jej wykorzystanie do realizacji założonych przez 
siebie celów. To też inspiracja myślą, obrazem, zdarzeniem. Wszystko, co 
wymieniłam, przekłada się na końcowe efekty mobilności. 

Efekty te można podzielić na wymierne i  niewymierne. W  przypadku 
efektów wymiernych są to np. decyzje o wdrożeniu pewnej inicjatywy, 
zmiany czy realizacji nowatorskiego projektu. Takie efekty są najbardziej 
widoczne i łatwe do opisania. Są postrzegane przez otoczenie i mają na 
nie wpływ. W moim przypadku otoczeniem tym jest cała społeczność 
szkolna. Udało mi się wdrożyć koncepcje, których inspiracją był pobyt 
na szkoleniu w ramach mobilności. Trwałość rezultatów bardzo mnie sa-
tysfakcjonuje, a wzorowanie się na dobrych praktykach daje mi poczucie 
kierunku i bezpieczeństwa działania. Pokazuje, do czego jesteśmy zdol-
ni, pomimo uwarunkowań, często niesprzyjających naszym zamysłom, 
a kontakt i możliwość odwołania się do doświadczeń innego partnera 
daje siłę działania. 

Jednym z przykładów wdrożenia dobrej praktyki szkolnej było wprowa-
dzenie w mojej szkole tzw. tańczących przerw. Podczas wizyty w jednej 
ze szkół dowiedziałam się, że placówka boryka się z wysokim poziomem 
agresji na przerwach. W szkole tej dyrektor i nauczyciele postanowili za-
proponować uczniom udział w krótkich aktywnościach podczas przerw. 
Rodzaj zajęć, w których uczeń miał brać udział, wybierał sobie sam. Były 
to zajęcia taneczne, kurs origami, wspólne śpiewanie itp. Chaos na prze-
rwach przerodził się w  zorganizowane działania w  grupach. Doświad-
czeniem dla mnie było to, że i inne placówki borykają się z problemem 
agresji i przemocy oraz że potrafią o tym otwarcie mówić. Po powrocie 
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do pracy przedsięwzięłam i ja działania w tym kierunku. Wykorzystali-
śmy przestronne korytarze szkolne i wprowadziliśmy tańczące przerwy 
z muzyką i choreografią. Do tej pory cieszą się ogromną popularnością 
wśród uczniów.  

Efekty niewymierne to te zmiany, które zachodzą w nas samych. Je naj-
trudniej zauważyć, jednak ich trwałość i wartość jest nieoceniona.  

Podczas wyjazdów spotykam wiele wyjątkowych, zwykle nieprzypadko-
wych ludzi. Ludzi, którzy podobnie jak ja, przyjechali tu w poszukiwaniu 
inspiracji i wiedzy. Którzy zwykle nie boją się zmian, są na nie otwarci, po-
szukują. Są to osoby, które właśnie wdrażają ciekawe przedsięwzięcia. To 
często autorzy innowacji i kreatorzy rzeczywistości edukacyjnej w swoim 
kraju. Kontakty z  nimi, rozmowy, wspólne zainteresowania, podobny 
temperament i  gotowość na zmiany są największą wartością dodaną 
wyjazdów. Dają sposobność poznawania kultury innej niż ta, w  której 
żyję, a  jednocześnie stwarzają warunki do odkrywania siebie, swoich 
słabości, ale i swojej siły. Jesteśmy otwarci na poznawanie innych kultur, 
a  jednocześnie promujemy własną. Wszyscy jesteśmy ambasadorami 
własnego kraju. Odczuwamy to niezwykle silnie podczas takich spotkań. 
I wiem, że kiedyś każdy z nas tę wiedzę i doświadczenie wykorzysta. 

Ostatnią z mobilności, w której uczestniczyłam, był wyjazd na Maltę. Tym 
razem moje zainteresowanie skupiło się na nowych technologiach infor-
matycznych, sposobach ich wykorzystania w praktyce szkolnej i  ogólnie 
w edukacji. Konieczność stosowania w szkole multimediów i korzystania 
z zasobów Internetu stała się oczywista już jakiś czas temu. Wyrasta kolej-
na generacja uczniów wychowywana w otoczeniu komputerów, o określo-
nych oczekiwaniach i potrzebach, które szkoła musi zaspokoić. Coraz czę-
ściej zdajemy sobie sprawę z tego, że czas tablicy i kredy powoli się kończy. 

Na Malcie odbywało się szkolenie z zakresu tworzenia kursów e-lear-
ningowych. Znajduje się tu kilka ośrodków zajmujących się tą tematyką, 
więc wybór właśnie tego miejsca wydawał się oczywisty. Poza tym to 
region turystyczny, o niezwykłej urodzie i egzotyce, co sprawiło, że po-
stanowiłam wiele, czasem żmudnych, godzin przy komputerze zrekom-
pensować wypoczynkiem nad ciepłym Morzem Śródziemnym.

Grupa, która znalazła się na kursie, była bardzo zróżnicowana. Wśród 
dziesięciu uczestników byli: Portugalczyk, Francuzka, Rumun, Finland-
ka, Greczynka, dwie osoby z Niemiec, dwie osoby ze Szwecji i ja. Repre-
zentowaliśmy bardzo różne instytucje: od szkoły podstawowej, poprzez 
kolejne szczeble edukacji, aż do przedstawiciela wydziału edukacji z Ru-
munii. Wszystkich nas jednak interesowały narzędzia do tworzenia i ob-
sługi platform edukacyjnych. Mnie zajmowało to, czy można utworzyć 
klasę wirtualną na poziomie szkoły podstawowej. Aby odpowiedzieć so-
bie na to pytanie i móc zadać je nauczycielom w mojej szkole, w pierwszej 
kolejności postanowiłam podnieść własne kompetencje w tym zakresie. 

Okazało się, że wybór kursu i miejsca był bardzo trafiony. Kadra szkolenio-
wa okazała się niezwykle pomocna w rozwiązywaniu wszelkich problemów 
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i wątpliwości. Po tygodniu wróciłam z tego ciekawego zakątka w przeko-
naniu, że projekt, nad którym się zastanawiałam, jest możliwy do realizacji.

I to wystarczyło, by zacząć działać. Po powrocie do kraju pozyskałam so-
juszników do realizacji pomysłu – troje młodych nauczycieli, dla których 
technologie cyfrowe i korzystanie z zasobów Internetu nie jest nowością. 
Złożyliśmy wniosek konkursowy do Urzędu Marszałkowskiego i otrzy-
maliśmy środki na zakup licencji na korzystanie z platformy edukacyjnej. 
Utworzyliśmy trzy grupy uczniów uzdolnionych w dziedzinie matematy-
ki, języka angielskiego i języka polskiego. Powstały trzy wirtualne klasy. 
W perspektywie chcemy zorganizować wsparcie typu online dla ucznia 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Udział w mobilności po raz kolejny dał mi pewność słuszności obranego 
kierunku. Uzyskałam wiedzę na temat tworzenia kursów e-learningo-
wych, a ta pozwoliła mi na wdrożenie projektu do praktyki szkolnej.  

Udział w projektach mobilności ma ogromny wpływ na mój rozwój osobisty 
i zawodowy. Z pozycji zawodowej pozwala mi na śledzenie bieżących tren-
dów i kierunków rozwoju edukacji w krajach europejskich. Kontakt i wy-
miana doświadczeń z pedagogami niemal z całej Europy znacząco wpły-
wają na decyzje o rodzaju zmian, jakie chcę wprowadzić we własnej szkole. 
Niezwykle cenne jest czerpanie doświadczeń ze sprawdzonych już wzor-
ców i rozwiązań. Jest to szczególnie pomocne w przypadku takich krajów, 
jak Polska, będąca w okresie permanentnych reform w sektorze edukacji.  

Uczestnictwo w projektach mobilności wpływa na mój rozwój osobisty. 
Wyjazdy wzbudziły me zainteresowanie podróżami i odkrywaniem innych 
kultur. Okazało się, że nie musimy być już Europejczykami drugiej kate-
gorii, wręcz mamy wpływ na to, jak w Europie będą postrzegani Polacy.  

Jestem samoukiem języka angielskiego. Każdy wyjazd podnosi znacząco 
moje kompetencje językowe. Przełamałam barierę mentalną, związaną 
ze znajomością języka obcego. Okazało się, że nie tylko Polacy mają pro-
blem ze znajomością języka obcego, ale faktycznie to przede wszystkim 
Polacy mają kłopoty z przełamaniem bariery mentalnej w posługiwaniu 
się tym językiem. 

W Raciborzu placówka, którą zarządzam, jest liderem w  sferze wdra-
żania innowacji i  ciekawych projektów edukacyjnych. Od wielu lat re-
alizuję wraz z  nauczycielami międzynarodowe przedsięwzięcia. Mamy 
partnerów z  całej Europy. Z  jednymi pracujemy krótko, z  innymi wie-
le lat. Wszyscy dla siebie jesteśmy nieskończonym źródłem inspiracji. 
Przełamujemy bariery mentalne, organizacyjne i finansowe. Wspieramy 
swoje pomysły, potrafimy się dzielić dobrymi doświadczeniami i wyko-
rzystywać je w naszej pracy.  

Mobilność bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, pochodzenie 
czy kulturę jest wyzwaniem. Przełamanie wewnętrznej słabości i dostrze-
żenie potencjału, jaki w niej tkwi, zależy jednak wyłącznie od nas samych. 
I ja to dostrzegłam jako seniorka. Śmiało powiem – mobilna seniorka.
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Wpływ mobilności na rozwój osobisty 
i zawodowy na przykładzie projektu 
Z sercem do europejskiego seniora 

HELENA BARBARA KAFEL

Organizatorem mobilności w ramach projektu była Szkoła Policealna 
Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym 
Sączu. Uczestnikami projektu byli uczniowie naszej placówki. Szkoła jest 
placówką publiczną, dzienną. Nauka trwa dwa lata. Uczniowie kształcą 
się w zawodach medycznych i społecznych na kierunkach:

 • opiekun w domu pomocy społecznej;
 • ratownik medyczny;
 • technik masażysta;
 • technik farmaceutyczny.

Młodzież naszej szkoły pochodzi ze środowisk wiejskich i małych miej-
scowości, gdzie często panuje długotrwałe bezrobocie i trudne warunki 
socjalno-ekonomiczne.

Po kilkuletnim naborze na kierunek opiekun w domu pomocy społecznej 
było mało osób decydujących się na wybór tego zawodu. Zawód opieku-
na to praca trudna i niedoceniana w naszym społeczeństwie. Zaczęliśmy 
się zastanawiać, co jako szkoła możemy zrobić, aby zachęcić młodzież 
do wyboru tego kierunku, jak podnieść atrakcyjność kształcenia czy też 
prestiż wykonywanego zawodu. 

Naszym pomysłem na zaradzenie tej sytuacji była chęć udziału w pro-
jekcie mobilności. Uznaliśmy, że w naszych warunkach najlepszą formą 
byłby program polegający na stażach, a nie na wymianach, bo na wymia-
ny nie mamy warunków. Nasze oczekiwania spełniał program Leonardo 
da Vinci. Zaczęliśmy poszukiwania partnera i  odpowiedniej instytucji 
przyjmującej. Była to trudna sprawa.

Instytucji do realizacji stażu poszukiwaliśmy różnymi drogami. Zwrócili-
śmy się do urzędu miasta z zapytaniem, czy miasta partnerskie Nowego 
Sącza nie mają instytucji, która mogłaby być naszym partnerem – nie po-
wiodło się. Szukaliśmy przez kontakty prywatne, ogłoszenia w Internecie 
– też bez skutku. Partnera udało nam się w końcu znaleźć poprzez absol-
wentów naszej szkoły, którzy pracują w placówce za granicą. Ta instytucja 
to Nursing Home w Cleeve Hill w Wielkiej Brytanii. Nawiązaliśmy kontakt 
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z właścicielem i jednocześnie dyrektorem tejże instytucji. Partner w lipcu 
2007 r. przyjechał do naszej szkoły i tak nawiązaliśmy współpracę.

Nursing Home to prywatna instytucja sprawująca opiekę nad osobami 
starszymi, samotnymi, niepełnosprawnymi. Znaleziony przez nas part-
ner chętnie zgodził się, aby jego placówka była miejscem odbywania 
stażu przez naszych uczniów. Gdy znaleźliśmy partnera, złożyliśmy od-
powiedni wniosek do Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci. 
Projekt zatytułowaliśmy Z  sercem do europejskiego seniora. Wniosek 
uzyskał pozytywną ocenę i rozpoczęliśmy nasze przedsięwzięcie, które 
trwało od 15 marca 2008 r. do 30 maja 2009 r.

Projekt był realizowany w Nursing Home w Cleeve Hill w Wielkiej Bry-
tanii. Nursing Home to instytucja o wysokim standardzie świadczonych 
usług, specjalizująca się w opiece nad człowiekiem starszym, niepełno-
sprawnym, samotnym. Placówka zapewnia opiekę dostosowaną do po-
trzeb klienta i  oferuje szeroki zakres usług; świadczy zarówno opiekę 
stacjonarną, jak i domową – community.

Opieka stacjonarna jest w  Nursing Home, gdzie panują bardzo dobre 
warunki. Sam budynek zlokalizowany jest w miejscu oddalonym od du-
żych tras komunikacyjnych. Wokół występuje dużo zieleni, o którą dbają 
zatrudnieni ogrodnicy. Wszyscy podopieczni mają jednoosobowe, prze-
stronne pokoje, bardzo dobrze wyposażone (np. w urządzenia do podno-
szenia chorych – hoisty, wanny z podnośnikami i hydromasażem, łóżka 
pozwalające bez większego wysiłku zmieniać pozycje podopiecznych).

Opieka domowa jest realizowana w  różnych formach, w zależności od 
potrzeb klienta. Polega na opiece całodobowej, wtedy opiekunowie 
mieszkają ze swoimi podopiecznymi w ich domu, albo na dostarczaniu 
posiłków, robieniu zakupów czy opiece kilkugodzinnej w ciągu doby.

Koordynator projektu przyjechał do instytucji partnerskiej, co umożliwiło 
poznanie placówki, w której miały się odbywać staże. W czasie tej wizyty 
omówiono program stażu i sposób jego realizacji, poznano menedżerów 
i osoby odpowiedzialne za beneficjentów w czasie ich pobytu na stażu.

Nasz projekt zakładał osiągnięcie następujących celów:

 • zdobywanie i  wykorzystywanie wiedzy, umiejętności i  kwalifikacji 
ułatwiających rozwój osobisty, zwiększających szanse na zatrudnie-
nie, również na europejskim rynku;

 • nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami oferującymi moż-
liwości kształcenia, przedsiębiorstwami, partnerami społecznymi 
i innymi odpowiednimi podmiotami w Europie;

 • zachęcanie do nauki języków obcych.

Przedsięwzięcie było realizowane w postaci czterotygodniowych staży. 
Na praktyki wyjechało siedem grup uczniów, po sześć osób każda. Staż 
zrealizowało 42 beneficjentów – uczniów naszej szkoły. Dwa tygodnie 
uczestnicy projektu pracowali w Nursing Home, dwa kolejne uczestni-
czyli w opiece domowej.
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CZĘŚĆ I: MobIlnoŚĆ I koMpetenCje 
a społeCZeństwo obywatelskIe, 

rynek praCy I edukaCja

Uczestnicy projektu dzięki stażom poznali system opieki nad człowie-
kiem starszym w Wielkiej Brytanii, poszerzyli swoją wiedzę, podnieśli 
kwalifikacje, poznali nowe formy opieki – community. Poza umiejętno-
ściami zawodowymi osoby uczestniczące w mobilności poszerzyły swoje 
umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego. 

W ramach projektu dla wszystkich uczestników zorganizowano 60-go-
dzinny kurs języka angielskiego. Na zajęciach uczniowie uczyli się ko-
munikowania w języku angielskim w sytuacjach życia codziennego, po-
znawali specjalistyczny język medyczny, sposoby komunikowania się 
z angielskim seniorem.

W trakcie samego pobytu również była zorganizowana nauka języka, któ-
rą prowadził lektor zatrudniony w placówce partnera. Zajęcia odbywały 
się cztery razy w tygodniu po dwie godziny. Dodatkowo uczestnicy stażu 
pisali codziennie krótkie raporty w języku angielskim na temat zajęć w da-
nym dniu. Poza tym na terenie całej placówki, także w czasie transportu 
do miejsca zamieszkania językiem obowiązkowym był język angielski. 

W czasie pobytu na stażu beneficjenci mieli dobrze zorganizowany czas 
wolny i program kulturowy. Każda z grup wzięła udział w wycieczce do 
Londynu, zwiedzała okoliczne zabytki. Zorganizowano także wieczorki 
zapoznawcze, spotkania integracyjne. Program kulturowy został przygo-
towany przez naszego partnera.

Cele projektu zostały w pełni osiągnięte. Uczestnicy poprzez staże udo-
skonalili swoje umiejętności zawodowe, językowe, adaptacyjne. Nawią-
zano długotrwałą współpracę pomiędzy partnerem a  szkołą i  innymi 
instytucjami z lokalnego środowiska i otoczenia szkoły. 

Współpraca ta trwa. Mimo że projekt został zakończony w 2009 r., młodzież 
naszej szkoły nadal wyjeżdża do pracy w placówce partnerskiej na okres 
świąteczny oraz wakacyjny. Absolwenci naszej szkoły, również ci, którzy nie 
byli uczestnikami projektu, mają możliwość zatrudnienia w Nursing Home.

Projekt Z sercem do europejskiego seniora przyniósł wiele pozytywnych 
zmian dla naszej szkoły, uczniów, środowiska lokalnego. Jest dobrym 
przykładem mobilności w każdym rozumieniu tego pojęcia.

Po pierwsze, mobilność wyraziła się zdolnością do zmiany miejsca. 
W projekcie wzięło udział 42 uczniów naszej szkoły, tylko dwoje z nich 
leciało wcześniej samolotem i było za granicą. Młodzież naszej szkoły 
w większości pochodzi ze środowisk o niskim statusie społecznym i eko-
nomicznym, więc wyjazd do innego kraju poza projektem byłby trudną 
sprawą. Jesteśmy tym samym zaprzeczeniem opinii, że w ramach projek-
tów unijnych wyjeżdża raczej młodzież o wyższym statusie ekonomicz-
nym, społecznym czy intelektualnym.

Dzięki mobilności uczniowie mogli doskonalić i poszerzyć swoje kwalifika-
cje zawodowe w dziedzinie opieki nad człowiekiem starszym, chorym i nie-
pełnosprawnym. Poznali nowe formy opieki, które w naszym kraju jeszcze 
są słabo rozpowszechnione, a niektóre w ogóle u nas nie występują. Nasza 
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młodzież mogła poznać i w praktyce sprawdzić funkcjonowanie tych roz-
wiązań, gdyż dwa tygodnie stażu realizowane były w ramach opieki domo-
wej – community, a dwa kolejne w opiece stacjonarnej. Placówka partner-
ska ma bardzo wysoki standard świadczonych usług, dlatego uczniowie 
mogli zobaczyć i zastosować w praktyce urządzenia techniczne ułatwiają-
ce pracę opiekuna, które nie są jeszcze stosowane w naszych warunkach. 

Oprócz poszerzenia kwalifikacji zawodowych uczestnicy mobilności do-
skonalili także umiejętności językowe i kulturowe, pogłębili znajomość 
języka angielskiego oraz zwiedzili Londyn i okolice. 

Wielu z nich podjęło pracę w placówce partnera, część pracuje tam do dziś, 
stale zatrudniani są następni. Mimo że projekt zakończył się w 2009 r., na-
wiązana współpraca owocuje tym, że młodzież aktualnie ucząca się w na-
szej szkole wyjeżdża do pracy w Anglii na okres świąt czy wakacji. Nasz 
partner, który jest właścicielem i jednocześnie dyrektorem placówki, bar-
dzo dobrze ocenia przygotowanie zawodowe uczniów naszej szkoły i dlate-
go proponuje pracę nie tylko uczestnikom stażu, ale także innym absolwen-
tom. Możliwość zatrudnienia w Wielkiej Brytanii to realizacja założonego 
w naszym projekcie celu i wymierna korzyść dla naszych absolwentów.

Korzyści z projektu dotyczą także otoczenia szkoły i środowiska lokalne-
go. Oprócz naszych absolwentów zatrudnienie w placówce partnerskiej 
znalazły również inne osoby, np. pielęgniarki – absolwentki Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, czy personel z miejscowe-
go szpitala (osoby, które straciły pracę).

Domy pomocy społecznej z naszego miasta za naszym pośrednictwem 
również nawiązały współpracę z brytyjskim partnerem. Jedna z placó-
wek otrzymała od niego łóżka dla swoich podopiecznych, inna z kolei 
gościła na krótkim stażu pracownice z Nursing Home.

Chcielibyśmy, aby rezultaty uzyskane w  projekcie zostały wykorzystane 
jeszcze na szerszą skalę. Zdaniem uczestników mobilności bardzo dobrą 
formą opieki jest ta, w której opiekunowie, jeśli zachodzi taka potrzeba, 
mieszkają ze swoimi podopiecznymi. W tej sytuacji osoby starsze, samotne, 
które posiadają dobre warunki mieszkaniowe, a przestają być samodzielne, 
nie muszą opuszczać swojego domu, mogą starość spędzić u siebie.

Nasze społeczeństwo także jest społeczeństwem starzejącym się i wie-
le osób potrzebuje pomocy. Warto zastanowić się, czy niektórych form 
opieki i doświadczeń nabytych podczas stażu w Anglii nie przenieść do 
praktyki w naszym kraju. Byłby to duży sukces i możliwość wykorzysta-
nia rezultatów na dużą skalę.

My jako szkoła mamy dużą satysfakcję ze zorganizowanego projektu. 
Udało nam się zrealizować założone cele. Z  projektu skorzystali nasi 
uczniowie, nie tylko uczestnicy stażu, szkoła i środowisko lokalne. Nadal 
utrzymujemy kontakt z instytucją partnerską. 

Ogromnym wyróżnieniem było dla nas uzyskanie I miejsca w konkursie 
EDUinspiracje 2011 w kategorii instytucjonalnej.
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Wartość dodana mobilności:  
jak ją osiągnąć?

TAINA MOISANDER, ROK PRIMOžIč

Mobilność to bez wątpienia jeden z filarów Procesu Bolońskiego i Euro-
pejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Liczne dokumenty UE i Pro-
cesu Bolońskiego podkreślają wartość dodaną mobilności, na przykład 
w  komunikacie z  Leuven/Louvain-la-Neuve czytamy: Mobilność ma 
istotne znaczenie w  indywidualnym rozwoju i  zatrudnialności; sprzyja 
również poszanowaniu różnorodności i rozwijaniu zdolności do kontakto-
wania się z  innymi kulturami. Stymuluje pluralizm językowy, wzmacnia-
jąc w ten sposób wielojęzyczną tradycję Europejskiego Obszaru Szkolnic-
twa Wyższego, oraz rozszerza współpracę i zwiększa konkurencję między 
uczelniami. W związku z tym mobilność będzie cechą charakterystyczną 
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

Kiedy mówimy o mobilności, nie należy zapominać, że nie jest ona celem 
samym w sobie. Mobilność jest narzędziem do osiągnięcia czegoś i wła-
śnie to coś jest przedmiotem niniejszego tekstu. Chociaż w całym tekście 
używamy terminu mobilność, tak naprawdę mamy na myśli mobilność 
edukacyjną, gdyż wyrażenie to lepiej oddaje jej cel. 

Mimo wzrostu liczby studentów wyjeżdżających za granicę, wydaje się, 
że obecnie w  programie Erasmus mobilność jest utrudniona. Kwestią 
wymagającą rozważenia są oczywiście powody wyjazdów studentów za 
granicę – pojawiają się pytania: Dlaczego powinniśmy to robić? lub Co 
mi da wyjazd za granicę? Badanie zlecone przez Parlament Europejski 
– Improving the Participation in the Erasmus Programme (Zwiększenie 
udziału w programie Erasmus), opublikowane przez Parlament Europej-
ski w 2010 r. – wykazało, że głównym uzasadnieniem wyjazdu studentów 
za granicę jest podłoże ekonomiczne: studenci uważają, że dzięki nauce 
w innym kraju będą bardziej konkurencyjni na rynku pracy niż ich rówie-
śnicy, którzy nie studiowali za granicą.

Chcąc zwiększyć liczbę studentów wyjeżdżających za granicę, musimy 
zrozumieć korzyści płynące z  mobilności oraz motywację studentów, 
którzy decydują się na taki wyjazd. W tekście postaramy się naświetlić 
niektóre z korzyści płynące z mobilności, problemy lub wyzwania na-
potykane przez wyjeżdżających za granicę studentów, jak również wa-
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runki, których spełnienie zachęci studentów do udziału w programach 
mobilności. 

Korzyści płynące z mobilności

Wiele zostało już powiedziane i napisane o wartości dodanej lub zaletach 
mobilności. Na początek należy zaznaczyć, że termin mobilność (lub mo-
bilność edukacyjna) ma kilka znaczeń i występuje w różnych odmianach: 
mamy mobilność na potrzeby transferu i  akumulacji punktów i  pełną 
mobilność na potrzeby uzyskania dyplomu, mobilność z  perspektywy 
przyjazdów i wyjazdów, mobilność studentów, nauczycieli akademickich 
i innych pracowników itd. Każda z nich przynosi oczywiście różne rezul-
taty i różne konsekwencje. 

W dalszej części postaramy się skupić na korzyściach, jakie przynosi stu-
dentom wyjazd za granicę, w przypadku mobilności do celów transferu 
i akumulacji punktów lub do celów uzyskania dyplomu. Jak już wspo-
mniano, ostateczny wynik może być różny, lecz są też podobieństwa.

Należy pamiętać, że mowa o  idealnych konsekwencjach – w  idealnym 
kontekście i w idealnym otoczeniu. Rzeczywiste wyniki mobilności zale-
żą od samych studentów, ale jeszcze bardziej od jakości okresu spędzo-
nego za granicą: procesu nauczania i uczenia się, wsparcia społecznego, 
wsparcia finansowego itd. Wszystkie wymienione korzyści nie zostają 
odniesione automatycznie w chwili przekroczenia przez studenta grani-
cy, lecz muszą zostać starannie zaplanowane i zrealizowane, aby osią-
gnąć wartościową i prawdziwą mobilność edukacyjną.

Ogólnie rzecz biorąc, korzyści płynące z mobilności możemy podzielić na 
trzy kategorie: akademickie, zawodowe i osobiste. Przy czym wszystkie 
trzy kategorie są ze sobą powiązane i częściowo się pokrywają, dlatego 
tak ważne jest, by podkreślić, że podział ten został dokonany wyłącznie 
na potrzeby niniejszego tekstu, gdyż większość korzyści można zaklasy-
fikować do kilku kategorii równocześnie.

a) Korzyści akademickie

Tę kategorię tworzy wszystko to, co daje mobilność w aspekcie akade-
mickim. Korzyści te są różne od kompetencji, które studenci nabywają 
w konkretnej dziedzinie, jak i od ogólnych kompetencji (o których mowa 
w następnym rozdziale), ponieważ mamy na myśli proces: uczenie się 
nowych metod, obserwację różnych sposobów pracy i poszerzanie ho-
ryzontów.

Każdy system szkolnictwa wyższego w Europie jest inny i każdy uniwer-
sytet, nie mówiąc już o każdym profesorze, ma inny sposób nauczania 
i komunikacji ze studentami. Dlatego studenci poznają odmienne spo-
soby nauczania i traktowania, gdy udają się za granicę. Nie oznacza to, 
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CZĘŚĆ I: MobIlnoŚĆ I koMpetenCje 
a społeCZeństwo obywatelskIe, 

rynek praCy I edukaCja

że wszystkie doświadczenia studentów za granicą są pozytywne, ale 
na pewno możemy stwierdzić, że pozwalają na uświadomienie różnic, 
a także na ocenę doświadczeń edukacyjnych zdobytych w kraju ojczy-
stym. To samo można powiedzieć o jakości studiów – poznawanie przez 
studentów innych praktyk i innej kultury akademickiej może doprowa-
dzić do zwiększenia świadomości procesu studiowania i tego, czego stu-
denci mogą i powinni od niego oczekiwać. 

Studenci powracający na uczelnię macierzystą z  nową wiedzą powin-
ni mieć szeroki wpływ na całą instytucję. Dzielenie się ze wszystkimi 
studentami i profesorami nowymi perspektywami i dobrymi praktykami 
z procesu studiowania poznanego za granicą może i powinno udoskona-
lić proces na uczelni macierzystej. Jest to również celem Europejskiego 
Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

b) Korzyści zawodowe

Oznaczają one uzyskanie umiejętności, które zwiększają zatrudnialność 
studentów, co ma z kolei bezpośredni wpływ na podniesienie szans na 
zdobycie pracy. Ponieważ przeprowadzono wiele badań w tym zakresie, 
krótko podsumujemy wnioski najbardziej istotne z naszego punktu wi-
dzenia.

W większości przypadków badania wykazały, że istnieje pozytywna ko-
relacja pomiędzy zatrudnialnością a pobytem za granicą w ramach mo-
bilności. Podczas gdy różnica w obszarze konkretnego przedmiotu nie 
jest duża, odnotowano znaczną poprawę ogólnych kompetencji i umie-
jętności miękkich, czy inaczej kompetencji międzynarodowych. 

Większość badań świadczy, że na pewne kompetencje mobilność wywie-
ra szczególnie korzystny wpływ – przede wszystkim jest to znajomość 
języka. Chociaż studenci mają coraz więcej zajęć w  języku angielskim, 
co czasem oznacza, że   są mniej skłonni do nauki języka kraju goszczą-
cego, to należy również zwrócić uwagę, że przez większość czasu muszą 
oni komunikować się w języku innym niż ich język ojczysty (oczywiście 
z pewnymi wyjątkami). Znajomość języka obcego pozyskana dzięki mo-
bilności jest doceniana zarówno przez studentów (wykazano to na przy-
kład w badaniu Zwiększenie udziału w programie Erasmus z 2010 r.), jak 
i pracodawców.

W badaniu The professional value of Erasmus mobility (Badanie warto-
ści zawodowej mobilności w ramach programu Erasmus), zrealizowanym 
w 2006 r. przez Międzynarodowe Centrum Badań Szkolnictwa Wyższego 
w  ramach projektu VALERA, poproszono absolwentów o  samodzielną 
ocenę ich kompetencji, które zyskali podczas studiów za granicą. Wśród 
najczęściej udzielanych odpowiedzi znalazła się umiejętność rozwiązy-
wania problemów, dokładność i inicjatywa, poznanie zaś metod w kon-
kretnej dziedzinie było na końcu. Podobne wyniki uzyskano przy ocenie 
kompetencji po ukończeniu studiów w porównaniu ze studentami, któ-
rzy nie brali udziału w mobilności. Większość mobilnych studentów (po-
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nad 90% ankietowanych) uznała, że ich znajomość innych krajów i języ-
ka obcego była lepsza niż wśród pozostałych studentów, a tylko połowa 
stwierdziła, że mają przewagę nad studentami niemobilnymi w zakresie 
wiedzy i umiejętności akademickich.

Nie oznacza to, że studenci mobilni nie zdobywają żadnej wiedzy zwią-
zanej z ich określonym kierunkiem studiów, ale możemy wysnuć wnio-
sek, że zdobywają oni nie tylko umiejętności w konkretnej dziedzinie, 
ale także takie kompetencje, jak znajomość języka obcego oraz umie-
jętność rozwiązywania problemów, które mogą być czasem ważniejsze 
w  ich karierze zawodowej niż kompetencje związane z danym przed-
miotem. 

c) Korzyści osobiste

Niektóre korzyści osobiste, takie jak zdolności adaptacyjne lub umiejęt-
ność podejmowania inicjatyw, zostały omówione w poprzednim punkcie. 
Poniżej chcielibyśmy skupić się na kompetencjach, które nie są bezpo-
średnio związane z zatrudnialnością, lecz przynoszą korzyści raczej spo-
łeczeństwu jako całości, np. edukacja międzykulturowa. 

Pobyt za granicą wiąże się z poznawaniem nowych ludzi i zetknięciem 
z  nowymi kulturami i  środowiskami. Dlatego studenci mobilni mają 
zazwyczaj szerszą perspektywę i  lepiej znają inne kultury, również są 
bardziej wyczuleni na kwestie wielokulturowe. Należy zatem podkreślić 
rolę mobilności w edukacji międzykulturowej, a także w przezwycięża-
niu uprzedzeń i walce z ksenofobią i dyskryminacją. 

Generalizowanie byłoby błędem, gdyż na pewno nie odnosi się do 
wszystkich mobilnych studentów, ale możemy stwierdzić, że większość 
z nich doświadcza rozwoju osobistego, o czym nie powinniśmy zapomi-
nać. Chociaż rozwoju osobistego nie da się przełożyć na dane liczbowe 
i trudno go dokładnie ocenić, jednak należy podkreślić, że zarówno dla 
samych jednostek, jak i dla społeczeństwa jako całości korzyści osobiste 
mogą być bardziej istotne, niż korzyści zawodowe. 

Wyzwania związane z mobilnością

a) Wyzwania w trakcie mobilności

O ile korzyści z wymiany lub zdobycia dyplomu za granicą są oczywiste, 
to jednak wiele problemów wymaga rozwiązania, aby poprawić jakość 
pobytów, co z kolei może zmotywować jeszcze większą liczbę studentów 
do podjęcia studiów za granicą. Wyzwania, które studenci napotykają 
podczas mobilności za granicą, są liczne, a przy tym bardzo zróżnico-
wane i zależne od danej osoby. W tej części tekstu bardziej szczegółowo 
omówimy wyzwania spotykane najczęściej. 
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Wielu studentów twierdzi, że jednym z problemów podczas studiów za 
granicą jest nieotrzymywanie lub brak oficjalnych informacji w  języku 
angielskim. Dotyczy to przede wszystkim studentów, którzy odbywają 
całe studia w  języku angielskim, jak również studentów na wymianie, 
gdyż kursy najczęściej prowadzone są w języku angielskim. Według ba-
dania PRIME (2010) poziom dostarczania informacji na temat uznawal-
ności osiągnięć jest daleki od zadowalającego. Tylko połowa responden-
tów stwierdziła, że   otrzymała tego rodzaju informacje przed wyjazdem. 
Ponadto 25,5% respondentów nie otrzymało żadnych informacji o przy-
sługujących im prawach jako studentom na wymianie. Studenci mają 
zatem do czynienia z  niepotrzebnymi barierami związanymi z  samym 
studiowaniem.

Brak wystarczających informacji o  podstawowych prawach, formach 
zajęć dla studentów i na przykład o możliwościach aktywnego uczest-
nictwa w życiu instytucji uniemożliwia studentom włączenie się do spo-
łeczności akademickiej, jak i do danego społeczeństwa. Dla wielu stu-
dentów bezpośrednim i najprostszym sposobem na wywarcie wpływu 
i  stanie się częścią procesu decyzyjnego byłaby możliwość aktywnego 
uczestnictwa w strukturach uczelni. W przypadku niedociągnięć w tym 
zakresie lub braku informacji jedyna rozsądna ścieżka do zaangażowania 
się zostaje zablokowana.

Wśród studentów zagranicznych, a zwłaszcza studentów uczestniczą-
cych w wymianie, obserwujemy tendencję do trzymania się w swojej 
grupie i  nie mieszania się z  populacją lokalną. Można to częściowo 
usprawiedliwić czynnikami językowymi, jeżeli studia odbywają się 
w języku angielskim, a lokalny język jest inny, co stanowi dla niektó-
rych barierę. W takiej sytuacji studentom trudniej jest poznać miesz-
kańców danego kraju, co w rezultacie utrudnia integrację. W niektó-
rych krajach uprzedzenia czy nawet rasizm wobec obcokrajowców lub 
osób o innym pochodzeniu mają wpływ na doświadczenia mobilnego 
studenta. Jak stwierdzono w badaniu Zwiększenie udziału w programie 
Erasmus (2010), studenci nie darzą szczególnym sentymentem poby-
tów w  krajach, w  których trudno nawiązać kontakt z  ludźmi spoza 
uczelni.

Finansowanie jest główną barierą mobilności, dlatego problem ten doty-
czy wielu studentów podczas ich pobytu za granicą. W badaniu Zwięk-
szenie udziału w programie Erasmus (2010) 22% studentów stwierdziło, 
że mieli poważne problemy związane z finansowaniem. Dla około dwóch 
trzecich studentów Erasmusa kwota stypendium była niewystarczająca. 
Można z  tego wywnioskować, że podczas pobytu za granicą studenci 
muszą podjąć pracę, aby się utrzymać. Jednak ze względu na bariery ję-
zykowe i ograniczenia prawne wielu z nich ma w tym zakresie trudności. 
Dotyczy to przede wszystkim studentów pochodzących spoza UE i EOG, 
odbywających studia dzienne, gdyż większość z nich nie otrzymuje żad-
nego wsparcia finansowego. W publikacji Bologna with Student Eyes 2009 
(Proces Boloński oczami studentów 2009) przypomina się, że   70% studen-
tów zagranicznych ma problemy natury finansowej. 
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b) Wyzwania po okresie mobilności

Uznawanie osiągnięć nadal pozostaje nierozwiązanym problemem, 
z którym boryka się wielu studentów powracających z wymiany. Ba-
danie PRIME 2010 pokazuje, że ponad 25% studentów Erasmusa nie 
udało się uzyskać pełnego transferu osiągnięć, wyniki 23,9% zostały 
częściowo uznane, a  3,0% wcale. Nie zdecydowałoby się na wymia-
nę 19% studentów, gdyby wiedzieli przed wyjazdem, że ich osiągnię-
cia nie zostaną w pełni uznane. Ponadto wśród studentów, którzy nie 
biorą pod uwagę wyjazdu w programie Erasmus, 34% oceniło czynnik 
dotyczący spodziewanych trudności z  uznawaniem osiągnięć przez 
uczelnię macierzystą jako ważny lub bardzo ważny w podjęciu decy-
zji (Vossensteyn et al. 2010). Pokazuje to jasno, że kwestia uznawal-
ności wymaga uwagi, gdyż wpływa ona na jakość pobytu studentów 
za granicą, jest źródłem niepokoju, że okres ich studiów wydłuży się, 
wziąwszy pod uwagę brak uznawania wyników, i że być może zmarno-
wali czas na studiowanie przedmiotu, którego zaliczenie nie zostanie 
uznane po powrocie. 

Tendencje krajowe mające wpływ na mobilność 
jednostek

a) Kwoty

W  niektórych krajach liczba studentów zagranicznych staje się prze-
szkodą w  dostaniu się na studia studentów rodzimych ze względu na 
ograniczenia w finansowaniu i selekcję. W rezultacie wprowadzają one 
czesne lub przydziały miejsc dla studentów zagranicznych lub rozważają 
wprowadzenie takich środków zarówno dla studentów z UE, jak i spo-
za UE. Chodzi bowiem o uniknięcie nadmiernego zalania ich systemów 
kształcenia i reagowanie na niesymetryczną mobilność. To z kolei wpły-
wa na dostęp zagranicznych studentów do systemów edukacji i ograni-
cza możliwości studiowania za granicą. Ponieważ mobilność staje się 
kluczowym wymogiem w zakresie zatrudnialności studentów lub kariery 
akademickiej, wyłączenie z udziału w mobilności może mieć poważne 
konsekwencje dla poszczególnych osób i ich późniejszej kariery zawodo-
wej. Może to prowadzić do systematycznego wykluczania pewnych grup 
z  określonych ścieżek kariery i  dobrych zawodów oraz może sprzyjać 
marginalizacji społeczeństw europejskich z powodu zwiększenia elitar-
ności i ograniczenia różnorodności. 

b) Czesne

W ostatnich latach w wielu krajach w Europie obserwujemy wzrost cze-
snego zarówno dla studentów rodzimych, jak i dla studentów spoza UE 
i EOG. Wpływa to na mobilność dwojako: rośnie liczba studentów, któ-
rzy udają się za granicę, do krajów, gdzie koszty studiowania są bardziej 
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przystępne, a po drugie, ze względu na konieczność płacenia wysokiego 
czesnego w  swoim kraju, studenci niechętnie wyjeżdżają na wymiany 
z  obawy, że przez to okres studiów ulegnie wydłużeniu, a  co za tym 
idzie, wzrosną koszty. Raport Eurostudent 2010 potwierdza, że ewentu-
alne wydłużenie okresu studiów stanowi (dużą) przeszkodę dla ponad 
20% studentów we wszystkich krajach, z wyjątkiem Danii, Łotwy i Turcji 
(2011:198). 

Jak sprawić, by mobilność dla wszystkich stała się 
rzeczywistością?

Do osiągnięcia celu mobilności przewidzianego w  komunikacie z  Leu-
ven/Louvain-la-Neuve (2009), który stanowi, że w roku 2020 co najmniej 
20% studentów uzyskujących dyplom w Europejskim Obszarze Szkolnic-
twa Wyższego powinno wcześniej odbyć okres studiów lub szkolenia za 
granicą, konieczne jest wdrożenie środków, które promują i pozwalają 
większej liczbie studentów na mobilność, jak również usunięcie istnieją-
cych przeszkód utrudniających im to zadanie. Jest to ważne również do 
osiągnięcia celu, jakim jest poprawa wskaźnika uczestnictwa zróżnico-
wanych grup studentów, o czym również mowa w komunikacie z Leu-
ven/Louvain-la Neuve. 

Dwie trzecie studentów twierdzi, że wysokość stypendium w programie 
Erasmus jest niewystarczająca, dlatego konieczne będzie zwiększenie 
średniej wysokości stypendium lub zapewnienie innego wsparcia finan-
sowego, aby zwiększyć dostępność i atrakcyjność mobilności oraz rów-
ność społeczną w jej ramach. Według raportu Eurostudent, mobilność 
jest nadal w dużej mierze przywilejem studentów o wysokim statusie 
społecznym, gdyż odsetek studentów, którzy zostali przyjęci na studia 
za granicą lub planują ubiegać się o wyjazd jest niższy wśród studen-
tów o niskim statusie społecznym. Raport Eurostudent na temat Proce-
su Bolońskiego w szkolnictwie wyższym w Europie (2009) to potwier-
dza: W  większości krajów studenci ze środowisk o  wysokim poziomie 
wykształcenia częściej odbywają związany ze studiami pobyt za granicą; 
w niektórych krajach ich udział jest ponad trzy razy wyższy niż w przypad-
ku studentów z rodzin o niższym wykształceniu.

W raporcie Eurostudent stwierdza się, że w znakomitej większości kra-
jów dodatkowe obciążenia finansowe związane z rekrutacją za granicą 
stanowi najbardziej znaczącą przeszkodę, odwodzącą studentów od wy-
jazdu. Wsparcie rodzin studentów jest drugim podstawowym źródłem 
pomocy finansowej w okresie mobilności (2011:198). Można więc stwier-
dzić, że studenci o niższym statusie społecznym mają mniejsze szanse 
na mobilność, co wskazuje na konieczność zapewnienia studentom sty-
pendiów celowych, a  także zwiększenia wysokości stypendiów w pro-
gramie Erasmus. Innym czynnikiem sprzyjającym mobilności i odgrywa-
jącym rolę w problemie niedostatecznego wsparcia finansowego byłaby 
możliwość przenoszenia w całości stypendiów i pożyczek do innego kra-
ju, o czym wspomina się w komunikacie z Leuven/Louvain-la Neuve. 
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Według Parlamentu Europejskiego średnio 24% studentów ocenia brak 
kompetencji językowych na potrzeby odbycia kursu za granicą jako ważny 
lub bardzo ważny powód niezdecydowania się na uczestnictwo w progra-
mie Erasmus (2009:87). W raporcie Eurostudent wspomina się, że niewy-
starczających do wyjazdu za granicę kompetencje językowe mają częściej 
studenci o niższym statusie społecznym niż ci o wysokim statusie spo-
łecznym (2011:187). Oczywiste jest zatem, że należy dążyć do zwiększenia 
kompetencji językowych i dostępności odpowiednich kursów. 

Wielu studentów, bez względu na pochodzenie społeczne, zwraca uwagę 
na brak informacji dostępnych w kraju wysyłającym (Eurostudent 2009). 
Według krajowych unii studentów z całej Europy, w tej kwestii nastąpiła 
już poprawa: dostępność informacji o możliwości wyjazdu za granicę jest 
znacznie lub trochę lepsza w opinii około 85% respondentów (ESU:2009). 
Zwiększenie ilości i dostępu do informacji na temat różnych możliwości 
realizowania mobilności, na temat korzyści z niej płynących oraz na te-
mat praw studentów z nią związanych pozwoliłoby na zniesienie barier, 
które są czysto technicznie, a zatem łatwe do pokonania. 

Zalecenia na przyszłość

Ogólnie możemy stwierdzić, że mobilność jest i  powinna być postrze-
gana jako coś pozytywnego. Należy jednak pamiętać, że jest ona tyl-
ko narzędziem, a nie celem. Musimy więc dążyć do poprawy warunków 
mobilności. Oznacza to nie tylko podnoszenie jakości samej mobilności, 
ale także pokonywanie przeszkód i zwiększanie dostępu do mobilności. 
W celu pełnego wykorzystania mobilności edukacyjnej należy sprostać 
wyzwaniom i przeszkodom. Właściwe przygotowanie do okresu mobil-
ności, wyczerpujące informacje i  wsparcie podczas pobytu za granicą 
oraz pełne uznanie osiągnięć w nauce po powrocie do kraju – to tylko 
niektóre istotne kwestie wymagające poprawy.

Do tej pory większość opracowań dotyczyła korzyści płynących z mo-
bilności w  ramach programu Erasmus, gdyż są one najłatwiejsze do 
zmierzenia. Musimy również pamiętać, że mobilność związana jest też 
z programami unijnymi oraz że brakuje danych na temat studentów re-
alizujących za granicą pełen program studiów, włącznie z uzyskaniem 
tam dyplomu. 

Podsumowując, stwierdzamy, że studia za granicą mogą korzystnie wpły-
wać zarówno na studentów, jak i na społeczeństwo. Udowodnienie, że 
mobilni studenci mają większe szanse na zatrudnienie, może być trudne 
i nie jest łatwe do zmierzenia, ale możemy powiedzieć, że mają oni wię-
cej możliwości niż studenci niemobilni, gdyż są bardziej elastyczni i po-
siadają umiejętności i kompetencje, które cenią pracodawcy, a których 
nie zyskaliby, gdyby nie pobyt za granicą. Ponadto musimy podkreślić 
kwestię rozwoju osobistego mobilnych studentów. Mobilność bowiem 
może być bardzo pomocna w dążeniu do osiągnięcia tolerancyjnego i po-
kojowego społeczeństwa. Nie możemy także zapominać o wartości do-
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danej mobilności w zakresie życia i kultury akademickiej – wielokrotnie 
powtarza się, że mobilność jest kluczem do osiągnięcia prawdziwego Eu-
ropejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

Według większości badań przeważają mobilni studenci o wyższym sta-
tusie społeczno-ekonomicznym. Należy podkreślić, że konieczna jest 
mobilność wszystkich grup społecznych, ponieważ wiemy, jak korzystne 
skutki może ona wywierać zarówno na jednostkę, jak i na całe społe-
czeństwo. Jest to ważne także dla studentów spoza UE, którzy coraz 
częściej napotykają na przeszkody natury zarówno finansowej, jak i ad-
ministracyjnej, powinniśmy więc starać się je przezwyciężyć.

Potrzebne jest również silniejsze zaangażowanie krajów europejskich 
realizujących Proces Boloński, aby rzeczywiście osiągnąć 20% próg mo-
bilności do 2020 r., o którym mowa w komunikacie z Leuven/Louivan-
-la-Neuve, zwłaszcza w  kontekście obecnych tendencji, takich jak 
wprowadzanie lub podnoszenie wysokości czesnego dla studentów za-
granicznych, co może utrudniać mobilność. Jeżeli istnieje prawdziwa wia-
ra w korzyści płynące z mobilności, to kraje muszą wspólnie reagować 
na wyzwania, a nie wprowadzać rozwiązania jednostronne. Mobilność 
ma ogromną wartość dla wszystkich członków Europejskiego Obszaru 
Szkolnictwa Wyższego. Odgrywa ogromną rolę w promowaniu szerszej 
świadomości europejskiej różnorodności, wspiera rozwój umiejętności 
międzykulturowych oraz tolerancję i  pokój, przyjmując za podstawę 
wartości wyznawane przez społeczeństwa europejskie. Mobilność musi 
być jednak dostępna dla wszystkich studentów europejskich, bez wzglę-
du na ich pochodzenie społeczne, narodowe lub etniczne, aby zapobie-
gać wykluczeniu społecznemu.
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Wokół kompetencji kształtowanych 
w ramach mobilnościowych 
programów europejskich

MICHAŁ BRAUN

Mobilny telefon, komputer, mobilny Internet czy odtwarzacz muzyki. 
To, co pozwala nam się komunikować ze światem, pracować i bawić się 
chcemy mieć zawsze przy sobie. Czy człowiek, który posiada wszystkie 
te przedmioty, możne nazwać siebie mobilnym? Z pewnością to nie wy-
starcza. Czego więc potrzeba, żeby wykształcić mobilnego obywatela? 
I dlaczego warto ruszyć się sprzed telewizora?

Świat zmienia się bardzo szybko, edukacja z uczenia teorii kieruje się na 
zdobywanie nowych kompetencji potrzebnych w życiu i na rynku pra-
cy. Europa bez granic oraz zmniejszające się odległości między krajami 
i kontynentami sprawiają, że rynek pracy, ale także świat nauki, mają 
skalę globalną. Żeby w  pełni z  niego korzystać, musimy zdobyć klucz 
do najważniejszych kompetencji i budowania Europy prawdziwie zjed-
noczonej w różnorodności. Tym kluczem jest właśnie mobilność. W po-
niższym tekście pragnę przyjrzeć się temu zagadnieniu zarówno w wy-
miarze międzynarodowym, krajowym, jak i społecznym.

Kraje Unii Europejskiej od początku istnienia Wspólnot przywiązywa-
ły wagę do budowania wzajemnego zrozumienia między obywatelami. 
Oczywiście dzisiaj łatwiej, niż było to kilka lat po wojnie, organizować 
spotkania międzynarodowe, ale mobilności trzeba uczyć każde pokolenie. 
Osoba mobilna może łatwo zmienić miejsce zamieszkania i dostosować 
je swoich potrzeb i sytuacji. To niezwykle ważne, gdyż zwiększa znacznie 
możliwości znalezienia wymarzonej pracy, uzyskania wykształcenia czy 
uczestniczenia w ważnych światowych wydarzeniach. Osoba mobilna to 
także osoba elastyczna w zmianie pracy, osoba otwarta na podejmowa-
nie nowych wyzwań czy zajmowanie nowych dla siebie miejsc w struk-
turze społecznej tak horyzontalnie, jak i wertykalnie (można tutaj mówić 
o mobilności w wymiarze społecznym, w polskiej socjologii tłumaczonej 
także jako ruchliwość społeczna). Wyżej wymienione cechy osoby mobil-
nej są dziś niezwykle istotne, dlatego właśnie temat stał się ważny dla 
Unii Europejskiej.

Na poziomie międzynarodowym funkcjonuje kilka ważnych programów 
związanych z rozwojem mobilność ludzi w każdym wieku: od Comeniusa 
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przeznaczonego dla uczniów, przez program wymiany studenckiej Era-
smus i oparty na edukacji pozaformalnej „Młodzież w działaniu”, aż po 
Grundtvig, który kierowany jest do dorosłych i seniorów. Każdy z nich 
obejmuje nieco inną tematykę, jednak wspólnym mianownikiem jest po-
dejmowanie działań związanych ze współpracą międzynarodową.

Najpopularniejszym w  Europie programem wymian studenckich jest 
program Erasmus. Na wszystkich liczących się na kontynencie uczel-
niach w programie uczestniczą tysiące studentów, doktorantów i pra-
cowników naukowych. Czas spędzony na wymianie studenckiej to szan-
sa na poznanie rówieśników z całej Europy, ale także na wspólną zabawę 
i naukę. Wymiany tego typu mają również bardzo istotny element trans-
feru wiedzy – studiując za granicą, młodzi widzą, że można uczyć się 
i  organizować życie akademickie w  inny sposób niż ten obserwowany 
na macierzystej uczelni. Dzięki temu placówki z różnych krajów, ucząc 
się od siebie, mają szansę na szybszy rozwój. Nawiązywanie kontaktów 
z  wieloma osobami, szlifowanie języka obcego i  radzenie sobie w  zu-
pełnie nowych sytuacjach to bardzo dobra szkoła mobilności. Program 
Erasmus znam osobiście z semestralnego stypendium na uniwersytecie 
w Pradze. Po trzech latach studiów w Polsce Uniwersytet Karola bardzo 
pozytywnie mnie zaskoczył – głównie dlatego, że jest niezwykle między-
narodowy. Wybór ciekawych przedmiotów, nowe miejsce zamieszkania, 
a także dzielenie pokoju z Anglikiem sprawiły, że jest to niezapomniany 
czas. Był to okres zarówno intensywnej i bardzo rozwijającej nauki, jak 
i dobrej zabawy.

Opisując program Erasmus i  jego wpływ na rozwój mobilnego społe-
czeństwa w Europie, należy jednak pamiętać, że to cały czas program 
dość elitarny, kierowany do części studentów (z których wielu ma już 
międzynarodowe doświadczenie), a ci z kolei stanowią tylko część popu-
lacji młodych ludzi. Ograniczeniem Erasmusa jest nie tylko sama jego do-
stępność, ale w wielu przypadkach także niewielka integracja studentów 
z otoczeniem. Większość znanych mi przypadków – także mój – poka-
zuje, że erasmusowcy mieszkają zwykle razem i chodzą na zajęcia tylko 
dla nich przeznaczone. Powoduje to powstawanie pewnych eksteryto-
rialnych baniek, w których znajdują się studenci z międzynarodowych 
wymian. Osobne zajęcia, akademiki i  imprezy nie dają okazji, żeby po-
znać mieszkańców kraju, w którym się studiuje. Podejście wielu uczelni 
do wymian sprawia, że studenci często obawiają się wyjazdów – wiele 
ośrodków akademickich nie uznaje przedmiotów zaliczanych za granicą, 
wymagając od studentów zdawania po powrocie dodatkowych testów. 

Programem Unii Europejskiej, który rozwija mobilność, a sięga znacznie 
dalej niż Erasmus jest „Młodzież w działaniu”. Ten oparty na edukacji 
pozaformalnej (a więc zorganizowanej, ale nieopierającej się o wymogi 
ministerialne czy formalne kryteria) program otwarty jest dla wszyst-
kich ludzi do 30. roku życia, którzy chcą zorganizować ciekawy projekt. 
„Młodzież w  działaniu” to zarówno krótkie wymiany młodych ludzi, 
podczas których grupy z wielu krajów spotykają się na kilka lub kilka-
naście dni, długoterminowe projekty Wolontariatu Europejskiego (EVS), 
jak i możliwość organizowania wydarzeń związanych z  angażowaniem 
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młodych w  życie demokratyczne na różnych poziomach. Uczestniczy-
łem w programie jako uczestnik, wolontariusz EVS, potem organizator 
i  trener oraz wizytator projektów. Wymiany młodzieży jak żadne inne 
działania angażują młodych ludzi z miejscowości, do których często nie 
dojechał jeszcze nigdy nikt z zagranicy. Silne nastawienie programu nie 
tylko na partycypację młodych z mniejszymi szansami, ale także na or-
ganizowanie przez nich projektów, możliwości podejmowania działań 
przez grupy nieformalne i brak odwołania do wyników w nauce, które 
często odzwierciedlają społeczny status ucznia, sprawiają, że program 
„Młodzież w działaniu” stał się bardzo ważnym narzędziem w uczeniu 
młodych z bardzo różnych środowisk, jak być mobilnymi. Obserwując, 
jak tego typu projekty zmieniają ludzi i ich otoczenia, można łatwo do-
strzec siłę, z jaką oddziałuje na ludzi kontakt z innymi kulturami i punk-
tami widzenia.

Wolontariat Europejski, podczas którego młoda osoba spędza za granicą 
przynajmniej tyle czasu, co student na wymianie uniwersyteckiej, daje 
unikalną możliwość zżycia się z ludźmi mieszkającymi w danym regionie. 
Praca w  organizacjach przyjmujących wolontariuszy i  zaangażowanie 
w życie lokalne to doświadczenia, które pozwalają rozwinąć u wolon-
tariuszy talenty, pasje i umiejętności potrzebne w dalszym życiu i pra-
cy. Bardzo istotne jest nastawienie na rozwój kompetencji kluczowych 
– środowisko międzynarodowe i  wyzwania, jakie stoją przed ochotni-
kiem, dają do tego dobre możliwości. Pracując z wolontariuszami, któ-
rzy przyjechali do organizacji, w której działam na terenie Kielc, widzę 
ogromną przemianę tych ludzi. Przyszło mi współpracować z osobą, któ-
ra nie widząc możliwości rozwoju, porzuciła studia, a następnie uciekła 
z domu. Mimo to podjęła wyzwanie i zdecydowała się wyjechać na dzie-
więciomiesięczny projekt EVS do Polski. Pomimo trudności, braku zna-
jomości języka i różnic kulturowych dziś ocenia ten czas bardzo dobrze. 
Już w połowie projektu zdecydowała, że po jego zakończeniu ponownie 
podejmie studia i zmieni swoje życie.

Niniejsza wypowiedź nie ma na celu udowodnienia wyższości jednego 
programu nad drugim, ale pokazanie ich różnej roli w  kształtowaniu 
postaw i pozyskiwaniu kompetencji przez młodych. Program „Młodzież 
w działaniu” także ma swoje wady, takie jak choćby problemy z jakością 
wielu projektów czy wciąż zbyt małe dotarcie do grup defaworyzowa-
nych. Dla wielu osób twierdzenia typu: język obcy jest niezbędny na rynku 
pracy czy międzynarodowe doświadczenie pomoże Ci w znalezieniu pracy 
i  sprawi, że staniesz się innym człowiekiem brzmią jak truizmy, jednak 
wciąż bardzo wiele osób nie korzysta z możliwości wyjazdu na między-
narodowe stypendia, studia czy staże. Są w Polsce uczelnie, które mają 
więcej miejsc na stypendia międzynarodowe niż chętnych. Uczestnicząc 
w  rozmaitych międzynarodowych wydarzeniach, widzę, że pojawia się 
grupa osób, które regularnie biorą udział w dużej liczbie wydarzeń, i jed-
nocześnie brak jest tzw. nowych twarzy. 

Różne role edukacji formalnej i pozaformalnej oraz potrzeba dotarcia do 
jak najszerszej grupy odbiorców są dziś szczególne ważne do zrozumie-
nia. Biorąc pod uwagę propozycję nowego programu dla młodych na lata 
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2014–2020, jest niezwykle ważne, aby dostrzec rolę nie tylko potrzeby 
rozwoju obu tych form edukacji, ale także uwzględnienia w nim obecno-
ści osób z grup defaworyzowanych. Obecność ta powinna być nie tylko 
możliwością uczestniczenia w międzynarodowych projektach, ale także, 
jak jest to w tej chwili w programie ,,Młodzież w działaniu”, organizacji 
projektów przez młodych.

Studia i wolontariat to oczywiście nie wszystko – programy nastawione 
na rozwój kompetencji wymagające podjęcia wyzwania przemieszczenia 
się, choćby na kilka dni, do innego kraju, mają na celu długoterminowe 
oddziaływanie na społeczeństwa. Budowanie wzajemnego zrozumienia 
jest ważne nie tylko na rynku pracy, ale też w budowaniu współpracy 
między krajami.

Wiele rozwiązań europejskich wzorowanych jest na wcześniejszych do-
świadczeniach krajowych, ale w przypadku rozwoju mobilności praktyki 
wdrażane na szczeblu międzynarodowym mogą i powinny być przeno-
szone na szczebel krajowy i lokalny. W Polsce działa program mobilności 
studentów MOST pozwalający na odbycie semestralnych lub dwuseme-
stralnych studiów na innej polskiej uczelni biorącej w nim udział na za-
sadach podobnych do tych w programie Erasmus. Wielu studentów może 
odkryć, że czas spędzony w innym regionie Polski, w nowym środowisku, 
innym mieście jest także cenną lekcją otwartości i mobilności. 

Podsumowując, chciałbym podkreślić, że dzisiejsze społeczeństwo wy-
maga od nas podejmowania wyzwań związanych ze zmianą miejsca za-
mieszkania, przekwalifikowaniem, zmianami pracy i  uczeniem się no-
wych umiejętności. W  2005 r. przyjęto na poziomie europejskim ramy 
odniesienia, które mówią o ośmiu kompetencjach kluczowych. Obejmują 
one szeroką gamę umiejętności od językowych przez informatyczne, aż 
po społeczne i obywatelskie. Myślę, że czas dodać do katalogu dziewiątą 
kompetencję – mobilność.
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Mobilność jako narzędzie aktywizacji 
społecznej

MARCIN SIŃCZUCH

Mobilność jest jedną z  podstawowych charakterystyk współczesnego 
społeczeństwa. Razem z refleksyjnością i elastycznością stanowi kanon 
opisu nowoczesności jako zjawiska cywilizacyjnego. Mobilność społecz-
na jest szerokim terminem, który obejmuje takie zjawiska, jak: mobilność 
wirtualna i rzeczywista, mobilność wymuszona i wynikająca z wolnego 
wyboru i decyzji jednostek, mobilność związana z obszarami pracy, edu-
kacji i czasu wolnego. Zadaniem dla polityki krajów członkowskich i UE 
jest rozwój oraz wspieranie narzędzi kształtujących racjonalną mobil-
ność, która jest nakierowana na zdobywanie nowych doświadczeń, wie-
dzy oraz umiejętności w sposób uporządkowany i efektywny. W chwili 
obecnej mobilność społeczeństw europejskich jest: a) zjawiskiem nie 
tak powszechnym jak mogłaby być, b) jest w dużym stopniu przywile-
jem zamożnych grup i społeczeństw. Polityka unijna powinna zmierzać 
do uczynienia z mobilności narzędzia, za pomocą którego kompetencje 
i doświadczenia byłyby redystrybuowane również do grup o mniejszych 
szansach. Docelowo należy dążyć do sytuacji, w której mobilność geo-
graficzna będzie wpływać na mobilność społeczną oraz przyczyniać się 
do awansu społecznego i poprawy warunków życia. Programy młodzie-
żowe UE, zwłaszcza program „Młodzież w  działaniu”, są doskonałym 
narzędziem inicjującym nawyki świadomej i  racjonalnej mobilności. Ze 
względu na takie swoje cechy, jak: nastawienie na bezpośredni, aktywny 
kontakt z przedstawicielami innych krajów i kultur, priorytetowe trak-
towanie młodych ludzi z mniejszymi szansami i pochodzących ze środo-
wisk marginalizowanych, nacisk na samodzielność i inicjatywę młodzie-
ży w przygotowywaniu finansowanych projektów w wyjątkowy sposób 
sprzyjają budowie refleksyjnej postawy wobec mobilności jako źródła 
wiedzy i kompetencji. 

Mobilność, elastyczność i refleksyjność – warunki 
udanego projektu modernizacyjnego

Zanim będzie można udzielić odpowiedzi na pytanie o możliwości, jakie 
daje mobilność jako narzędzie pobudzania aktywności społecznej i oby-
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watelskiej, należy przyjrzeć się samemu pojęciu mobilności i denotowa-
nemu przezeń zjawisku.

Przeglądając socjologiczne diagnozy formułowane z  różnych perspek-
tyw teoretycznych, możemy odnaleźć wspólny zestaw cech charaktery-
stycznych zjawiska, jakie można określić jako udane nowoczesne spo-
łeczeństwo. Istnieje zgoda, że owe cechy można odnaleźć wśród tych 
społeczeństw i krajów, co do których nie ma wątpliwości, że osiągnęły 
dobrostan ekonomiczny, wysoką jakość życia, powszechną edukację na 
wysokim poziomie, a ich obywatele w sposób nieograniczony mogą ko-
rzystać z dobrodziejstw demokracji oraz aktywnie uczestniczą w życiu 
społecznym i obywatelskim. Udana nowoczesność opiera się na trzech 
filarach. Pierwszy z nich to mobilność, drugi – elastyczność, a trzeci moż-
na określić jako refleksyjność.

Mobilność w socjologii ma kilka podstawowych znaczeń. Po pierwsze, 
może oznaczać mobilność (ruchliwość) społeczną poziomą – zmianę 
miejsca pracy, zamieszkania itp. – przy utrzymaniu podobnego statu-
su społecznego i  materialnego. Z  kolei termin mobilność (ruchliwość 
społeczna) pionowa oznacza przemieszczenie w ramach struktury spo-
łecznej, awans lub degradację. Zmiany statusu mogą być obserwowa-
ne w ciągu cyklu życiowego jednostek lub dotyczyć kolejnych pokoleń 
(ruchliwość pionowa międzypokoleniowa) (Szacka 2002:295). Wreszcie 
w ostatniej dekadzie zdefiniowano tzw. mobilność wirtualną, która po-
lega na realizowaniu celów mobilności poziomej (np. zmiana miejsca pra-
cy, dostęp do edukacji, nawiązywanie nowych kontaktów, poznawanie 
innych kultur) za pośrednictwem mediów elektronicznych – zwłaszcza 
Internetu (Anesh 2006). Nowoczesne społeczeństwa muszą być mobilne, 
ich członkowie przemieszczają się w przestrzeni rzeczywistej – czasowo 
lub na stałe zmieniając miejsce pobytu czy zamieszkania, w przestrzeni 
rynku edukacji i pracy – zmieniając miejsca pracy i gromadząc doświad-
czenia, a także w wymiarze wertykalnym – w strukturze społecznej i hie-
rarchii zawodowej – awansując na wyższe stanowiska. Dane z rankingów 
OECD pokazują, że spośród dziesiątki najszczęśliwszych społeczeństw 
aż siedem mieści się również w  top 10 najbardziej mobilnych. Cała ta 
siódemka – Dania, Australia, Norwegia, Finlandia, Kanada, Szwecja i USA 
– to jednocześnie kraje o najlepiej funkcjonujących gospodarkach i syste-
mach edukacyjnych (Serchuk 2011). W tym kontekście trudno się dziwić, 
że socjologowie chętnie sięgają do metafor mobilności – współczesne 
społeczeństwo bywa zatem charakteryzowane jako społeczeństwo no-
madyczne czy społeczeństwo turystów (Bauman 2006; Deluze i Guattari 
1988; Urry 2009). Mobilność ma także swój wymiar technologiczny. Tech-
nologie pozwalają przemieszczać się ludziom w przestrzeni – na wielką 
skalę i przy stosunkowo małych kosztach. Oferując zminiaturyzowane 
urządzenia, pozwalają na mobilną pracę. Wreszcie separują doświad-
czenia czasu i przestrzeni (Appadurai 2005; Giddens 2001), umożliwiając 
mobilność wirtualną. Spektrum mobilności we współczesnym świecie 
jest bardzo złożone. Obok mobilności jednostek bogatych, zamożnych 
i szczęśliwych, które podróżują z własnej woli, mają wiedzę i plan, jak 
przemieszczać się w przestrzeni – geograficznej czy w strukturze spo-
łecznej, mamy cały obszar mobilności wykluczonych – uchodźców, emi-



63

M
o

b
il

n
o

ś
ć

 s
p

o
s

o
b

e
M

 z
d

o
b

y
w

a
n

ia
 

i 
r

o
z

w
ij

a
n

ia
 k

o
M

p
e

t
e

n
c

ji
  

– 
o

d
 j

u
n

io
r

a
 d

o
 s

e
n

io
r

a

CZĘŚĆ I: MobIlnoŚĆ I koMpetenCje 
a społeCZeństwo obywatelskIe, 

rynek praCy I edukaCja

grantów, ludzi zmuszonych do zmiany miejsca zamieszkania przez biedę, 
osób zmarginalizowanych i zdegradowanych społecznie. 

Elastyczność jest cechą współczesnych społeczeństw, która przejawia 
się w umiejętności znajdowania optymalnych rozwiązań w nowych sytu-
acjach. Chodzi tu o taką adaptację, która nie tylko zapewni trwanie sys-
temu społecznego, ale umożliwi mu reintegrację pozwalającą na zwięk-
szenie własnej efektywności. Zgodnie z zaproponowanym przez Talcotta 
Parsonsa (1972) schematem analizy systemów społecznych AGIL, ich 
efektywność może być mierzona m.in. poprzez obserwację potencjału 
adaptacyjnego, realizację założonych celów oraz umiejętność integracji 
części składowych, a także podtrzymanie kluczowych dla ich trwania 
wzorów i schematów działania (Białyszewski 1972:XXIX–XXX). 

Refleksyjność jako cecha systemów społecznych została opisana w po-
łowie lat 80. Od tamtej pory jest uznawana przez socjologów za jeden 
z  podstawowych elementów wyróżniających współczesne społeczeń-
stwo. Refleksyjność w perspektywie systemów społecznych odnosi się 
do wszelkich narzędzi, które służą do systematycznego zbierania in-
formacji o  zachodzących procesach, w  celu ich optymalizacji poprzez 
poszukiwanie coraz lepszych rozwiązań. Narzędzia refleksyjności to 
wszelkiego rodzaju procedury ewaluacyjne, monitoring oraz zarządzanie 
projektowe, gdzie w sekwencję działań wbudowane są elementy reflek-
sji, audytu i wymiany informacji. W praktyce społecznej refleksyjność 
oznacza wychodzenie poza rutynę, umiejętność uczenia się na doświad-
czeniach poprzednich (i aktualnych) działań czy generalnie – podejście 
zarówno do narzędzi, jak i do priorytetów, zadań i  celów społecznego 
działania w  sposób uporządkowany i  świadomy. W niniejszym tekście 
chciałbym udzielić odpowiedzi na pytanie, na ile narzędzia europejskiej 
polityki wobec młodzieży, zwłaszcza programy adresowane do młodych 
ludzi, dostarczają im kompetencji niezbędnych do budowania nowocze-
snego społeczeństwa. Mobilność sama w sobie jest zjawiskiem ambiwa-
lentnym – może służyć zarówno rozwojowi społeczeństw, pomnażaniu 
doświadczenia i kompetencji, poprawiać funkcjonowanie gospodarki, ko-
rzystnie wpływać na kapitał społeczny, kulturowy i edukacyjny, jednak 
może również być aktywnością pustą – niegenerującą żadnych korzyści 
dla instytucji, grup czy jednostek, a nawet przynosić szkody w postaci 
napięć, konfliktów czy dezintegracji różnych środowisk. Tylko mobilność, 
która ma dobrze określone cele, która jest działaniem racjonalnym, do-
brze skoordynowanym z  najważniejszymi obszarami aktywności spo-
łecznej i której towarzyszy refleksja, może przynieść oczekiwane efekty 
w postaci skoku cywilizacyjnego.

Mobilność w Europie – fakty i mity 

Jak wyglądają różne wymiary mobilności w  społeczeństwach krajów 
UE? Jakie formy mobilności są najczęstsze i jak wygląda ich geograficz-
na i społeczna alokacja? Czy mobilność europejskich społeczeństw jest 
ekskluzywna, czy inkluzywna, czy zależy od zamożności społeczeństw, 
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czy jest związana z wiekiem, płcią, sytuacją rodzinną, zawodową, czy 
innymi czynnikami? 

Mobilność na europejskim rynku pracy nie jest zjawiskiem aż tak po-
wszechnym, jak można by tego oczekiwać. Dotyczy to zwłaszcza mobil-
ności międzynarodowej. Mobilność na rynku pracy w Europie jest śred-
nio niższa o 1/3 niż w USA. Powodują to różne czynniki, wśród których 
ważną grupę stanowią regulacje w zakresie polityki społecznej i rynku 
pracy niesprzyjające mobilizacji ruchliwości na rynku pracy. Należą do 
nich ochrona rodzimego rynku pracy, rozbudowany system zasiłków dla 
osób pozostających bez pracy, a także mało elastyczny system wyna-
gradzania, np. ze sztywno ustalonymi wynagrodzeniami minimalnymi 
(Janiak i Wasmer 2008:97). Narzędzia zachęcające do mobilności, takie 
jak aktywna polityka rynku pracy, programy kształceniowe i  eduka-
cyjne zorientowane na efektywność nie są dostatecznie wykorzysty-
wane. Główne przyczyny relatywnie niskich przepływów siły roboczej 
między państwami członkowskimi UE to bariery językowe oraz brak 
kompatybilności systemów zabezpieczenia emerytalnego i społecznego 
(2008:96). 

Mobilność edukacyjna w krajach UE może być szacowna na podstawie 
danych dotyczących mobilności wśród studentów. Odsetek studentów 
studiujących poza granicami kraju macierzystego w UE jest zróżnicowa-
ny. Powyżej 7%1 studentów na studiach zagranicznych jest m.in. na Cy-
prze (130%), Islandii (23%), Bułgarii (9,9%), Irlandii (9,2%), Słowacji (9,2%) 
i Norwegii (7,5%). Poniżej 2% – odpowiednio w Hiszpanii (1,5%), Wielkiej 
Brytanii (1,4%) i Polsce (1,3%). W pozostałych krajach UE odsetek osób 
studiujących poza granicami kraju macierzystego waha się od 2% do 4%. 
Z kolei największy odsetek studentów zagranicznych w stosunku do licz-
by studentów krajowych występuje w: Szwajcarii (17,7%), Austrii (13,5%), 
Belgii (11,2%), Wielkiej Brytanii (11,2%), Niemczech (10,7%), Francji (10,5%) 
i Danii (9%), a najmniejszy – we Włoszech (1,9%), Estonii (1,7%), Rumu-
nii (1,5%), Litwie (0,4%) i Polsce (0,4%) (Lanzendorf 2006:14). W liczbach 
bezwzględnych najwięcej studentów zagranicznych goszczą na swych 
uczelniach: Wielka Brytania (255 tys.), Niemcy (240 tys.) oraz Francja 
(221 tys.), a najwięcej za granicę wysyłają Niemcy, Francja, Turcja oraz 
Włochy (2006:15). Mobilność edukacyjna jest głównym celem funkcjo-
nowania szeregu programów europejskich adresowanych do młodzieży 
i – częściowo – do dorosłych. Największy, jeśli chodzi o liczbę uczestni-
ków, jest program edukacyjny „Uczenie się przez całe życie”, który two-
rzą m.in. programy Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinci 
oraz Jean Monnet. Największy z nich – Erasmus – zajmuje się promocją 
mobilności studentów i wykładowców uczelni europejskich. Z jego oferty 
w roku akademickim 2009/2010 korzystało ponad 213 tys. uczestników, 
a ogólna liczba uczestników od początku trwania programu przekroczy-
ła 2 mln, a w roku akademickim 2012/2013 prawdopodobnie przekroczy 
3 mln (European Commision 2011:19). 

1 Odsetek studentów z danego kraju studiujących za granicą w stosunku do studentów 
studiujących w kraju (100%).
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Badania Eurobarometr (2010) pokazują, że ponad 85% obywateli UE ni-
gdy nie przebywało za granicą w celu podjęcia pracy lub nauki. Odsetek 
ten jest znacznie wyższy w krajach nowej UE, za wyjątkiem Estonii i Pol-
ski. Natomiast najbardziej mobilni są obywatele Luksemburga, Irlandii 
i krajów skandynawskich (2010:52). Mieszkańcy Europy, choć generalnie 
mobilni – przemieszczają się najczęściej w  ramach podróży turystycz-
nych. Jednocześnie mobilność na rynku pracy odzwierciedla społeczne 
zróżnicowanie. Do najbardziej mobilnych na rynku pracy należą zarówno 
najbogatsi – przedstawiciele elit, osoby na stanowiskach menedżerskich, 
jak również przedstawiciele grup w  trudniejszej sytuacji materialnej – 
np. bezrobotni, osoby samotnie wychowujące dzieci. Duża mobilność na 
rynku pracy charakteryzuje również młodych dorosłych, osoby z wyż-
szym wykształceniem i studentów (2010:19). 

Jak wygląda mobilność młodych Europejczyków? Młodzi Europejczycy 
(46%) w wieku 15–24 lata częściej niż starsi są skłonni podzielać opinię, 
że łatwiej im będzie znaleźć pracę za granicą (Eurobarometr 2010:13), 
przewidują (36%), że w przyszłości będą pracować za granicą (2010:19), 
częściej też ich mobilność ma na celu zdobycie lub poprawę kompetencji 
i  kwalifikacji zawodowych i  językowych (2010:36). Ponad 13% Europej-
czyków z przedziału wiekowego 15–24 lata uczestniczyło w jakiejkolwiek 
formie edukacji za granicą – analogiczny odsetek w grupie młodych do-
rosłych (25–39 lat) wynosi 17% – w obu przypadkach jest on równy lub 
wyższy niż europejska średnia (13%) (2010:57). Młodzi obywatele UE, któ-
rzy pracowali za granicą, częściej niż pozostałe grupy wiekowe czynili 
to w ramach zatrudnienia sezonowego i praktyk zawodowych – rzadziej 
w ramach długoterminowych, stałych kontraktów (2010:68).

Mobilność geograficzna może być realizowana również w formie kontak-
tu wirtualnego, który uzupełnia poruszanie się w przestrzeni rzeczywi-
stej. W przypadku mobilności społecznej Internet jest narzędziem, które 
redukuje dystans społeczny i pozwala na poznawanie osób spoza bliskie-
go otoczenia jednostki (Wellman i Gulia 2004). Zdecydowana większość 
młodych Europejczyków ma dziś dostęp do sieci w domu (70%), a w du-
żej liczbie krajów UE2 ponad połowa młodych ludzi korzysta z Internetu 
także w szkole (EU Youth Report 2009:83). E-mobilność może stanowić 
uzupełnienie tradycyjnej mobilności, a w niektórych przypadkach może 
być jej wartościowym substytutem. 

Mobilność obejmuje również zjawisko migracji. Młodzi obywatele UE 
zmieniają swoje miejsce zamieszkania, nauki i pracy. Młodsi przemiesz-
czają się razem z rodzicami, a starsi – samodzielnie. Migracje młodych 
ludzi w Europie charakteryzują się m.in. tendencją do migracji do krajów 
sąsiedzkich oraz tendencją do przemieszczania się z krajów biedniejszych 
do bogatszych. Największa liczba młodych Europejczyków przybywa do 
Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, pośród krajów częściej wybieranych przez 
młodych emigrantów z UE znajdują się również Belgia, Niemcy, Włochy, 
Austria, Szwecja i Cypr (EU Youth Report 2009:11). Ważnym faktem spo-

2 Czechy, Dania, kraje bałtyckie, Węgry, Holandia, Polska, Słowenia, Słowacja i Finlandia.
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łecznym jest oczywiście migracja młodych ludzi spoza UE. Zjawisko to 
szczególnie dotyczy zamożniejszych krajów UE. Największa liczba osób 
w wieku 15–30 lat, legitymujących się obywatelstwem krajów spoza UE, 
mieszka na stałe w Niemczech (1,8 mln osób), Hiszpanii (1,4 mln) oraz 
Wielkiej Brytanii (1,25 mln), natomiast odsetek młodych rezydentów po-
chodzących spoza UE jest największy w Austrii i Niemczech (powyżej 
12%). Najmniejsza populacja młodych migrantów występuje w krajach 
nowej UE, takich jak Polska, Litwa oraz Rumunia (2009:11). 

Podsumowując dane dotyczące charakteru mobilności młodych ludzi, 
należy zwrócić uwagę na następujące zjawiska. Po pierwsze, młodzież 
w Europie jest jedną z bardziej mobilnych grup społecznych. Po drugie, 
mobilność młodych Europejczyków ma dwa wymiary – z jednej strony 
jest to mobilność osób pochodzących ze środowisk o  lepszych para-
metrach społecznych – lepiej wyedukowanych, posiadających zaplecze 
finansowe, a  z drugiej strony mamy do czynienia z mobilnością grup 
w różny sposób defaworyzowanych. W tym kontekście powstaje pyta-
nie – w jaki sposób polityki unijne i wewnętrzne krajów członkowskich 
mogą promować mobilność, która przezwyciężałaby dualizm mobil-
ności wymuszonej i mobilności jako przywileju i potrafiłaby stworzyć 
racjonalną alternatywę, tj. mobilność jako narzędzie budowania wła-
snych kompetencji – dostępne dla każdego, a zawłaszcza dla młodych 
obywateli UE. 

Program „Młodzież w działaniu”. Mobilność jako 
narzędzie budowy kompetencji społecznych 

Europejskie programy skierowane do młodzieży od samego początku 
swojego istnienia jako jeden z priorytetowych celów zakładały nakło-
nienie młodych ludzi do większej mobilności, w tym zwłaszcza do na-
wiązywania kontaktów międzykulturowych w ramach UE, zdobywania 
doświadczeń, kompetencji i  wiedzy w  trakcie zagranicznych studiów, 
praktyk oraz aktywności w  ramach wolontariatu i międzynarodowych 
wymian i spotkań młodzieży. 

W  tym kontekście szczególnie chciałbym się skupić na roli programu 
„Młodzież w działaniu”, którego specyfika w sposób szczególny wpisuje 
się w projekt budowy nowoczesnego otwartego i mobilnego społeczeń-
stwa. Program „Młodzież w działaniu” jest kontynuacją i rozwinięciem 
całej rodziny europejskich programów adresowanych do młodzieży, 
a  zapoczątkowanych przez trzy edycje programu „Młodzież dla Euro-
py” (Youth for Europe) z  lat 1988–1999. Bezpośrednim poprzednikiem 
programu „Młodzież w działaniu” był funkcjonujący w latach 2000–2006 
program MŁODZIEŻ. W sumie w latach 1988–2008 liczba młodych osób, 
które wzięły aktywny udział w działaniach organizowanych i finansowa-
nych przez młodzieżowe programy UE, przekroczyła 1,6 mln. 

Program „Młodzież w  działaniu” dzieli się na pięć priorytetowych 
obszarów, zwanych Akcjami. Wśród nich znajdują się te, które są 
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w  szczególny sposób istotne dla promowania świadomej mobilności. 
Są to przede wszystkim wymiany młodzieżowe – realizowane zarówno 
w partnerstwie z krajami UE, jak i  spoza UE oraz Wolontariat Euro-
pejski. Celem form mobilności promowanych w działaniach programu 
jest zachęcanie młodych ludzi z krajów europejskich do uczestnictwa 
w dialogu międzykulturowym. Możemy wskazać, w  jaki sposób dzia-
łania i  doświadczenia projektów realizowanych w  ramach programu 
realizują ten cel. 

Czas kompozycji dorosłego Ja. Po pierwsze, program „Młodzież w dzia-
łaniu” adresuje swoją ofertę do młodzieży w różnym wieku, a sporą gru-
pę beneficjentów stanowi młodsza młodzież – osoby w wieku 13–18 lat. 
Okres ten jest kluczowy z punktu widzenia konstrukcji tożsamości spo-
łecznej, tworzenia wzorów, wartości, nawyków i przekonań kształtują-
cych przyszłe życie i wybory życiowe. Jest to czas zbierania najważniej-
szych w życiu doświadczeń związanych z działaniem w grupie, zaufaniem, 
współpracą z  innymi (Brzezińska 2004:230–238; Erikson 1996:269–278). 
Młodzi ludzie mogą uczestniczyć w działaniach mobilnych – wymianach, 
spotkaniach itp. jeszcze przed rozpoczęciem studiów. Wreszcie, należy 
pamiętać, że nie wszyscy z beneficjentów programu trafią w mury wyż-
szych uczelni. 

Kontakt z innym. Projekty realizowane w ramach programu „Młodzież 
w działaniu” są wspólnie przygotowywane i realizowane przez młodzież 
z różnych krajów. Stwarza to sytuację, w której kontakt z przedstawi-
cielami innych narodów i  kultur ma charakter aktywny. W  literaturze 
psychologicznej właśnie taki aktywny kontakt polegający na wspólnie 
realizowanych aktywnościach jest uznawany za jeden z warunków prze-
zwyciężania uprzedzeń i stereotypów (Aronson 1997:578–582; Manstead 
i Hewstone 1996:691–696). 

Włączenie wykluczonych. W przeciwieństwie do innych adresowanych 
do młodzieży programów mobilnościowych, takich jak np. Erasmus czy 
Leonardo da Vinci, które charakteryzuje ekskluzywność, program „Mło-
dzież w działaniu” ma wśród swoich priorytetów włączanie i aktywizację 
młodzieży pochodzącej ze środowisk marginalizowanch i zagrożonej wy-
kluczeniem społecznym. 

Uczenie się przez uczestnictwo i  praktykę. Wszystkie projekty w  ra-
mach programu „Młodzież w działaniu” są przygotowywane przez mło-
dych ludzi. Dotyczy to zwłaszcza wymian młodzieży. Daje to młodzieży 
unikalną szansę zdobycia doświadczenia w obszarze zarządzania projek-
tami, przejścia całej drogi – od pomysłu poprzez konsultacje międzyna-
rodowe, przygotowywanie budżetu, na ocenie i ewaluacji kończąc. Trud-
no przecenić takie doświadczenie. 

Zrealizowane w  2010 r. wśród młodych ludzi biorących udział w  dzia-
łaniach finansowanych w  ramach programu „Młodzież w  działaniu” 
międzynarodowe badania ewaluacyjne potwierdzają korzystny wpływ 
uczestnictwa w programie na rozwój kompetencji społecznych, wiedzy 
i umiejętności. 
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Najczęściej podkreślane pozytywne efekty partycypacji w  działaniach 
programu to m.in.: 

 • efektywna komunikacja w obcym języku (75%)3;
 • umiejętność współpracy w grupie (57%);
 • poznanie wartości różnych form sztuki, różnych kultur (53%);
 • możliwość porozumienia z osobami o różnym pochodzeniu kulturo-

wym (75%);
 • zwiększenie zainteresowania kwestiami europejskimi (60%);
 • zdobycie pewności siebie (61%);
 • uświadomienie sobie znaczenia wspólnych europejskich wartości 

(50%);
 • poszerzenie sieci społecznych o przedstawicieli innych krajów (69%);
 • poprawa wiedzy i perspektyw dotyczących przyszłej edukacji i za-

trudnienia (60%);
 • deklaracje podjęcia dalszej edukacji – zarówno formalnej, jak i nie-

formalnej (87%) (Qualitative Impact 2010).

Wyniki badań potwierdzają, że uczestnictwo w  projektach, których 
istotą jest przemieszczenia się w przestrzeni, kontakt z przedstawicie-
lami innych społeczeństw oraz wspólne działanie, przynoszą wymier-
ny efekt w  postaci poprawy kompetencji społecznych, podniesienia 
poziomu wiedzy i  umiejętności komunikacji. Możemy stwierdzić, że 
program „Młodzież w  działaniu” jest zestawem wyspecjalizowanych 
narzędzi, które pomagają kształtować przyszłe postawy, nawyki i dzia-
łania, uwzględniając postulaty mobilności, elastyczności i refleksyjno-
ści. Jednocześnie dają szanse wszystkim młodym ludziom – zwłaszcza 
tym, którym środowisko społeczne nie dostarcza w sposób automa-
tyczny tego typu wzorów – na rozwój umiejętności i kompetencji uży-
tecznych w przyszłej edukacji i na rynku pracy. Można powiedzieć, że 
tworzą one nową europejską jakość uczestnictwa młodzieży w życiu 
społecznym. 

Bibliografia

1. Anesh, A. (2006) Virtual Migration. The Programming of Globalization. 
Durham: Duke University Press. 

2. Appadurai, A. (2005) Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary 
globalizacji. Kraków: Universitas.

3. Aronson, E. (1997) Serce i umysł. Psychologia społeczna. Warszawa: Zysk 
i S-ka. 

4. Bauman, Z. (2006) Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo 
Literackie. 

5. Białyszewski H. (1972) Wstęp do wydania polskiego. W: T. Parsons 
Szkice z teorii socjologicznej. Warszawa: PWN, I–XLX.

3 Odsetek respondentów, którzy w sposób zdecydowany (definitely yes) deklarowali obec-
ność pozytywnych efektów uczestnictwa w projektach programu „Młodzież w działa-
niu”. Dotyczy wszystkich przytaczanych danych proc. z badania Qualitative Impact 2010 
(przyp. M.S.).



69

M
o

b
il

n
o

ś
ć

 s
p

o
s

o
b

e
M

 z
d

o
b

y
w

a
n

ia
 

i 
r

o
z

w
ij

a
n

ia
 k

o
M

p
e

t
e

n
c

ji
  

– 
o

d
 j

u
n

io
r

a
 d

o
 s

e
n

io
r

a

CZĘŚĆ I: MobIlnoŚĆ I koMpetenCje 
a społeCZeństwo obywatelskIe, 

rynek praCy I edukaCja

6. Brzezińska, A. I. (2004) Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: 
Scholar.

7. Deluze, G., Guattari, F. (1988) Traktat o nomadologii: maszyna wojenna. 
Colloquia Communia, nr 1–3, Wydawnictwo Kolegium Otryckiego.

8. Erikson, E. (1996) Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Dom 
Wydawniczy Rebis.

9. EU Youth Report (2009) Luxembourg: Office for Official Publications 
of the European Communities.

10. European Commission (2011) Erasmus – Facts, Figures & trends. 
The European union support for student and staff exchanges and 
university cooperation in 2009/2010. Luxembourg: Office for Official 
Publications of the European Communities.

11. Eurobarometer (2010) Special Eurobarometer 337: Geographical and 
labour market mobility. Brussels: European Commision.

12. Giddens, A. (2001) Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo 
w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN.

13. Janiak, A., Wasmer, E., Mobility in Europe. Why it is low, the 
bottlenecks, and the policy solutions. W: Economic Papers 340, 
September 2008. Brusseles: European Commision Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs Publications, 1–155.

14. Lanzendorf, U. (2006) Foreign students and study abroad students. 
W: M. Kelo, U. Teichler, B. Wachter (red.) Eurodata. Student 
mobility in European higher education. Bonn: Lemmens Verlags- 
& Mediengesellschaft mbH, Luxembourg: Publications Office 
of the European Union, 7–53.

15. Manstead, A. S. R., Hewstone, M. (red.) (1996) Psychologia społeczna. 
Encyklopedia Blackwella. Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski 
& CO. 

16. Parsons, T. (1972) Szkice z teorii socjologicznej. Warszawa: PWN.
17. Qualitative Impact of the Youth in Action Programme. Report of the 2010 

Survey (2010). Education and Culture DG, Youth in Action Programme 
[online] [dostęp 10.12.2011]  
<http://ec.europa.eu/youth/focus/doc/monitoring_survey/ report_ 
monitoring _survey.pdf>.

18. Serchuk, D. (2011) Happy Country = Social Mobility? W: Forbes, 12.07.2011 
[online] [dostęp 10.12.2011]  
<http://www.forbes.com/sites/daveserchuk/ 2011/ 12/07/happy-
countrysocial-mobility/>.

19. Szacka, B. (2003) Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna 
Naukowa. 

20. Urry, J. (2009) Socjologia mobilności. Warszawa: Wydawnictwa 
Naukowe PWN.

21. Wellman, B., Gulia, M. (1999) Net surfers don’t ride alone: Virtual 
communities as communities. W: B. Wellman (red.) Networks in the 
global village. Westview: Boulder, CO, 331–366.



a



71

M
o

b
il

n
o

ś
ć

 s
p

o
s

o
b

e
M

 z
d

o
b

y
w

a
n

ia
 

i 
r

o
z

w
ij

a
n

ia
 k

o
M

p
e

t
e

n
c

ji
  

– 
o

d
 j

u
n

io
r

a
 d

o
 s

e
n

io
r

a

Mobilność edukacyjna w Europie. 
Mobilność jako narzędzie włączania 
społecznego i pobudzania 
uczestnictwa obywatelskiego 

MAJA BRKUSANIN, VITO LA FATA

W tekście przedstawiono najważniejsze wnioski ze sprawozdań przygo-
towanych z projektów zrealizowanych od 2001 r. przez CESIE – Europej-
skie Centrum Studiów i Inicjatyw1 w zakresie mobilności. Zaprezentowa-
no również najnowszą literaturę i badania prowadzone w tym obszarze 
na szczeblu europejskim. Omówiono aktywne uczestnictwo i włączenie 
społeczne powiązane z  działaniami na rzecz mobilności oraz trwałe 
efekty takich działań. Udzielono praktycznych i  przydatnych wskazó-
wek, jak skutecznie organizować mobilność.

Celem strategii Europa 2020 jest zapewnienie młodym ludziom szansy 
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i rynku pracy. Możliwości 
oferowane w zakresie mobilności powinny być ukierunkowane na roz-
wój kluczowych kompetencji w ramach uczenia się przez całe życie i na 
profesjonalizację doświadczenia. Działania na rzecz mobilności powin-
ny koncentrować się wokół takich zagadnień, jak włączenie społeczne, 
aktywne uczestnictwo, zatrudnialność, przedsiębiorczość, długofalowe 
podejście oraz skuteczniejszy nadzór i pomoc dla osób biorących udział 
w mobilności.

Doświadczenia płynące z mobilności 

CESIE jest europejską pozarządową organizacją non-profit, której po-
wstanie zainspirował życiem i pracą włoski socjolog Danilo Dolci. CESIE 
zajmuje się rozwojem poprzez zaangażowanie ludzi, społeczeństwa oby-
watelskiego i  instytucji oraz promowanie różnorodności. Motto CESIE 
– Świat jest tylko jedną istotą – wyraża chęć włączenia każdego z nas 
dzięki mobilności, wymianom i wzajemnemu zrozumieniu.

W 2011 r. CESIE obchodziło 10. rocznicę swojej działalności na szczeblu 
lokalnym, europejskim i międzynarodowym. W ciągu tych lat około 800 

1 <http://cesie.org./en>.
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osób wzięło udział w  wyjazdach organizowanych przez CESIE w  ra-
mach Wolontariatu Europejskiego (EVS), wymian młodzieży, mobilności  
Leonardo da Vinci, szkoleń, seminariów oraz wizyt studyjnych wspiera-
nych w ramach programów europejskich, takich jak „Młodzież w działa-
niu”, „Europa dla Obywateli” czy „Uczenie się przez całe życie”. Uczestnicy 
to przede wszystkim ludzie młodzi, przedstawiciele grup defaworyzowa-
nych, osoby niepełnosprawne, dorośli, osoby starsze, instruktorzy, na-
uczyciele i inni.

W wyniku tych działań podnoszono świadomość europejską, propago-
wano tolerancję, aktywne uczestnictwo, wzajemne zrozumienie, róż-
norodność kulturową, edukację międzykulturową, włączenie społeczne 
oraz świadomość globalnych zmian i wyzwań.

Priorytetem jest promocja różnych kwestii związanych z bieżącą sytu-
acją w UE. Dotychczas CESIE bardzo aktywnie i skutecznie realizowało 
cele działań w tym zakresie.

Priorytetem programu „Młodzież w  działaniu” na rok 2012, tj. przed-
miotem działalności i  projektów CESIE w  2012 r., jest promowanie za-
angażowania młodych ludzi na rzecz większego włączenia społecznego, 
pobudzanie wśród młodzieży ducha inicjatywy, kreatywności, przedsię-
biorczości i zatrudnialności, zdrowych zachowań jako środka do zdrowe-
go stylu życia, a także wspieranie włączenia społecznego i aktywnego 
uczestnictwa młodzieży, podnoszenie świadomości młodych ludzi i  ich 
mobilizacja do rozwiązywania globalnych problemów środowiskowych 
i mierzenia się ze zmianami klimatycznymi2.

Realizując priorytety na rok 2012 CESIE wdroży projekt wielodziała-
niowy MULTI2: Training for inclusion (MULTI2: Szkolenia na rzecz włą-
czenia), w  skład którego wchodzą dwa szkolenia na ten sam temat: 
wielowymiarowe zjawisko wykluczenia społecznego wśród młodzieży – 
będzie to kontynuacja Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wyklu-
czeniem Społecznym (2010). Pierwsze szkolenie COYOUTH – Combating 
multiple discrimination in youth (COYOUTH – Zwalczanie zwielokrotnio-
nej dyskryminacji wśród młodzieży) skupi się na analizie dyskryminacji 
wynikającej z  różnych powodów, takich jak wiek, płeć, pochodzenie, 
orientacja seksualna, niepełnosprawność. Szkolenie ma na celu umoż-
liwienie uczestnikom zdobycia elastycznych kompetencji potrzebnych 
w  radzeniu sobie z  wielopoziomową dyskryminacją, która negatyw-
nie wpływa na młodzież i  jest powodem niewykorzystywania szans, 
ubóstwa i  wykluczenia w  Europie. Drugie szkolenie MULTIACTION – 
Multiple actions against exclusion (MULTIACTION – Działania przeciwko 
wykluczeniu) ma za zadanie wyposażyć w odpowiednie kompetencje 
i wiedzę wychowawców młodzieży, którzy pracują z młodymi ludźmi 
z grup defaworyzowanych, by poprawić efekty ich pracy na szczeblu 
lokalnym i międzynarodowym. Projekt partnerski obejmuje 15 krajów 
europejskich3.

2 <http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/annual-priorities_en.htm>.
3 Więcej informacji można znaleźć na: <http:// www.cesie.org>.
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Roczne priorytety europejskie i mobilność. Projekty i dobre praktyki – 
CESIE wspiera roczne priorytety europejskie, realizując projekty, któ-
rych tematykę przewidziano na dany rok, oraz łącząc je z działaniami 
związanymi z mobilnością. 

2007 Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich4 – w 2007 r. wiele 
projektów było opartych na wzajemnym podejściu majeutycznym (ang. 
Reciprocal Maieutic Approach – RMA) jako narzędziu rozwiązywania 
konfliktów, edukacji międzykulturowej, dialogu międzyreligijnego i po-
znawania korzyści płynących z różnorodności.

2008 Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego5 – w 2008 r. CESIE zre-
alizowało wiele projektów ukierunkowanych na dialog międzykulturo-
wy i wzajemne zrozumienie. Miały one na celu organizowanie wymian 
i wolontariatu w różnych krajach. Odkrywanie nowych kultur i nawią-
zywanie dialogu za pośrednictwem różnych działań pomogło uczest-
nikom w odkrywaniu siebie i doskonaleniu umiejętności i kompetencji. 
Wśród zrealizowanych projektów znalazło się szkolenie Euro-Med Heri-
tage, wymiana młodzieży Demos-Kratos, Wolontariat Europejski (EVS) 
w Syrii i Egipcie oraz projekt wielodziałaniowy Creativity and Innovation 
for Youth Empowerment (Kreatywność i  Innowacja na rzecz Mobilizacji 
Młodzieży). Najważniejszym efektem tych projektów było zwiększe-
nie aktywnego uczestnictwa młodzieży i  lobbing w  ważnych dla nich 
sprawach oraz intensyfikacja dobrych praktyk i wymiana doświadczeń 
między organizacjami, a także organizacjami, które mają doświadczenie 
i zajmują się metodami pracy z młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi 
i obszarem Euro-Med (Euro-śródziemnomorskim).

2009 Europejski Rok Kreatywności i Innowacji6 – działalność CESIE sku-
pia się na kreatywnych i  innowacyjnych metodach wykorzystywanych 
na szczeblu międzynarodowym, europejskim i lokalnym. Należą do nich 
wzajemne podejście majeutyczne, twórcze myślenie, inicjatywy oddolne 
i uczenie się przez działanie. Dobre praktyki w ramach tych podejść zna-
lazły odzwierciedlenie w następujących projektach: Handmade Creative 
Thinking7 (Kreatywne Myślenie w Rękodzielnictwie), przyjmowanie i wy-
słanie wolontariuszy europejskich do Indii Nepalu i Senegalu itp.

2010 Europejski Rok Walki z  Ubóstwem i  Wykluczeniem Społecznym8 
– w 2010 r. CESIE wysłało i przyjęło wielu wolontariuszy, młodych lu-
dzi i seniorów, rozwijających kompetencje w zakresie pracy społecznej 
i  pomocy grupom defaworyzowanym, zagrożonym wykluczeniem spo-
łecznym i ubóstwem. Inne projekty realizowane w ramach programów 
europejskich obejmują: Implementing Social Pathways to ameliorate the 
situation of young wandering homeless persons – ISPAW9 (Wdrażanie 

4 <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=555&langId=en>. 
5 <http://www.interculturaldialogue2008.eu/>. 
6 <http://ec.europa.eu/culture/news/ne0008-european-year-of-creativity-and-innova-

tion_en.htm>.
7 <http://www.handmadecreativethinking.eu/>.
8 <http://ec.europa.eu/employment_social/2010againstpoverty/index_en.htm>.
9 <http://ispaw.eu/>.
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Ścieżek Społecznych na rzecz Poprawy Sytuacji Młodych Bezdomnych – 
ISPAW) oraz M3 – the Migrants and Mobilities (M3 – Migranci i Mobilność) 
projekt partnerski w programie Grundtvig, którego celem była wymia-
na dobrych praktyk i doświadczeń promujących integrację młodych mi-
grantów i odkrywanie nowych metod integracyjnych itp.

2011 Europejski Rok Wolontariatu10 – lokalny lub międzynarodowy wo-
lontariat przyczynia się do rozwoju osobistego i pomaga w odkrywa-
niu własnych możliwości. Jednym z projektów realizowanych w 2011 r. 
jest VLOOM – Volunteering aimed at valorizing the action of volunteers  
(VLOOM – Wolontariat, który ma na celu nadanie większego znaczenia 
działalności wolontariuszy). Wolontariusze reprezentują aktywną siłę 
roboczą w Europie, lecz często są w niewystarczającym stopniu doce-
niani.

Kontekst. Doświadczenia. Zalecenia. Mobilność 
i włączenie społeczne. Młodzież z mniejszymi 
szansami 

Grupami docelowymi CESIE są młodzi niepełnosprawni (fizycznie lub 
psychicznie), osoby przedwcześnie porzucające naukę, osoby w nieko-
rzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej, z naciskiem na różnego rodza-
ju przejawy ich dyskryminacji.

W  trakcie realizacji projektu Learning from EVS (Uczenie się poprzez 
Wolontariat Europejski) zgłoszono między innymi następujące propo-
zycje:

 • przydzielanie obowiązków w celu zwiększenia poczucia przydatności;
 • angażowanie młodzieży w działania lokalne przed realizacją mobil-

ności;
 • określenie jasnych celów;
 • prowadzenie mieszanych szkoleń z  udziałem młodzieży mającej 

mniejsze szanse;
 • wykorzystanie Wolontariatu Europejskiego jako integralnej części 

ścieżki kształcenia;
 • indywidualne wsparcie i obserwacja (kwestie kluczowe).

Propozycje dotyczące promowania:

 • uproszenie procesu składania wniosków;
 • zaangażowanie instytucji publicznych i sektora prywatnego;
 • zerwanie ze stereotypami oraz promowanie korzyści płynących 

z mobilności na konkretnych przykładach.

10 <http://europa.eu/volunteering/>.
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a społeCZeństwo obywatelskIe, 

rynek praCy I edukaCja

Propozycje dotyczące powrotu do kraju pochodzenia:

 • ulepszenie przepisów i stosowanie certyfikatu Youthpass na rynku 
pracy;

 • pozyskanie wysokiego budżetu na kontynuację działań, mających 
kluczowe znaczenie w utrwalaniu doświadczenia płynącego z wo-
lontariatu;

 • ponowna ocena obowiązkowych kompetencji i umiejętności;
 • wspieranie zatrudnienia europejskich wolontariuszy w sektorze pu-

blicznym i prywatnym;
 • zachęcanie do tworzenia sieci, stron internetowych oraz innych na-

rzędzi internetowych.

Mobilność i włączenie społeczne. Młodzież z mniej 
rozwiniętych regionów i obszarów wiejskich 

Grupami docelowymi CESIE są młodzi ludzie z mniej uprzywilejowanych 
dzielnic miejskich i z obszarów wiejskich Sycylii; młodzi ludzie z mniej 
rozwiniętych obszarów UE; oraz z  krajów spoza UE (Mołdawia, Ukra-
ina, Indie, Nepal, Senegal). Rodzaje działań: praca z imigrantami (dorośli 
i dzieci), bezdomnymi, osobami niepełnosprawnymi; praca w rezerwacie 
przyrody; edukacja środowiskowa; rozwój umiejętności zawodowych; 
zajęcia praktyczne i uczestnictwo.

Kluczowe zagadnienia:

 • upodmiotowienie – dzięki nabyciu umiejętności powrót do lokalnych 
kontekstów;

 • intensywny mentoring.

Mobilność i włączenie społeczne. Bezrobocie

Kontekst UE:

 • bezrobocie wśród młodzieży (prawie 21%)11 jest zagadnieniem prio-
rytetowym;

 • szczególny nacisk i środki na potrzeby NEET (osoby nieuczestniczą-
ce w edukacji, zatrudnieniu lub szkoleniu). We Włoszech 21% osób 
w wieku 15–29 lat nie uczestniczy w żadnej formie edukacji, zatrud-
nienia lub szkolenia12.

11 Eurostat, czerwiec 2010, < 25 roku życia.
12 ISTAT, 2009
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Korzyści płynące z inicjatyw związanych z mobilnością:

 • promowanie zaangażowania w życie społeczne oraz przeciwdziała-
nie wykluczeniu społecznemu i izolacji;

 • umożliwienie nabywania kluczowych kompetencji, które mogą zna-
leźć przełożenie w życiu osobistym i zawodowym.

Mobilność i aktywne uczestnictwo. 
Międzynarodowa współpraca i integracja UE 

Tworzenie sieci partnerskich poza Europą, aby wzmocnić współpracę 
międzynarodową i  udostępnić młodzieży z  różnych krajów mobilność 
w ramach programów europejskich. Perspektywa rozszerzenia UE: więk-
sza mobilność wynikająca z  wysyłania oraz przyjmowania obywateli 
nowych państw członkowskich i krajów starających się o przystąpienie 
do UE. Celem jest zwiększenie świadomości na temat wartości europej-
skich, wymiana doświadczeń i zapobieganie wykluczeniu.

Mobilność i aktywne uczestnictwo. 
Przedsiębiorczość

Pobudzając u  młodych ludzi ducha przedsiębiorczości, zidentyfikowa-
liśmy działania, które należy podjąć, dostosowując się do mobilności 
i zwiększając poczucie przedsiębiorczości. Są to: 

 • udział w wyzwalaniu ducha przedsiębiorczości; 
 • konkretne środki i lepsze podejście do przedsiębiorczości;
 • zwiększenie profesjonalizacji mobilności.

Mobilność i aktywne uczestnictwo. Kształcenie 
pozaformalne

Pozaformalna edukacja jest głównym narzędziem wykorzystywanym 
przez CESIE w propagowaniu nauki, aktywnego uczestnictwa i nabywa-
nia kompetencji. Oto kilka wskazówek, które mogą zostać włączone do 
pracy z grupami docelowymi, mającymi wziąć udział w mobilności: 

 • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i metod nauczania w celu 
realizacji bardziej atrakcyjnego i włączającego procesu uczenia się;

 • walidacja i uznawanie wyników edukacji pozaformalnej i nieformal-
nej podczas działań związanych z mobilnością;

 • podnoszenie świadomości na temat korzyści na szczeblu krajowym.
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a społeCZeństwo obywatelskIe, 

rynek praCy I edukaCja

Zrównoważony rozwój. Długofalowe podejście

Trwałość wpływu działań związanych z  mobilnością można zapewnić 
przez:

 • angażowanie młodzieży/innych grup docelowych w działania lokalne 
przed realizacją mobilności;

 • promowanie wykorzystania Youthpassu na rynku pracy;
 • zapewnienie kontynuacji działań jako podstawa utrwalenia do-

świadczenia zdobytego w ramach Wolontariatu Europejskiego;
 • promowanie zatrudnienia europejskich wolontariuszy w  sektorze 

publicznym i prywatnym;
 • zachęcanie do tworzenia sieci, stron internetowych oraz innych na-

rzędzi internetowych.

Zrównoważony rozwój. Kluczowe kompetencje

 • określanie – na początku mobilności – efektów kształcenia, które 
mają zostać osiągnięte;

 • monitorowanie i ocena postępów z udziałem mentora i wolontariu-
sza;

 • odnotowywanie efektów kształcenia i  nabytych kluczowych kom-
petencji;

 • monitorowanie nabytych umiejętności w przyszłym doświadczeniu 
(praca, inna mobilność itp.);

 • zwiększanie świadomości na temat skuteczności mobilności na kon-
kretnych przykładach w społeczności lokalnej i poprzez sieci.

Zrównoważony rozwój. Profesjonalizacja 
mobilności

 • realizowanie celów strategii Europa 2020, Mobilna Młodzież i strate-
gii UE na rzecz młodzieży;

 • włączanie mobilności do kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • wspieranie zatrudnialności;
 • wzmacnianie systemów wsparcia młodzieży – Akcja 4.3 w programie 

„Młodzież w działaniu”; 
 • zwiększanie mobilności wśród pracującej młodzieży i  wspieranie 

pracy młodzieży na rzecz walki z bezrobociem. 

Zrównoważony rozwój. Strategia mentoringu

 • poprawa komunikacji między koordynatorami w organizacjach wy-
syłających i przyjmujących;

 • zapewnienie odpowiedniego przygotowania (językowego, kulturo-
wego, wyraźne określenie zadań itp.);
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 • ciągłe monitorowanie za pomocą takich narzędzi, jak autoewaluacja 
czy autorefleksja, które są kompetencjami kluczowymi, aby ułatwić 
wydanie certyfikatu Youthpass;

 • możliwość pracy w charakterze mentora po zakończeniu mobilności;
 • dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie zarządzania projek-

tami dotyczącymi mobilności na szczeblu UE.

Zrównoważony rozwój. Zintegrowane podejście do 
upodmiotowienia

 • planowanie działań na rzecz mobilności zorientowanych na konkret-
ne efekty kształcenia;

 • zapewnienie stałego doradztwa i monitoringu;
 • sprawienie, by mobilność stała się naturalnym elementem bycia Eu-

ropejczykiem;
 • mobilność międzysektorowa;
 • zwiększenie dostępności informacji na temat korzyści płynących 

z mobilności i angażowanie multiplikatorów.

Instytucje europejskie, krajowe i  regionalne powinny wspierać mobil-
ność, aby wyjazdy młodzieży były regułą, a nie wyjątkiem. Celem bo-
wiem jest zwiększenie wiedzy i  umiejętności wykorzystywanych na 
potrzeby przyszłego rozwoju Europy. Stowarzyszenia i organizacje poza-
rządowe, działające w trzecim sektorze i pracujące z wykluczonymi spo-
łecznie grupami docelowymi powinny włączać do swojej pracy działania 
na rzecz mobilności jako środek wspierający działania lokalne. Dzięki 
ciągłej wymianie na terytorium Europy i poza nią możliwy będzie wzrost 
umiejętności oraz kompetencji organizatorów i grup docelowych. Sukces 
programu Erasmus będzie mieć wpływ na przyszłe programy i budżeto-
wanie Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Spowoduje także położenie 
nacisku na mobilność w wielu innych programach, począwszy od progra-
mu bieżącego (2007–2013).
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Wiedza w sieci muzeów

ALEKSANDRA GŁOWACZ, ELŻBIETA GRYGIEL

Muzeum Pałac w  Wilanowie współpracuje od 2006 r. z  innymi muze-
ami europejskimi w ramach Association des Résidences Royales Euro-
péennes – Stowarzyszenia Europejskich Rezydencji Królewskich (ARRE) 
z siedzibą w Wersalu. ARRE grupuje 16 instytucji członkowskich, które 
zarządzają 60 największymi muzeami rezydencjonalnymi w Europie, od-
wiedzanymi corocznie przez ponad 30 mln gości. Wspólnie rozwijamy 
sieć profesjonalistów przez organizację wymian, transfer dobrych prak-
tyk i realizację partnerskich projektów. W ramach projektu Sharing Skills 
in Europe – supporting the mobility of professionals from museum residen-
ces (Wymiana doświadczeń w Europie – wspomaganie mobilności profesjo-
nalistów z muzeów-rezydencji), realizowanego dzięki środkom programu 
Leonardo da Vinci, ośmiu pracowników Muzeum Pałacu w  Wilanowie 
mogło uczestniczyć w czterotygodniowych stażach w siostrzanych in-
stytucjach europejskich. Celem wyjazdów było rozpoznanie międzynaro-
dowych standardów zarządzania projektami w muzeach i pracy w zespo-
le zadaniowym (wystawy, programy rewitalizacji), porównanie procedur 
konserwatorskich i dokumentacyjnych oraz szeroko pojętej komunikacji 
społecznej, a także możliwości rozszerzania edukacyjnej oferty muzeal-
nej o programy dostosowane dla osób ze specjalnymi potrzebami. 

Gdy miejscem pracy jest wspaniały zabytek – historyczna rezydencja 
królewska, do której ciągną tłumy gości poszukujących śladów historii 
i kontaktu z dziełami sztuki – można uznać się za wybrańca losu. Praca 
w muzeum to jednak także konfrontacja z wieloma wyzwaniami. Muze-
alnik ma nie tylko chronić i zachowywać pamiątki dziedzictwa kulturo-
wego, ale przede wszystkim udostępniać je, mówić o nich i zachęcać od-
biorców, by korzystali z tego, co przetrwało jako dziedzictwo materialne 
i z tego, co jest dziedzictwem nieuchwytnym. Połączenie tych aktywno-
ści i twórcze rozwiązywanie problemów w konfrontacji z ograniczeniami 
(finansowymi, organizacyjnymi) przekłada się na satysfakcję zarówno 
pracownika, jak i publiczności muzealnej.

Do pracy w muzeach trafiają osoby z wyższym wykształceniem huma-
nistycznym – historycy sztuki, konserwatorzy, archeolodzy, filolodzy. 
Najczęściej przygotowanie do wykonywania zawodu zaczyna się wraz 
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z pierwszym dniem pracy w nowej placówce, a każde muzeum jest inne, 
ma swoją specyfikę zależną od miejsca, w którym się znajduje, obiektów, 
którymi się opiekuje i  które udostępnia, wreszcie otoczki społecznej, 
w której funkcjonuje. Pracy w muzeum właściwie trudno się nauczyć, 
nie praktykując w muzeum. W Polsce około 27 tys. osób jest zatrudnio-
nych w tym obszarze; jest to spora grupa zawodowa, która do niedawna 
nie miała wyodrębnionego kierunku studiów. Istnieją oczywiście pro-
cedury dotyczące obszaru bezpieczeństwa, konserwacji, udostępniania 
i dokumentacji zbiorów i substancji muzealnej; są to spisane dokumenty, 
z których można korzystać. Muzea, a  raczej zatrudnieni w nich ludzie 
mają także obowiązki z zakresu komunikacji społecznej i szeroko poję-
tej oświaty: mają powiększać zasób wiedzy o obiektach muzealnych i tę 
wiedzę udostępniać. Wymianie informacji i doświadczeń sprzyjają kon-
ferencje, otwarcia wystaw, staże, ale przede wszystkim zmiana syste-
mu zarządzania, która wzmacnia świadomość konieczności podnoszenia 
kwalifikacji przez udział we wspólnych projektach i dzielenie się dobry-
mi praktykami w ramach zespołów. 

Nowoczesne muzeum, czyli takie, które odpowiada wyzwaniom współ-
czesności, jest otwarte na kontakt, interaktywne, zdolne zaspokajać 
zmienne potrzeby różnych grup odbiorców; takie muzeum musi być jed-
nostką samouczącą się. Co najlepiej przygotowuje do pracy w muzeum? 
Oczywiście wiedza, studia poparte lekturami, podróżami do zabytków, 
miejsc szczególnie ważnych, do dzieł sztuki i  pracowni artystów. Zna-
jomość języków obcych jest nieodzowna, bowiem nie sposób uczyć się, 
a potem udostępniać wiedzę o dziedzictwie, kulturze i sztuce polskiej bez 
uwzględnienia kontekstu europejskiego, od tradycji antycznej poczynając, 
na lekturach nowych książek kończąc. Coraz ważniejsze stają się umie-
jętności zarządzania, w szczególności zarządzanie projektami i zespoła-
mi. Po 2004 r., czyli po wejściu Polski do Unii Europejskiej, przed muzeami 
otworzyła się szansa rozwoju dzięki dostępowi do funduszy europejskich. 
Wiele z nich potrafiło tę szansę wykorzystać, choć wymagało to wielkiego 
wysiłku na poziomie organizacji, projektowania, wreszcie zmiany syste-
mu pracy. Muzeum Pałac w Wilanowie jest jedną z tych instytucji, które 
potrafiły wykorzystać fundusze unijne dla poprawienia kondycji zabytko-
wej budowli i jej rewaloryzacji, a jednocześnie – równolegle – zmienić sys-
tem funkcjonowania i wprowadzić nowe zasady zarządzania. Od 2002 r. 
wdrażany jest proces reform oparty na autorskiej strategii wybranego 
w konkursie dyrektora Pawła Jaskanisa. Jednym z ważniejszych motorów 
tego procesu jest system pracy zespołowej, który pozwala wykorzystać 
potencjał pracowników z różnych działów, zdecydowanych na określony 
czas aktywnie uczestniczyć w realizacji wybranego projektu. 

Dobrym impulsem dla Muzeum Pałacu w Wilanowie stało się przyjęcie 
go do Stowarzyszenia Europejskich Rezydencji Królewskich (ARRE), co 
nastąpiło w czerwcu 2006 r. 16 instytucji zarządzających 60 europejskimi 
pałacami i zamkami oraz ich przyrodniczym otoczeniem stanowi wielki 
potencjał. Wersal, Hampton Court, Chambord, Schönbrunn, królewskie 
pałace w Madrycie, Sztokholmie, Turynie, Brukseli i innych miastach eu-
ropejskich od lat wspólnie realizują projekty, informują się o ważnych 
wydarzeniach, dzielą dobrymi praktykami. Dzięki programowi Leonardo 
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da Vinci (LdV) pracownicy historycznych rezydencji królewskich mogą 
także uczyć się w systemie job shadowing.

Muzeum Pałac w Wilanowie trzykrotnie starało się o wsparcie projektu 
podnoszenia kompetencji muzealników, składając wnioski do Narodo-
wej Agencji Leonardo da Vinci, i dotację udało się uzyskać dopiero za 
trzecim razem. Odrobiliśmy lekcję pisania projektów, z  pożytkiem dla 
siebie i innych. Począwszy od października 2009 r. osiem osób otrzyma-
ło szansę wyjazdu do wybranej rezydencji królewskiej w sieci ARRE na 
czterotygodniowy staż z intensywnym programem opartym na aktywnej 
partycypacji stażysty w pracach instytucji goszczącej. Wybraliśmy ta-
kie instytucje, których tradycja i współczesne metody zarządzania mogą 
być wzorem dla działania Muzeum Pałacu w Wilanowie, a mianowicie: 
Wersal, chyba najlepiej znaną rezydencję królewską w Europie, Hampton 
Court Palace, wielkie założenie pałacowo-parkowe pod Londynem, duń-
ski Zamek w Rosenborgu, który – podobnie jak pałac w Wilanowie – ma 
piękne zbiory sztuki europejskiej i dalekowschodniej, portugalską Mafrę 
z jej ogromnym zamkiem w centrum niedużego miasta i wreszcie Pałac 
Schönbrunn w Wiedniu, znakomicie zarządzane przedsiębiorstwo, które 
obsługuje co roku miliony gości z całego świata. 

Wszyscy stażyści Muzeum Pałacu w Wilanowie mieli świadomość, jak 
ważne jest dzielenie się wiedzą. Dlatego już we wniosku o dofinansowa-
nie projektu staży znalazła się obietnica prowadzenia przez nich blogów, 
ogólnodostępnych dzienników podróży, pełnych obserwacji i doświad-
czeń, z których mogą korzystać inni muzealnicy1. 

Projekt Sharing Skills in Europe ułatwił pracownikom muzeum wila-
nowskiego poznanie kultury organizacyjnej instytucji goszczących 
i umożliwił korzystanie z wypracowanych metod oraz dobrych praktyk 
dotyczących specyficznych programów. Pozwolił także polskim 
specjalistom umocnić się w poczuciu, że ich wiedza i doświadczenie są 
równie cenne i mogą być wykorzystane w najbardziej znanych ośrodkach 
europejskich. Na dowód warto przywołać konkretne przykłady, opisane 
w blogach uczestników staży. 

Monika Buraczyńska, edukatorka muzealna i koordynatorka programu 
dla niepełnosprawnych Muzeum Pałacu w  Wilanowie spędziła cztery 
tygodnie (luty 2011 r.) w Hampton Court Palace – ogromnym założeniu 
parkowo-pałacowym pod Londynem, rezydencji króla Henryka VIII, 
które obecnie prowadzi bogaty i  szeroko zakrojony program edukacji 
muzealnej dla różnych grup odbiorców. Jej staż polegał na zebraniu do-
świadczeń w zakresie udostępniania muzeum dla osób z ograniczeniami 
ruchowymi i psychicznymi, a także włączania ich w programy edukacyj-
ne. Oto wybrane fragmenty i konkluzje z bloga Moniki Buraczyńskiej:

Warto wskazać choć ogólnie zakresy tematyczne, w których się po-
ruszałam. Były to: dostępność (przystosowanie – fizyczne, informa-

1 Blog Leonardo w Wilanowie dostępny jest pod adresem: <http://leonardowwilanowie.
wordpress.com>.
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cyjne), działalność edukacyjna, projekty dla społeczności lokalnych 
i grup wykluczonych, Access Panel (forum osób niepełnosprawnych 
pracujących na rzecz Historic Royal Palaces), promocja zagadnień do-
stępowych i wydarzeń edukacyjnych, ustawodawstwo w zakresie do-
stępności budynków zabytkowych, oprowadzania dla niesłyszących, 
audiodeskrypcja (w postaci audioguide’a, jak i wolontariuszy, którzy 
opisują pomieszczenia na żywo), praca wolontariuszy, rezerwacja, ob-
sługa publiczności, strażnicy („warders” – grupa o całkowicie odmien-
nych kompetencjach i zadaniach niż strażnicy ekspozycji w większo-
ści polskich muzeów!). Wszystkie te zagadnienia były rozpatrywane 
na przykładzie całego Historic Royal Palaces, jako że wielu pracowni-
ków pracuje krzyżowo dla kilku pałaców.

Odbyłam dziś spotkanie ewaluacyjne: omówiliśmy dokładnie przebieg 
mojego stażu i  oba dokumenty, których przygotowanie wyznaczy-
liśmy jako cele stażu. Jeden z nich to analiza działań edukacyjnych 
w  Hampton Court i  propozycje – pomysły na pełniejsze przystoso-
wanie do potrzeb różnych niepełnosprawności. Drugi to przewodnik 
dla rodziców i  opiekunów dzieci autystycznych. To całkiem spore 
przedsięwzięcie. Wędrowałam po pałacu w  poszukiwaniu wszyst-
kich punktów, które wymagają opisania. Na tym właśnie polega ten 
przewodnik – nie na niwelowaniu potencjalnych trudnych miejsc, ale 
na przygotowaniu rodzica (i  za jego pośrednictwem dziecka) na ich 
obecność. To, co dla dziecka autystycznego może być kłopotliwe, dla 
innych stanowi pewnie nie lada atrakcję – np. śmigające po ścianach 
Nawiedzonej Galerii cienie królowej, wydobywające się z  ukrytych 
w bramie głośników dźwięki powozów, nawoływań, dziedzińcowego 
gwaru czy wreszcie, najtrudniejszy chyba punkt – żywe interpreta-
cje historyczne. (…) Jakkolwiek banalnie to brzmi, znaleźliśmy w tym 
stażu tak wiele plusów, że aż wydaje się to niewiarygodne. Oni się 
cieszą, że ktoś zrobił im kawałek roboty, ja się cieszę, bo w miesiąc 
nauczyłam się więcej niż przez ostatni rok studiów. Z ich perspektywy 
było to nie tylko odkrywanie swoich tajemnic przede mną, ale – jak 
wielokrotnie podkreślali – świetny wiedzowy transfer, jak najbardziej 
obustronny, co z  kolei mnie bardzo cieszy. Znalazłam tu grupę na-
prawdę przyjaźnie nastawionych ludzi, gotowych dzielić się własnym 
doświadczeniem, ale równie chętnie czerpiących z  moich doświad-
czeń i obserwacji.

Najważniejsza nauka płynąca z tego wyjazdu jest taka, że – zapomina-
jąc na chwilę o skali tego wszystkiego – możliwości mamy naprawdę 
podobne. Nie ma tu nic więcej, czego i my byśmy nie mieli lub nie mo-
gli mieć niewielkim nakładem. Zasadnicza różnica leży według mnie 
w organizacji. Tu wszystko przemyślane jest globalnie, od koncepcji 
do szczegółu, nie ma miejsca na fantazję i improwizację. Zaskoczony 
efektem jest tylko odbiorca, nigdy twórca.

Jak można wnioskować z zapisków Moniki Buraczyńskiej, program stażu 
był nie tylko intensywny, ale też oparty na obopólnej wymianie kompe-
tencji. Stażyści wilanowscy włączeni byli w pracę instytucji goszczących 
na równoważnych zasadach. Oczekiwano od nich nie tylko informacji 
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o  historycznej rezydencji królewskiej w  Wilanowie i  funkcjonowaniu 
polskiego muzeum, ale także aktywnego udziału w realizacji projektów 
wdrażanych aktualnie przez gospodarzy.

Jednym z takich nowych projektów (o charakterze wyzwania) miał zająć 
się inny stażysta z Muzeum Pałacu w Wilanowie, Konrad Pyzel, z wy-
kształcenia historyk sztuki i  socjolog, który w  lutym 2011 r. wyjechał 
do Mafry w  Portugalii. Jego nadzieje na pracę w  przyjaznym klimacie 
okazały się złudne; nieogrzewane komnaty ogromnego pałacu w Mafrze 
kumulowały wilgoć niesioną od oceanu, temperatura wnętrz nie prze-
kraczała 15 stopni Celsjusza, a kryzys ekonomiczny w Portugalii wpły-
wał na ducha niewielkiej drużyny ludzi zatrudnionych w tym muzeum. 
We wniosku o staż LdV Konrad Pyzel zadeklarował chęć badania relacji 
między muzeum a społecznością lokalną i metod współpracy z wolon-
tariuszami, jako że w  Muzeum Pałacu w  Wilanowie są to zadania do 
rozwiązania. Oto co zapisał w swoim blogu, siedząc wieczorami w swojej 
tymczasowej kwaterze – celi dawnego klasztoru, obecnie internatu szko-
ły wojskowej:

Dla tutejszych wolontariuszy przygotowałem ankietę (przetłumaczo-
ną przez Sonię z Działu Edukacji z angielskiego na portugalski), po-
nieważ nie ze wszystkimi mógłbym porozmawiać, poza tym zawsze to 
będą twarde dane możliwe do porównania. Do badania opinii na temat 
funkcjonowania pałacu w Mafrze wykorzystałem lokalną kawiarnię-
-bar-piekarnię, gdzie przychodzi w  miarę duża część społeczności 
tego miasteczka. Poprosiłem ludzi z  obsługi, by poza godzinami 
szczytu dawali klientom kawiarni niewielkie ankiety z dosłownie kil-
koma pytaniami, które można wypełnić w ciągu minuty podczas picia 
kawy. (…) Ponadto w zeszłym tygodniu pracowaliśmy nad stroną in-
ternetową Mafry, rozmowy były długie i  twórcze, ostatecznie napi-
sałem kilka stron podsumowania naszych wniosków i moich opinii, 
jak można by to zrobić, podrzucając przykłady innych stron, w tym 
oczywiście naszej, wilanowskiej. Bardzo ciekawa i udana była również 
wymiana pomysłów na temat muzeum rzeźby dla osób niewidomych. 
Udało się zrobić duży krok w ułożeniu narracji z wybranych rzeźb. Na 
ostatnie dni stażu odkładam namysł nad hitami Mafry, które można 
eksponować na stronie internetowej i które mogłyby wzmocnić stałą 
ekspozycję.

A teraz podsumowanie stażu, od razu z wnioskami, co oni mogą dać 
nam, a my im. Oni nam: wolontariat. Mają fantastycznych wolonta-
riuszy, głównie biorą ich z uniwersytetów trzeciego wieku. Mają m.in. 
panią, która rekonstruuje fragmenty zabytkowych mebli i rzeźb drew-
nianych oraz naprawia tkaniny. Mają grupę pań-emerytek, które na 
potrzeby edukacyjne odgrywają role… pokojówek i służących (prze-
brane w czepki, z miotełkami itp.), są także panowie udający francisz-
kanów (Mafra była kiedyś klasztorem). Powtarzam – to wolontariat, 
jedyne co ci ludzie dostają w zamian za pracę to darmowy wstęp do 
państwowych muzeów i możliwość uczestnictwa we wszystkich spek-
taklach oraz koncertach, jakie organizuje Pałac w Mafrze. Bez nich 
byłoby tu – w dobie kryzysu – ciężko. Druga rzecz: poczucie wspólnoty 
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i  znajomość pojęć (w  praktyce) takich jak ‘dobro wspólne’, ‘współ-
praca’, ‘lokalna społeczność’. Na tym to się tu opiera. Podczas mi-
strzostw świata w piłce nożnej w Niemczech oficjalna piłka nazywała 
się Teamgeist (duch drużyny). Oni w Mafrze grają tylko taką piłką. 
Konkretnie: pracownicy są maksymalnie zintegrowani, współpraca 
z miastem idzie bardzo dobrze, szkoła wojskowa, która jest umiesz-
czona w części klasztoru dba o zabytki, jakie ma w swoim ‘władaniu’. 
Wszyscy w Mafrze wiedzą, ze ten pałac jest ich największym dobrem.

Teraz ‘oni od nas’: Internet. Mają fajne zajęcia edukacyjne, ale nie ma 
ich nigdzie w Internecie, nie mają też audioguide’a i w ogóle systemu 
zajęcia się indywidualnym turystą. Nauczyciele zanim przyjdą na lek-
cje, mają ‘obowiązek’ wprowadzić dzieci w temat – ale jako że Mafra 
nie ma własnej strony internetowej, muszą szukać gdzie indziej. Poza 
tym mają masę ciekawych historii związanych z  pałacem, które tu 
grają podczas oprowadzania i  lekcji, ale jakby je wrzucić w Internet 
to pewnie by zagrały jeszcze lepiej. (…) W każdym razie tutaj akurat 
nasze wilanowskie doświadczenie może być pomocne.

Konrad Pyzel zwrócił szczególną uwagę na integrację i współpracę całe-
go zespołu, na czele z dyrektorem, oraz stałą grupę wolontariuszy. Dobrą 
współpracę z zarządem miasta i najemcą części pomieszczeń – szkołą 
wojskową – również uznał za sukces. Dlaczego? Bo tego właśnie brakuje 
nam najbardziej w muzeum wilanowskim: dostrzeżenia historycznej re-
zydencji królewskiej jako miejsca, wokół którego może koncentrować się 
życie społeczności lokalnej, dzielnicy i miasta, i które trzeba chronić – jak 
to się dzieje w Mafrze. Pałac i park w Wilanowie są zagrożone, wokół 
wyrastają nowe osiedla, których deweloperzy za nic mają dziedzictwo, 
historyczne osie i założenia urbanistyczne. Wbrew zdrowemu rozsądko-
wi, na naszych oczach zacierają ślady historii, która mogłaby stanowić 
o atrakcyjności tego fragmentu Warszawy i przynieść wszystkim zyski 
(także mierzone wzrostem przychodów finansowych dzielnicy).

Jak strzec tego, co jest pomnikiem historii i jak na tym zarabiać, wiedzą 
dobrze Francuzi. L’Etablissement Public de Versailles zwany potocznie 
Wersalem jest bardzo dobrze zarządzaną instytucją, silnie wspieraną 
przez państwo; w ramach długofalowego, zakrojonego na 17 lat programu 
rewitalizacji otrzyma ponad 400 mln euro z budżetu państwa na prace 
konserwatorskie w pałacu i parku. Widać wyraźnie zmiany, jakie generu-
ją te nakłady; odnawiane elewacje lśnią złotem i marmurami, ogrody są 
zadbane, organizuje się wielkie wystawy i pokazy plenerowe, udaje się 
też zadbać o potrzeby ponad 4 mln ludzi, którzy przybywają tu każdego 
roku. Wersal jest wielokrotnie większy niż pałac w Wilanowie, ale do wi-
lanowskiego pałacu i parku przybywa również bardzo dużo gości, ponad 
milion w skali roku. Nakłady z budżetu państwa na utrzymanie zabytku 
są u nas jednak nieporównywalnie mniejsze (a budżet przyznawany na 
jeden rok nie ułatwia dobrego planowania prac rewitalizacyjnych). Moż-
liwość działania otworzyły nam fundusze unijne, bez nich nie udałoby 
się rewitalizować zabytku i udostępniać go publiczności w oprawie pro-
gramów edukacyjnych, bardzo ważnych. Warto pamiętać, że utrzymanie 
pomnika historii jest kosztowne, ale w dłuższej perspektywie przynosi 
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społeczne zyski w postaci wzrostu przychodów z przemysłów kulturo-
wych i obsługi ruchu turystycznego (gastronomia, hotele).

Pałac w Wilanowie i pałac w Wersalu powstały w II poł. XVII wieku. I tu, 
i tam konserwatorzy zabytków muszą dbać o budowle, kontrolować ich 
stan i zapobiegać destrukcji. W Muzeum Pałacu w Wilanowie pracownią 
opieki nad zabytkami architektury kieruje Wojciech Bagiński, konserwa-
tor. Wyjechał na staż do Wersalu z dobrze przygotowanym planem pra-
cy, dzięki współpracy z wersalskim specjalistą Bertrandem Barbe, który 
rok wcześniej był stażystą LdV w Wilanowie. 

Celami, jakie postawiłem sobie wyjeżdżając na staż, jest odkry-
cie reguł funkcjonowania tak rozbudowanego organizmu, jakim jest  
l’Etablissement Public de Versailles, oraz – skoro do kontraktu należy 
również prowadzenie bloga – próba oddania atmosfery towarzyszącej 
tym poszukiwaniom. Oba wydają mi się w tej chwili niezmiernie odle-
głe. Pierwszy, co oczywiste, z powodu skali EPV. Mam nadzieję, że po-
mocne okażą się oba moje miejsca pracy w Wersalu: biurko w Depar-
tamencie Architektury i Ogrodów, oraz dach Kaplicy Królewskiej. Na 
dachu mam dokonać inspekcji stanu kamiennych rzeźb i dekoracji, a za 
biurkiem przetworzyć zebrane dane i oszacować ryzyko pozostawie-
nia ich jeszcze przez kilka lat bez konserwacji, w czasie której zostaną 
w końcu zdjęte i poddane odpowiednim zabiegom. Kaplica w Wersalu 
nadal spełnia warunki terminu „chapel” który znalazłem w słowniku 
architektonicznym: „Pomniejsze lub prywatne miejsce kultu albo mo-
dlitwy w obrębie większego założenia”. Mimo że ma rozmiary katedry.

Ostatnia inspekcja na dachu miała na celu upewnienie się, czy wszystko 
zostało należycie przejrzane, opisane i właściwie umieszczone na ma-
pie będącej podstawowym dokumentem raportu. Cyfrowa mapa jest 
przestrzenną bazą danych, gromadzącą całą wiedzę, jaką udało mi się 
zgromadzić w  ciągu stażu na temat rzeźb: stanu zachowania, historii 
i ikonografii. Poruszanie się po niej za pomocą kursora przypomina cho-
dzenie od rzeźby do rzeźby po prawdziwym dachu, klikanie w nie przy-
pomina dotykanie, a poprzez wywołanie zlinkowanych zdjęć i tekstów, 
można je oglądać i poznawać ich historię, stan, rokowania. (…) W czasie 
poprzednich 3 tygodni każda z nich została opisana w oddzielnej karcie 
inspekcji, której wzór został stworzony na potrzeby tego szczególnego 
projektu, i opisującej zagadnienia istotne właśnie dla tej unikalnej sytu-
acji. Tabelaryczne dane zostały zaopatrzone w graficzne równoważniki 
i  kody, i  odpowiednio rozmieszczone na planie dachu. Mapa pozwala 
więc dotrzeć do informacji o  każdej z  nich z  osobna, ale też pozwala 
oglądać je wszystkie naraz w świetle różnorodnych problemów. Dostęp 
do informacji jest kontekstowy i intuicyjny, oparty na wzajemnych rela-
cjach przestrzennych obiektów – tak jak ma to miejsce w rzeczywistości 
– a nie na znajomości ich dokładnych nazw i opisujących je skompliko-
wanych niekiedy kodów. Prezentacja rezultatów inspekcji we czwartek.

To, co Wojciech Bagiński robił podczas stażu w  Wersalu, było testem 
zastosowania przestrzennej konserwatorskiej bazy danych, jaką buduje 
w Muzeum Pałacu Wilanowie. Jego praca była także ważna dla instytucji 
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goszczącej, która otrzymała profesjonalną diagnozę stanu zachowania 
rzeźb umieszczonych w trudno dostępnym miejscu i mogła szybko prze-
ciwdziałać zagrożeniom. 

W  tym samym czasie (październik 2010 r.) w  Wersalu odbywały staż 
Marta Gołąbek, historyk sztuki i  Agnieszka Pawlak, konserwator ma-
larstwa z  Wilanowa. Doświadczenie uczestnictwa w  przygotowaniu 
wielkiej wystawy w Wersalu było szczególnie ważne dla Marty Gołąbek, 
która pracuje nad ważnym projektem poświęconym królowi Janowi III 
Sobieskiemu (2013 r.):

Mam uczestniczyć w końcowym etapie przygotowań wystawy „Sciences 
et Curiosités à la Cour de Versailles”. Rzecz dotyczyć będzie zaintere-
sowań naukowych monarchów francuskich i ich dworu, tego jak takie 
kompleksowe założenie architektoniczno-ogrodowe jak Wersal genero-
wało rozwój nauk ścisłych (inżynieria budowlana, hydraulika, medycyna 
itp.), no i generalnie bardzo intensywnego postępu nauk empirycznych 
w nowożytnej Europie. (…) Prace są już bardzo zaawansowane, w tych 
dniach zjeżdżają na miejsce ostatnie wypożyczone obiekty. Tych, które 
przybywają z zewnątrz do Wersalu, jest naprawdę dużo. W sumie cała 
ekspozycja zgromadzi ponad 300 najróżniejszych przedmiotów. Instytu-
cjami współpracującymi z organizatorami wystawy są Muzeum Historii 
Naturalnej, Obserwatorium Paryskie, Muzeum Sztuk i Rzemiosł, Biblio-
teka Narodowa i oczywiście muzea sztuk pięknych.

Przy okazji tej wystawy Agnieszka Pawlak mogła z kolei porównać pro-
cedury konserwatorskie obowiązujące w Polsce i we Francji:

Wojtek patrzy na Wersal z perspektywy dachów, Marta zgłębia tajem-
nice scenariusza wystawy i procesu budowania wydarzenia kulturalno-
-medialnego, jakim ta wystawa zapewne się stanie, natomiast ja buszuję 
pośród obrazów, wersalskich oraz tych, które przybywają z rozmaitych 
muzeów i instytucji, i badam ich „stan zdrowia”. (…) Okres jest gorący, 
cała ekipa monterów jest zaangażowana. Oprócz tego już w przyszłym 
tygodniu ma nastąpić uroczyste otwarcie salonu „Wielkiego Nakrycia 
Stołu” – w zeszłym roku plafon tego pomieszczenia był jeszcze w trak-
cie konserwacji. Teraz wygląda pięknie, ale trwają prace w  niższych 
partiach. I jeszcze jedno wydarzenie: do Korei, do Seulu przygotowywa-
ny jest transport dużej wystawy pt. „Królowe i królowie Wersalu” i wła-
śnie dzisiaj przygotowywałyśmy z Florence opinie konserwatorskie do 
obrazów. No więc właściwie nic nowego, tylko skala inna. Magazyny 
rozmieszczone są w różnych miejscach. Pomiędzy Wielkimi Stajniami, 
gdzie mieści się nasze biuro a pałacem, gdzie znajdował się jeden z ma-
gazynów, odległość wynosi 0,5 km i kilka razy ją dzisiaj pokonałyśmy. 
Dodam, że biuro znajduje się na wysokim trzecim piętrze. Poznawanie 
Wersalu od kuchni jest naprawdę bardzo ekscytujące.

Agnieszka Pawlak i Marta Gołąbek dzięki wsparciu LdV otrzymały szan-
sę włączenia się w skomplikowany projekt realizowany w Wersalu. Po-
dobne było też doświadczenie Anny Ekielskiej z działu sztuki muzeum 
wilanowskiego, która odbyła staż w Danii (październik 2009 r.).
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To był bardzo dobry wybór – Rosenborg. Zamek był rezydencją kró-
lewską do 1710 r. Zachowały się tutaj historyczne wnętrza od początku 
XVII do początku XVIII wieku. Później do Rosenborga przeniesiono ro-
kokowe i klasycystyczne wyposażenie i część dekoracji z  innego pa-
łacu. Związków i podobieństw z Wilanowem odnajduję coraz więcej. 
Nawet muzeum zorganizowano tutaj na początku XIX wieku. (…) Przy-
jechałam tutaj w bardzo gorącym czasie, pojawiłam się w muzeum do-
słownie w dniu uruchomienia nowej strony internetowej i w ostatniej 
fazie wdrażania nowego systemu informacji na ekspozycji, no i  jesz-
cze otwarcie dwóch wystaw, pierwszej dziś, drugiej za dwa tygodnie. 
Bardzo intensywna praca. W zupełnie naturalny sposób włączyłam się 
w rozbudowę strony internetowej i opracowywanie wyboru obiektów, 
o których informacja na ekspozycji będzie poszerzona. Moje spojrze-
nie z zewnątrz, wsparte wiedzą historyczno-sztuczną jest potrzebne 
i może zaowocować nowymi pomysłami. (…) Drugim zadaniem, bezpo-
średnio dotyczącym komunikacji z publicznością będzie przygotowa-
nie własnego projektu wyboru zabytków, które zostaną włączone do 
bardzo nowoczesnego systemu informacji na ekspozycji.

Swój staż świetnie wykorzystała także dr Agnieszka Leśkiewicz-Laudy, 
która na co dzień prowadzi badania mikrobiologiczne w pałacu wilanow-
skim; analizuje powietrze i mikroorganizmy, które żyją i szkodzą we wnę-
trzach zabytkowego obiektu. Jej badania pozwalają rozpoznać zagroże-
nia, których skutki mogą być nieodwracalne (np. utrata barw tkanin na 
ścianach spowodowana tym, że mikroorganizmy żywią się substancją 
barwiącą). Na zaproszenie konserwatorów brytyjskich spędziła cztery 
tygodnie w Londynie. Warto przywołać jej opinie na temat organizacji 
pracy w Historic Royal Palaces:

Pracuję w  dziale prewencji konserwatorskiej. Energia w  działaniu 
i sprawność wynika tu z potrzeby dostosowania zakresu koniecznych 
do wykonania czynności do godzin, w których otwarty jest pałac i na 
teren wchodzą już goście. (…) Osiągają tu bardzo satysfakcjonujące 
wyniki pracy. Zawdzięczają to na pewno planowaniu, ale także… do-
stosowaniu sposobu realizacji działań do realnych możliwości. Poma-
gają im w  tym odpowiedzi na bardzo proste pytania: jaki postawić 
cel, by jego osiągnięcie było realne, możliwe w czasie, atrakcyjne dla 
pracowników i wartościowe dla instytucji? Co mogę zrobić, by praca 
mojego zespołu była bardziej satysfakcjonująca? Jak mogę wesprzeć 
moich współpracowników w  osiąganiu naszych wspólnych celów? 
I wreszcie najprostsze – jak mogę lepiej wykorzystać swój czas, szanu-
jąc także czas innych? Historic Royal Palaces, instytucja obejmująca 
swoim zasięgiem pięć różnych pałaców królewskich, jest zarządzana 
poprzez cele, procesy i projekty. Jasno sformułowane cele, prawidło-
wo kontrolowane procesy i efektywnie prowadzone projekty dają im 
najzwyczajniej dobre rezultaty.

Ostatni staż jeszcze przed nami: Aleksandra Głowacz przygotowuje 
się do wyjazdu do Wiednia, gdzie w  lutym 2012 r. będzie obserwować 
i uczestniczyć w programach edukacji muzealnej w pałacu Schönbrunn. 
Na każdym etapie warto jednak przyglądać się efektom projektu: mamy 
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bardzo wiele doświadczeń, które stażyści przekazali swoim współpra-
cownikom w muzeum wilanowskim, rozwinęły się także projekty zaini-
cjowane w trakcie staży. Marta Gołąbek przyjęła propozycję współpracy 
przy wystawie sztuki europejskiej w Monako i wzięła udział w  jej re-
alizacji w  2011 r. System kompleksowej dokumentacji stworzony przez 
zespół Wojciecha Bagińskiego i testowany na dachu kaplicy wersalskiej 
rozwija się obecnie w  Wilanowie. Agnieszka Leśkiewicz-Laudy wraz 
z konserwatorami z Historic Royal Residences realizuje projekt, którego 
ważnym elementem są wypracowane przez nią procedury badań mikro-
biologicznych. Konrad Pyzel brał udział w tworzeniu nowej strony inter-
netowej Mafry, obecnie jest redaktorem wortalu wilanowskiego. Monika 
Buraczyńska wprowadza programy dla niepełnosprawnych w Muzeum 
Pałacu w Wilanowie. Wszyscy stażyści ujawnili swoje kompetencje ko-
munikatywne i okazali się niezwykle uzdolnionymi blogerami2. 

Muzeum Pałac w Wilanowie czeka już na troje pracowników Wersalu, 
którzy wkrótce rozpoczną tu swój staż w  ramach programu Leonardo 
da Vinci. Będą pracować z  naszymi konserwatorami zabytków. Mamy 
nadzieję, że nic nie zatrzyma swobodnego przepływu wiedzy i doświad-
czeń między muzeami europejskimi. 

Mobilność pracowników Muzeum Pałacu w Wilanowie, którzy uczest-
niczyli w  stażach finansowanych z  programu LdV, pozwala na ciągłe 
podnoszenie kompetencji zawodowych i stały przepływ specjalistycznej 
wiedzy na poziomie europejskim. Podjęcie pracy w partnerskiej insty-
tucji przez stażystów było okazją do zmierzenia się z odmienną kulturą 
pracy, organizacji, sytuacją prawną itp. Te doświadczenia muzealników 
pozwoliły na rozpoznanie różnic i  absorpcję rozwiązań, możliwych do 
zaaplikowania w warunkach rodzimych. Obustronny wektor przepływu 
wiedzy zapewnił równowagę między stażystą a instytucją przyjmującą. 
Niezależnie od przyszłej ścieżki kariery zawodowej uczestników projek-
tu odbyte staże stanowić będą istotny element ich curriculum vitae, po-
twierdzający odbycie stażu w najlepszych europejskich muzeach.

2 Zasób wiedzy, doświadczeń i anegdot jest dostępny dla zainteresowanych pod adresem: 
<http://leonardowwilanowie.wordpress.com>.
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Wpływ programu Erasmus na 
kształtowanie się uczelnianej strategii 
internacjonalizacji – doświadczenia 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 

IWONA BORKOWSKA

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu to jeden z  najwięk-
szych i najwyżej plasujących się w rankingach polskich uniwersytetów. 
Choć powstał w roku 1919, jest kontynuatorem ponad 400-letniej trady-
cji akademickiej Poznania, której początek dały Akademia Lubrańskiego 
(1517 r.) i poznańskie kolegium jezuickie (1611 r.). Dziś uczelnia reprezen-
tuje europejski poziom kształcenia i badań naukowych na 14 wydziałach, 
w ramach blisko 50 kierunków studiów i ponad 180 specjalności. Na UAM 
studiuje ok. 50 tys. studentów i słuchaczy studiów I, II i III stopnia oraz 
ponad 80 programów studiów podyplomowych. 

Uniwersytet od początku dbał o swój międzynarodowy charakter i re-
nomę, utrzymywał kontakty z zagranicą, również w czasach, w któ-
rych było to utrudnione przez sytuację polityczną. Gdy w roku aka-
demickim 1998/1999 na UAM został wprowadzony program Erasmus, 
mogliśmy oprzeć się na wieloletnim doświadczeniu we współpracy 
międzynarodowej oraz wykorzystać dziesiątki dotychczasowych kon-
taktów (Mapa 1.).

Pierwszy uczelniany koordynator programu Erasmus na UAM do dziś 
wspomina rozbrajającą szczerość, z jaką ówczesny prorektor ds. współ-
pracy z zagranicą przedstawiał program, powołując go na to stanowisko 
w roku 1998 (Milecki 2011:45). Władze UAM wprawdzie zawsze przywią-
zywały ogromną wagę do Procesu Bolońskiego i doceniały wsparcie Unii 
Europejskiej, jednak rektor nie ukrywał, że wdrażanie programu Era-
smus będzie ciężką, pionierską pracą, wbrew tradycji, bez możliwości 
wykorzystania rozwiązań sprawdzonych w  warunkach zbliżonych do 
panujących na UAM, gdyż takowych nie było. Mimo to Erasmus prędko 
ujawnił swój potencjał. Nastały lata rozkwitu mobilności wypełnione 
poczuciem, że oto akademicka młodzież dostaje szansę, o jakiej nie mo-
gły marzyć poprzednie pokolenia. Z roku na rok korzystało z tej szansy 
coraz więcej osób (Wykres 1.).
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Mapa 1. Partnerzy UAM 2006 r.

Źródło: opracowanie Kaczmarek, T. na podstawie danych DWZ UAM

Wykres 1. Studenci wyjeżdżający i przyjeżdżający na UAM w ramach programu Era-
smus 2000–2011 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych DWZ UAM

Po pierwszych latach obarczonych trudnościami typowymi dla wdra-
żania prekursorskich idei i  działań można było zaobserwować prze-
sunięcie punktu ciężkości z  dążenia do jak największej liczby zreali-
zowanych wyjazdów na zapewnienie jakości we wszelkich przejawach 
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CZĘŚĆ I: MobIlnoŚĆ I koMpetenCje 
a społeCZeństwo obywatelskIe, 

rynek praCy I edukaCja

międzynarodowej współpracy. Zagranicznych kontaktów było wiele, 
odtąd chodziło jednak o dokładne rozeznanie, jak je wydajnie wyko-
rzystać i w jakim kierunku rozwijać. Takie podejście powinno nas obo-
wiązywać również dziś, kiedy to mamy ponad 700 umów bilateralnych 
zawartych w  ramach programu Erasmus. Jeśli nie będziemy potrafili 
krytycznie ocenić i efektywnie wykorzystać potencjału kryjącego się 
za każdą z  nich, popadniemy w  zwykłą demagogię liczb i  statystyk  
(Gaalen 2010:13–16).

Wykres 1. pokazuje, że zainteresowanie UAM ze strony studentów za-
granicznych (czy wręcz zainteresowanie Poznaniem i Polską w ogóle) 
jest ograniczone. Tym bardziej musimy być świadomi faktu, że niezależ-
nie od naszego poczucia własnej wartości na forum międzynarodowym 
w przeszłości, przed 1999 r. nasza uczelnia była dla studentów zagra-
nicznych niemal niezauważalna. Nie ma wątpliwości, że bez programu 
Erasmus nigdy nie przyciągnęlibyśmy z  innych krajów 300 studentów 
rocznie. Gdyby nie ich obecność, nasza strategia internacjonalizacji 
nie otrzymywałaby koniecznych do rozwoju impulsów, zaś takie dzia-
łania, jak chociażby budowanie angielskojęzycznej oferty dydaktycz-
nej, internacjonalizacja w domu, kurs EILC języka polskiego, programy 
intensywne czy szkoły letnie niemalże całkiem straciłyby rację bytu. 
Tymczasem właśnie te inicjatywy, nadające uczelni międzynarodowy 
charakter, nawet dla polskich kandydatów na studia bywają powodem, 
by wybrać UAM. Okazuje się, że wielu naszych studentów wskazuje na 
zinternacjonalizowanie (w szczególności mobilność na dużą skalę) jako 
na jeden z najsilniejszych atutów uniwersytetu. Innych akademickich, 
społecznych i  ekonomicznych korzyści, jakie wynikają z  przyjazdów 
zagranicznych studentów dla uniwersytetu i miasta nie sposób tu wy-
mienić. 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza przyjął Strategię Rozwoju na lata 
2009–2019, która umożliwia stopniowe i  stałe wdrażanie jasno zdefi-
niowanych standardów i  wytycznych. Internacjonalizacja kształcenia 
i  badań wynikają w  niej zarówno z  założonych priorytetów, jak i  po-
szczególnych zalecanych działań. Obok Strategii Rozwoju, programu 
kompleksowego i  wyczerpującego, o  którym mowa będzie w  dalszej 
części, posługujemy się osobnym dokumentem, który zawiera niepozo-
stawiającą wątpliwości deklarację międzynarodowej misji i  wizji UAM 
(Adam Mickiewicz University in Poznań International Strategy):

(...)

Uniwersytet w sposób ciągły rozwija i uaktualnia programy badawcze 
oraz programy studiów, zapewniając przy tym ich interdyscyplinarny 
i międzynarodowy charakter.

Promuje proeuropejskie idee i aktywnie uczestniczy w życiu między-
narodowej akademickiej społeczności, stara się wprowadzać wspólne 
programy badawcze i programy studiów. Jego celem jest wzmocnie-
nie więzi z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i otwarcie się na 
nowe inicjatywy sprzyjające współpracy z krajami Europy.
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się do:

•	 prowadzenia badań naukowych o  znaczeniu globalnym, które 
przyniosą korzyści zarówno regionowi, jak i  całemu społeczeń-
stwu (...);

•	 zapewniania swoim studentom wielu okazji uczestnictwa w inter-
kulturowym doświadczeniu edukacyjnym o  najwyższej wartości 
merytorycznej poprzez bezpośredni kontakt z  wizytującymi wy-
kładowcami oraz możliwość wyjazdu do zagranicznych uczelni 
partnerskich;

•	 tworzenia efektywnych partnerstw pomiędzy kadrą naukowo-dy-
daktyczną oraz studentami uczelni z całego świata, we wszystkich 
dziedzinach nauki, projektach o znaczeniu dla rozwoju gospodar-
czego oraz dla kształtowania postaw społecznych i polityki zagra-
nicznej.

(...)

Strategia internacjonalizacji określa liczne cele na polu umiędzynaroda-
wiania uczelni oraz wymienia szczegółowe zadania w tym zakresie.

Zawsze, gdy uniwersytet, głęboko zakorzeniony w  wielowiekowej tra-
dycji, staje w obliczu nowoczesnych wyzwań wynikających z zewnętrz-
nych oczekiwań (np. międzynarodowej akredytacji) czy też z krajowych 
zmian legislacyjnych, pojawiają się strategiczne dylematy. Autorzy Stra-
tegii Rozwoju UAM odnoszą się do trudnych wyborów, jakich musieli do-
konywać, formułując misję i wizję uniwersytetu. Nie ulega wątpliwości, 
że program Erasmus już wcześniej wyznaczył pewien kierunek rozwoju 
i tym samym pomógł obrać strategiczne priorytety. 

Erasmus zmusił nas do dokonania pewnych zobowiązań o charakterze 
międzynarodowym oraz do sprostania wymogom standaryzacji, jakie 
Unia Europejska postawiła przed wszystkimi zainteresowanymi partner-
stwem i wymianą. Był to czynnik, który nie tylko wymusił pewne mini-
mum zmian, ale także zainicjował ciąg reform wykraczających poza owo 
minimum. Przemiany, w tym internacjonalizacja, choćby były najbardziej 
naglącą potrzebą instytucji, wymagają wiele czasu. Proces ten jest za-
pewne znacznie łatwiejszy w uczelniach o krótkiej przeszłości (Middle-
hurst 2008:3). Niemniej jednak na UAM, gdzie Erasmus bardzo szybko 
naznaczył sposób myślenia o studiowaniu oraz sposób funkcjonowania 
uczelni, nie było już miejsca na znane skądinąd, niekończące się dysku-
sje o zasadności przystępowania do Procesu Bolońskiego. 

Autorzy Strategii Rozwoju mieli świadomość, że dzięki finansowemu 
wsparciu programu Erasmus mamy możliwość czynienia wiele dobrego 
dla studentów i samego uniwersytetu oraz że nie wolno nam tej szansy 
zaprzepaścić. Stąd też działania programu (programy intensywne, pro-
jekty wielostronne, sieci współpracy, działania towarzyszące) są przywo-
ływane w planie strategicznym. Z drugiej strony, na etapie formułowania 
strategii nie uwzględniono holistycznego i  złożonego charakteru dzia-
łań o charakterze umiędzynarodawiającym, przynajmniej nie w stopniu, 
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jaki satysfakcjonowałby zwolenników internacjonalizacji przenikającej 
wszelkie struktury i aspekty działania instytucji. Nasz plan strategiczny 
oparty jest na trzeźwej ocenie rzeczywistości, w tym finansowych uwa-
runkowań. Uwzględnia on również ograniczony entuzjazm akademickiej 
społeczności wobec rewolucyjnych zmian, a szeroko zakrojona interna-
cjonalizacja za taką uchodzi. Nie zmienia to faktu, iż wytyczne są na tyle 
pojemne i elastyczne, że otwierają możliwości doskonalenia funkcjono-
wania uniwersytetu pod każdym względem. 

W dobie przyspieszonego rozwoju szkolnictwa wyższego często zdarza 
się, że rzeczywistość wyprzedza strategiczne założenia. Strategia Roz-
woju UAM zakłada 10-letni czas realizacji – to bardzo długa perspekty-
wa. Niektóre cele operacyjne związane z internacjonalizacją realizowane 
są w takim krótkim czasie, że wymagają uaktualnienia i uzupełnienia. 
Świadomość tego faktu powinna zachęcać osoby odpowiedzialne za re-
alizację strategii do wykraczania poza jej ścisłe zalecenia. 

W ramach struktur UAM funkcjonują cztery jednostki o zakresie zadań 
bezpośrednio związanym z internacjonalizacją: Dział Współpracy z Za-
granicą, Dział Programów Europejskich, Biuro Mobilności Transatlan-
tyckiej i Uniwersyteckie Centrum Edukacji Międzynarodowej AMU-PIE 
(Programme for International Exchange). Jednocześnie pewne zadania 
oddelegowywane są na wydziały, gdzie odpowiedzialność za ich realiza-
cję przejmują władze dziekańskie. 

Wiele aspektów funkcjonowania uczelni zostało wzbogaconych o wymiar 
międzynarodowy (tworzenie programów studiów, badania, współpraca 
z sektorem gospodarczym, rekrutacja studentów na studia, zapewnianie 
jakości itp.). Strategia Rozwoju UAM wyznacza cztery cele strategiczne 
i według nich porządkuje szczegółowe rekomendacje:

 • 1. cel strategiczny: BADANIA NAUKOWE na światowym poziomie;
 • 2. cel strategiczny: Najwyższa jakość KSZTAŁCENIA;
 • 3. cel strategiczny: Uniwersytet OTWARTY na otoczenie;
 • 4. cel strategiczny: Uczelnia profesjonalnie ZARZĄDZANA.

1.  BADANIA NAUKOWE na światowym poziomie – w  ramach 1. celu 
strategicznego plan wyraźnie wyznacza następujące cele operacyjne, 
przekładające się jednocześnie na stopień umiędzynarodowienia uni-
wersytetu:

 • budowa systemu oceny jakości badań oraz powiązania finansowa-
nia badań z efektami naukowymi (cel 1.1.2.);

 • kształtowanie sylwetki uczonego – kierownika zespołu badaw-
czego (1.1.4.);

 • umiędzynarodowienie badań (1.3.); 
 • zwiększanie międzynarodowej wymiany badaczy (1.3.1.); 
 • wzrost aktywności w pozyskiwaniu środków na badania z zagra-

nicy (1.3.2.); 
 • upowszechnienie i promocja wyników badań (1.3.3.);
 • udział w rozwiązywaniu globalnych problemów (1.3.4.);
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 • zwiększenie liczby publikacji o zasięgu międzynarodowym (1.3.5.);
 • dokumentacja i archiwizacja zbiorów materialnych i elektronicz-

nych dla celów społeczno-kulturowych oraz badawczych (1.4.5.). 

Zaplanowane działania obejmują: stworzenie baz danych na temat moż-
liwości wyjazdów zagranicznych pracowników naukowych oraz na temat 
finansowania współpracy w obszarze wspólnych międzynarodowych ba-
dań, stworzenie i uaktualnianie strony internetowej w języku angielskim 
informującej o bieżących wydarzeniach, badaniach, publikacjach i wa-
runkach studiowania na UAM1, monitorowanie zewnętrznych programów 
badawczych związanych z problemami globalnymi, itp.

2. Najwyższa jakość KSZTAŁCENIA – międzynarodowe aspekty są rów-
nież wyraźnie obecne, gdy chodzi o  realizację niniejszego założenia 
strategicznego, np.:

 • internacjonalizacja kształcenia (2.7.);
 • zwiększenie oferty zajęć w językach kongresowych (2.7.1.);
 • wzrost mobilności studentów i nauczycieli akademickich (2.7.2.).

Działania planowane uwzględniają: ocenę i zapewnienie jakości kształ-
cenia, internacjonalizację programu studiów (uwzględnienie proble-
mów globalnych i międzynarodowych), wdrażanie Procesu Bolońskiego, 
wspólne programy studiów, kształcenie zdalne i e-learning, rekrutowa-
nie studentów z zagranicy, zachęcanie studentów do zdobywania kom-
petencji w  językach obcych, zapewnienie i  doskonalenie wsparcia dla 
studentów zagranicznych itp.

Główny sposób na osiągnięcie celu: Najwyższa jakość KSZTAŁCENIA 
to wprowadzenie wewnętrznego systemu oceny i  zapewnienia jakości 
kształcenia (2.1.)2. Od stycznia 2010 r. na UAM działa taki system, zarów-
no na poziomie uczelnianym, jak i na poziomie wydziałowym3. Obejmuje 
on wszystkie aspekty kształcenia i, co zasługuje na podkreślenie, pra-
cownicy o zakresie kompetencji związanym z  internacjonalizacją (Pro-
ces Boloński, system ECTS, e-learning, Life Long Learning, mobilność) 
są odpowiedzialni za jego funkcjonowanie przynajmniej w tym samym 
stopniu, co specjaliści od problematyki krajowej. To bardzo ważne, że 
osoby zorientowane w  europejskiej standaryzacji (i  internacjonalizacji 
jako takiej) są zaangażowane w proces monitorowania i zapewniania ja-
kości oraz wszelkie działania mające na celu stymulowanie kultury jako-
ści. Społeczność akademicka ma okazję poznać ponadnarodowy punkt 
widzenia w  kwestii np. ram kwalifikacji, efektów kształcenia, rewizji 

1 Anglojęzyczny serwis internetowy UAM: <http://international.amu.edu.pl/home/about-
-us/newsletters>.

2 Cel operacyjny 2.1.: Wprowadzenie wewnętrznego systemu oceny i  zapewnienia jakości 
kształcenia; działanie 2.1.1.1.: Utworzenie Biura ds. Procesu Bolońskiego, działanie 2.1.1.2. 
Powołania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Koordynatorów 
ds. ECTS, LLL, e-learningu, zasobów i środków wsparcia, USOS i Mobilności (program Era-
smus). 

3 Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia <http://brjk.amu.edu.pl/uczelniany-
system-zarzadzania-jakosci-ksztalcenia/struktura-uszjk>.
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programów studiów, wspólnych programów studiów, uznawania efek-
tów kształcenia, prowadzenia zajęć w  wielokulturowej grupie itp. Tak 
funkcjonujący system gwarantuje, że internacjonalizacja stosowana jest 
jako wszechstronne narzędzie zapewniania jakości kształcenia i że uni-
wersytet jest stale poddawany porównaniom ze swoimi odpowiednikami 
za granicą.

Rada ds. Jakości Kształcenia opracowała listę tzw. rekomendacji dla 
wydziałowych komisji ds. zapewnienia jakości kształcenia. Dotyczą one 
m.in. bardziej elastycznego podejścia do uznawania efektów kształcenia, 
rozważenia programów studiów ze zintegrowanym okresem mobilności, 
pewnych procedur reagowania w problematycznych sytuacjach itp. Re-
alizacja działań programu Erasmus przez minionych 12 lat była dla nas 
bez wątpienia pouczającą lekcją na temat dostosowywania się do wy-
mogów międzynarodowej współpracy. Początkowa faza ujawniła wiele 
problemów i postawiła nas przed nieoczekiwanymi wyzwaniami. Wiele 
osób podejrzewało wyjeżdżających studentów o zwykłą chęć wyrwania 
się i pogwałcenia obowiązującego na UAM programu studiów, zaś apo-
logeci mobilności mieli być sprzymierzeńcami funkcjonowania tego pro-
cederu w tym nowym, dalece niedoskonałym systemie. W tym samym 
czasie właśnie dzięki programowi Erasmus ujawniały się niedoskona-
łości systemu kształcenia i w szybki, naturalny sposób dążono do stan-
daryzacji. Dzisiejsze ogromne zainteresowanie pracowników wyjazdami 
oraz służącymi realizacji konkretnych celów partnerstwami (w miejsce 
sztucznego gromadzenia mniej lub bardziej przypadkowych kontaktów), 
a  także rosnąca troska o potrzeby studentów mobilnych pokazują nie 
tylko, że społeczność akademicka liczy się z rekomendacjami Rady, lecz 
także, że erasmusowa lekcja była skuteczna.

3. Uniwersytet OTWARTY na otoczenie – międzynarodowe implikacje 
3. celu strategicznego ujawniają się głównie w realizacji celów opera-
cyjnych 3.1. i 3.5.:

 • wzrost znaczenia kulturotwórczej roli uczelni w regionie (szcze-
gólnie, gdy chodzi o działanie 3.1.3., tj. jest mecenat i organizacja 
przedsięwzięć artystycznych, w tym międzynarodowych);

 • intensyfikacja współpracy z władzami miasta i regionu (3.5.). 

Działanie dotyczy zainicjowania współpracy (...) w  sprawie wspólnych 
aplikacji o fundusze europejskie (...).

4. Uczelnia profesjonalnie ZARZĄDZANA – w odniesieniu do niniejszego 
celu strategicznego warto zwrócić uwagę na co najmniej dwa nastę-
pujące cele operacyjne o konsekwencjach dla stopnia zinternacjonali-
zowania uczelni:

 • wprowadzenie mechanizmów stałego podnoszenia jakości pro-
cesów organizacyjnych poprzez wdrożenie systemu zarządzania 
jakością i zarządzania problemami (4.3.1.);

 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje (...) (4.6.4.).
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Działania szczegółowe obejmują: podnoszenie kwalifikacji pracowników 
administracyjnych (w  tym znajomości języków obcych), zapewnienie 
funkcjonowania zgodnego z prawodawstwem krajowym i europejskim.

Strategia internacjonalizacji UAM (osobna deklaracja, używana głównie 
w celach promocyjno-informacyjnych, sama nieposiadająca mocy spraw-
czej) skupia się na tylko trzech spośród powyższych celów strategicz-
nych. Modyfikuje je w taki sposób, by wyraźniej odnosiły się do między-
narodowego powiązania uczelni:

1.  uznane na arenie międzynarodowej BADANIA NAUKOWE na świato-
wym poziomie;

2. KSZTAŁCENIE o najwyższej jakości w warunkach sprzyjających mobil-
ności studentów i pracowników;

3. uniwersytet OTWARTY na środowisko najbliższe i globalne, reagujący 
na potrzeby społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy.

Ten krótki dokument wymienia natomiast dodatkowe praktyczne działa-
nia, które mają się przełożyć na realizację powyższych celów, np.: 

•	 tworzenie wspólnych projektów badawczych z wiodącymi uczel-
niami z całego świata, w tym z USA, Kanady, krajów UE, Chin i in-
nych;

•	 rozwój działalności centrów badawczych o  charakterze mię-
dzynarodowym i  interdyscyplinarnym (np. Centrum Badań 
Środkowoazjatyckich, Centrum Integracji Europejskiej);

•	 zaznaczanie obecności UAM w międzynarodowych sieciach akade-
mickich i badawczych (np. EUA, EUCEN, The Compostela Group of 
Universities, The Santander Group, EMUNI);

•	 rozwój działalności interdyscyplinarnych jednostek uniwersytec-
kich zajmujących się międzynarodowym aspektem edukacji (np. 
Centrum Integracji Europejskiej, Instytut Konfucjusza, Biblioteka 
British Council, Alliance Française, Instytut Austriacki, Instytut 
Goethego).

Powyższe przykłady pokazują, że stale dokonywana jest niezbędna ak-
tualizacja planu strategicznego i że wdrażane są działania wykraczające 
poza zalecenia głównego dokumentu. 

Kategorie, o których mowa w odniesieniu do celów strategicznych 1–4, 
pojawiły się w strategicznym planowaniu UAM stosunkowo niedawno. 
Fakt, że zostały uwzględnione, świadczy o próbie uniwersalnego zasto-
sowania internacjonalizacji, z przełożeniem na jakość, wydajne partner-
stwa oraz przepływ zarówno ludzi, jak i wiedzy. Są już namacalne efekty 
pracy włożonej w realizację tych celów oraz dobre praktyki, jakimi UAM 
może się wykazać. Doskonałym przykładem jest Uniwersyteckie Cen-
trum Edukacji Międzynarodowej AMU-PIE, które specjalizuje się w ko-
ordynowaniu ogólnouczelnianej oferty dydaktycznej w językach obcych 
(przede wszystkim anglojęzycznej) adresowanej przede wszystkim do 
studentów z zagranicy przyjeżdżających do nas na wymianę. Oferta cen-
trum rośnie z roku na rok (Wykres 2.).
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Wykres 2. Liczba kursów oferowanych w ramach AMU-PIE na przełomie lat 2006–2011.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UCEM AMU-PIE

Nakłonienie szerokiej rzeszy pracowników do oferowania zajęć dydak-
tycznych w języku obcym jest trudnym wyzwaniem. Przykładowym pro-
blemem (spośród wielu) jest mała liczebność grup zajęciowych. Mamy 
zatem co najmniej jeden ważny powód, by zachęcać studentów rodzi-
mych do uczęszczania na kursy tego rodzaju. Proponuje się to zarów-
no studentom szykującym się na wyjazd za granicę (choć nigdy nie jest 
to bezwzględnie wymagane), jak i  tym, którzy nie planują wyjeżdżać. 
W  tym miejscu nie można nie pochylić się nad efektem pogłębiania 
się kontrastów między studentami, w zależności od ich uczestniczenia 
w programie Erasmus bądź odrzucania jego oferty. Coraz częściej mówi 
się o tym problemie – uniwersytet powinien spróbować mu zaradzić i to 
w sposób korzystny dla większości. Większość bowiem wciąż stanowią 
studenci, którzy, jakiekolwiek są ich ku temu powody, nie wyjeżdżają na 
zagraniczne studia4. 

Jak zapewnić dziesiątkom tysięcy studentów, którzy nie uczestniczą 
w akademickiej mobilności, korzyści ze studiowania w nowoczesnej, eu-
ropejskiej uczelni zbliżone do tych, które odnoszą beneficjenci progra-
mów mobilnościowych? Rozwiązaniem zdają się być działania określane 
jako internacjonalizacja w domu – te jednak nie są obiektem wyraźnych 
rekomendacji Strategii Rozwoju. Tymczasem znaczenie interkulturo-
wych efektów kształcenia (bądź tych, które dzięki interkulturowym 
doświadczeniom najłatwiej zdobyć) jest już na UAM powszechnie do-
ceniane. Czy możemy zatem pozwolić na to, by blisko 70% naszych 

4 Wyniki ankiet dot. udziału studentów w  mobilności w  ramach programu Erasmus: 
10%  w  roku akad. 2009/2010 <http://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0004/66730/
Raport-z-ogolnouniwersyteckiej-ankiety-studenckiej.pdf>; 9% w  roku akad. 2010/2011 
<http://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0020/91631/3-Raport-z-ankiety-studenckiej-
studenci-studiow-stacjonarnych.pdf)>.
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studentów (tj. nieuczestniczących w mobilności) nie miało możliwości 
ich zdobycia, a  interkulturowość kształcenia, najbardziej spektakular-
ną innowację w szkolnictwie wyższym, ograniczać tylko do niewielkiej 
grupy studentów? Wyższe idee promowane wraz z mobilnością, takie 
jak przyjaźń, tolerancja, równość praw niezależnie od rasy, narodowości 
i wyznania5, warto utrwalać przede wszystkim we własnym otoczeniu. 
Internacjonalizacja w domu wydaje się oczywistym rozwiązaniem, nie 
jest jednak łatwa do przeprowadzenia w Polsce, kraju wyjątkowo ho-
mogenicznym pod względem kulturowym, językowym i  religijnym (co 
wynika m.in. z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 
2012). W  rzeczywistości nie mamy w  domu obcego/innego. Zagranica 
jest jedynym miejscem, w którym możemy doświadczyć kulturowej róż-
norodności (i, de facto, własnej kulturowej tożsamości). Polscy studenci 
uznają właśnie to doznanie za najistotniejsze ze wszystkich doświad-
czeń zebranych podczas studiowania za granicą i  jego najbardziej im 
brak po powrocie do Polski. Potrzebujemy zagranicznych studentów, by 
zakłócili (w pozytywnym sensie) naszą jednolitość. Stanie się tak tylko 
wtedy, gdy włączymy ich w  proces tworzenia naszej internacjonalnej 
kultury, zarówno podczas zajęć, jak i  poza nimi. Sam fakt przyjazdu 
tych studentów do Poznania, zamieszkanie w akademiku i korzystanie 
z dedykowanej im oferty dydaktycznej nie gwarantuje integracji. Prze-
ciwnie, to bezpośrednia przyczyna konfliktów o podłożu kulturowym. 
Dlatego właśnie na UAM codziennością są działania o charakterze in-
ternacjonalizacji w domu, mimo że Strategia Rozwoju ich expressis ver-
bis nie zaleca.

Aspekty polityczne i  kulturowe przemawiające za internacjonaliza-
cją zdają się na UAM padać na podatny grunt. Zrozumienie dla takich 
względów, jak bezpieczeństwo narodowe, pokój i wzajemne zrozumienie 
oraz szacunek dla wielokulturowego bogactwa świata od dawna zako-
rzenione są w  etosie uniwersytetu i  jego pracowników. Dziś do głosu 
dochodzą nowe wartości, które tak dobrze poznaliśmy właśnie dzięki 
programowi Erasmus. Dlatego też argumenty za internacjonalizacją wy-
nikają coraz częściej z potrzeby współtworzenia Europejskiego Obszaru 
Szkolnictwa Wyższego (wspólne programy studiów, zapewnienie rów-
nych standardów, współpraca na rzecz badań naukowych, wzrost gospo-
darczy i konkurencyjność, międzynarodowa renoma, budowanie nowo-
czesnego społeczeństwa, dbałość o profil absolwenta i jego zawodowe 
losy, ekonomiczny zysk uczelni itp.). Strategia Rozwoju jest niezbędnym 
dokumentem, ale jego realizacja zależy wyłącznie od indywidualnych 
członków akademickiej społeczności, z których każdy kieruje się własną 
argumentacją w kwestii internacjonalizacji, ma własne oczekiwania i do-
strzega różne przeszkody.

Strategia Rozwoju UAM antycypuje opór wobec internacjonalizacji wciąż 
utrzymujący się u  części społeczności akademickiej i  dlatego wśród 
zadań szczegółowych zapowiada różne rozwiązania motywacyjne (np. 
specjalny system godzinowego rozliczania zajęć prowadzonych w języku 

5 por. Adam Mickiewicz University International Strategy.



99

M
o

b
il

n
o

ś
ć

 s
p

o
s

o
b

e
M

 z
d

o
b

y
w

a
n

ia
 

i 
r

o
z

w
ij

a
n

ia
 k

o
M

p
e

t
e

n
c

ji
  

– 
o

d
 j

u
n

io
r

a
 d

o
 s

e
n

io
r

a

CZĘŚĆ I: MobIlnoŚĆ I koMpetenCje 
a społeCZeństwo obywatelskIe, 

rynek praCy I edukaCja

obcym czy zespołowa nagroda rektorska za najlepszą wydziałową ofertę 
zajęć w języku angielskim). Innym przykładem likwidacji istotnych barier 
są darmowe kursy języków obcych dla pracowników.

Władze rektorskie i  dziekańskie mogą mieć różne wyobrażenia co do 
sposobu zapewniania danej jednostce międzynarodowego charakteru, 
popularności czy wreszcie renomy. Indywidualne ustalenie tego dla każ-
dego wydziału czy instytutu musi uwzględniać jego profil, osiągnięcia 
i  tzw. potencjał ludzki. Narzucenie 5-tysięcznej społeczności jednego 
modelu działania byłoby wprawdzie możliwe, ale sprzeczne z  tradycją 
UAM. Dlatego w gestii władz dziekańskich pozostaje określenie poten-
cjału i celów w ramach międzynarodowej współpracy i wdrożenie zopty-
malizowanych działań. Rozeznanie co do istniejących kontaktów każdej 
jednostki, jej potrzeb oraz mocnych i słabych stron musi poprzedzać in-
ternacjonalizację na szeroką skalę. Mówi o tym cel operacyjny 1.3.1.

Na uczelni każdy oddziałuje na przebieg internacjonalizacji oraz sam 
zmienia się pod jej wpływem. Na UAM uwagę przyciąga pokolenie dzie-
kanów i prodziekanów, którzy wcześniej pełnili funkcję koordynatorów 
wydziałowych Erasmusa. Pełniąc dziś funkcje na szczeblu władz dzie-
kańskich, przejawiają oni wyjątkowe zrozumienie dla idei mobilności, 
akademickiej przejrzystości i  uznawalności osiągnięć, interesują się 
efektami kształcenia dla danego przedmiotu a  nie tylko jego nazwą, 
biegle posługują się językiem obcym, z łatwością i świadomie rozwija-
ją swoje liczne kontakty z zagranicą oraz z zaangażowaniem przyjmują 
zagranicznych gości... To cechy, które rzadko w  takim stężeniu można 
spotkać u pracowników nigdy niezajmujących się organizacją mobilności.

Dokument Strategii Rozwoju stanowi być może jedynie sztuczną i wtórną 
motywację, mając jednak siłę sprawczą zmobilizował wszystkie pokole-
nia i grupy pracowników. Mobilność, najbardziej spektakularny i rewolu-
cjonizujący aspekt internacjonalizacji, nie jest na UAM już tylko tolero-
wana. Przeciwnie, doczekała się statusu wysoko cenionego i niezwykle 
pożądanego elementu studiów i rozwoju zawodowego pracowników.

Jeśli chodzi o stopień naszego zinternacjonalizowania, wkrótce być może 
osiągniemy mentalną i  organizacyjną gotowość do partnerstw stra-
tegicznych, skupimy się na starannie dobranych instytucjach partner-
skich i  nieprzypadkowych regionach geograficznych, dokładnie zapla-
nowanych działaniach typu internacjonalizacja w domu (Beelen 2007:9), 
a także szkoleniu kadr do współpracy międzynarodowej (innym niż tylko 
przygotowanie językowe), zaczniemy monitorować losy zagranicznych 
absolwentów, a  współpraca programowa będzie powszechniejsza. Te 
aspekty kolejna Strategia Rozwoju UAM powinna wyraźnie eksponować. 

Potrzeby społeczności akademickiej, gdy chodzi o  internacjonalizację, 
z czasem się zmieniają czy wręcz ewoluują, jeśli przyjąć, że określenie 
Homo Erasmus jest choć częściowo uzasadnione, a  interkulturowe do-
świadczenie mobilnościowe rzeczywiście dokonuje w ludziach ewolucyj-
nych ulepszeń. Na przykład niemal każdy stypendysta Erasmusa wra-
ca ze stypendium z ogromną potrzebą kontynuowania wielokulturowej 
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przygody na rodzimej uczelni. Dlatego też mnożą się inicjatywy, które 
mają na celu tę potrzebę zaspokoić. Wynikają one nie z wytycznych Stra-
tegii Rozwoju, lecz z rosnącej świadomości osób odpowiedzialnych na co 
dzień za proces internacjonalizacji. Zdaje się dokonywać kolejna zmiana 
paradygmatu, zapewne nie ostatnia. 

Bibliografia:

1. Adam Mickiewicz University in Poznań International Strategy (2010) 
Poznań: UAM [online] [dostęp 10.10.2011]  
<http://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0005/69215/AMU-INT.pdf>.

2. Adam Mickiewicz University in Poznań Quality Assurance System 
[online] [dostęp 8.10.2011]  
<http://international.amu.edu.pl/home/about-us/quality-assurance>.

3. Beelen, J. (2007) Implementing Internationalisation at Home. 
Amsterdam: European Association for International Education.

4. Gaalen, A. van (2010) Internationalisation and Quality Assurance. 
Amsterdam: European Association for International Education.

5. Gaebel, M., Purser, L. Wächter, B., Wilson, L. (2008) Internationalisation 
of European Higher Education, An EUA/ACA Handbook. Berlin: Raabe.

6. Kaczmarek, T., Wciórka, J. (2011) Europejski Program Erasmus na 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1998–2010. 
Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

7. Milecki, J. (2011) Erasmus po raz pierwszy. W: T. Kaczmarek, J. Wciórka 
(red.) Europejski Program Erasmus na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu w latach 1998–2010. Poznań: Wydawnictwo 
Naukowe UAM, 45–50.

8. Middlehurst, R. (2008) Developing Institutional Internationalisation 
Policies and Strategies: an Overview of Key Issues. W: M. Gaebel, 
L. Purser, B. Wächter, L. Wilson (red.) Internationalisation of European 
Higher Education, An EUA/ACA Handbook. Berlin: Raabe, 3 (B 1–23).

9. Strategia Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na 
lata 2009–2019 (2009) Poznań: UAM [online] [dostęp 10.10.2011]  
<http://www.amu.edu.pl/__data/assets/ pdf_file /0004/29227/
strategia.pdf>. 

10. Strategy of Adam Mickiewicz University in Poznań for the period  
2009–2019 (2009) Poznań: UAM [online] [dostęp 10.10.2011]  
<http://international.amu.edu.pl/__data/ assets/ pdf_file/ 0011/59771/
AMU-STRATEGY.pdf>.



101

M
o

b
il

n
o

ś
ć

 s
p

o
s

o
b

e
M

 z
d

o
b

y
w

a
n

ia
 

i 
r

o
z

w
ij

a
n

ia
 k

o
M

p
e

t
e

n
c

ji
  

– 
o

d
 j

u
n

io
r

a
 d

o
 s

e
n

io
r

a

Mobilność i aktualne trendy 
w edukacji na świecie

GABRIELE SIMONCINI

Mobilność w szkolnictwie wyższym stała się podstawowym narzędziem 
w  nabywaniu kompetencji niezbędnych w  społeczeństwie globalnym. 
Mobilność nie jest już opcją, lecz stała się strategicznym czynnikiem suk-
cesu, kształtującym przyszłość młodych pokoleń. Edukacja oparta na do-
świadczeniu, kompetencje międzykulturowe i  elastyczność umożliwiają 
sukces zawodowy i przyczyniają się do rozwoju społeczeństw. Wszystko 
to, a nawet więcej, stało się konieczne, aby sprawnie poruszać się w stale 
zmieniającym się społeczeństwie krajowym, europejskim i globalnym.

Mobilność należy postrzegać jako kluczową cechę społeczeństwa glo-
balnego. Poszczególne kraje często stawiają jednak tej wizji opór. W pań-
stwach europejskich i ich instytucjach publicznych dostrzeganie znacze-
nia mobilności, jej promowanie i realizowanie odbywa się dość mozolnie. 
Jest to zrozumiałe: mobilność oznacza denacjonalizację poprzez globali-
zację. Mobilność wiąże się z opuszczeniem własnej wioski i wyprawą do 
globalnej wioski. Instytucje Unii Europejskiej stoją w obliczu złożonego 
zadania w związku z realizowaniem mobilności i kontynuowaniem inte-
gracji Unii (zwłaszcza w czasach kryzysu).

Europejskie instytucje publiczne, mimo swoich wysiłków, napotykają na 
poważne przeszkody na frontach krajowych. W dzisiejszej Europie kra-
jowy aparat państwowy jest mało nowatorski, a biurokracja jest w więk-
szości nieprzygotowana do innowacji. Ponadto monopolistyczne krajowe 
systemy uniwersytetów państwowych, takie jak włoski, są zdetermino-
wane stawiać nieubłagany opór wszelkim zmianom. Ich zwierzchnicy 
(pasożytnicza kasta profesorska) reprezentują wąskie grupy interesów, 
utrzymujące się kosztem kolejnych pokoleń.

Równolegle do sektora publicznego należy uwzględnić sektor prywat-
ny, odpowiednio do wzrostu jego znaczenia. Niepaństwowe szkolnictwo 
wyższe, kręgi biznesowe i otoczenie korporacyjne są głównymi intere-
sariuszami i strategicznymi graczami w rozwoju mobilności. W związku 
z  tym wyraźnie sformułowane powiązania między różnymi publiczny-
mi i prywatnymi priorytetami, misjami i  interesami są pożądane. Sek-
tor publiczny wydaje się jednak wykazywać ogólną tendencję do zbyt 
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kompleksowego zarządzania mobilnością w ramach wszystkich swoich 
różnych odgałęzień.

Przy takim podejściu sektor prywatny jest najprawdopodobniej po-
strzegany jako podmiot podrzędny, a nie jako jeden z głównych filarów 
i graczy w globalizacji. Wydaje się, że uczenie się przez doświadczenie, 
kompetencje językowe, ponadnarodowa mobilność, innowacyjność, 
doskonałość i  wiele innych mogą zostać osiągnięte jedynie w  ramach 
instytucjonalnych. Jest to zadanie utrudnione, tym bardziej że w  rze-
czywistości na lokalnym szczeblu krajowym sprawy te leżą w rękach nie-
przygotowanych, niewykwalifikowanych i  niewykazujących inicjatywy, 
żeby nie powiedzieć pasożytniczych, podmiotów i lobbystów.

Należy zatem dołożyć starań, aby zwiększyć rolę sektora prywatnego 
w  mobilności. Niepaństwowe instytucje szkolnictwa wyższego rosną 
w siłę na całym świecie. Ich sposób zarządzania mobilnością przynosi 
wyniki z tego prostego powodu, że same są odzwierciedleniem i wyni-
kiem mobilności. Uniwersytety sieciowe, wielokampusowe, korporacyjne 
i komercyjne oraz programy studiów za granicą stają się coraz bardziej 
widoczne zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Proces 
ten ma skalę globalną – dzieje się tak w Chinach, Stanach Zjednoczonych, 
Zatoce Perskiej, Indiach i prawie wszędzie.

Mobilność w obrębie Unii Europejskiej może zyskać wyjątkowo wiele po-
przez umieszczenie jej w kontekście światowym. Europejska mobilność 
mogłaby odnosić większe sukcesy, gdyby została obliczona na osiąganie 
wyników – tu i teraz. Ponadto mobilność dawałaby lepsze efekty, gdy-
by została skonstruowana i od samego początku realizowana wyłącznie 
jako mobilność globalna. Pilnie potrzebny jest nowy sposób myślenia.

Istotą zachodniej liberalnej demokracji jest otwartość, która znajduje 
wyraz w otwartym społeczeństwie. Otwartość idzie w parze z płynno-
ścią, której towarzyszy niepewność i  ryzyko. Otwarte społeczeństwo 
globalne daje niezwykłe możliwości rozwoju kształcenia wyższego i ba-
dań naukowych na całym świecie. Od końca ubiegłego wieku szkoły 
wyższe, głównie prywatne, wyrastają na wszystkich kontynentach jak 
przysłowiowe grzyby po deszczu.

Próba definicji edukacji globalnej czy też globalnego szkolnictwa wyż-
szego może być wyzwaniem dla tradycyjnego sposobu myślenia. Edu-
kacja była zawsze pojmowana i definiowana jako mająca charakter kra-
jowy. W związku z tym edukacja międzynarodowa oznaczała po prostu 
interakcję między krajowymi systemami edukacji. My natomiast defi-
niujemy globalne szkolnictwo wyższe przede wszystkim jako poddany 
transformacji i stale zmieniający się proces kształcenia oparty na inno-
wacyjności i doskonałości. Według nas mamy do czynienia z procesem, 
a nie z systemem.

Mające swoje korzenie w koncepcji globalnej wioski i będące struktural-
ną częścią gospodarki opartej na wiedzy, globalne szkolnictwo wyższe 
stało się motorem rozwoju i bezpieczeństwa na całym świecie. Szkol-
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nictwo wyższe w kontekście globalnym nie będzie prosperować, jeżeli 
zostanie ograniczone przez poszczególne kraje do ich granic. Gospodarka 
oparta na wiedzy nie potrzebuje, a wręcz nie toleruje, granic państwo-
wych. Może zdobędziemy się na odwagę, by myśleć o globalnym szkol-
nictwie wyższym w podobnych kategoriach, jak myślimy o międzynaro-
dowych korporacjach. Wiąże się to z pewnością z ryzykiem, a co za tym 
idzie z  kompleksowym zarządzaniem ryzykiem, lecz dalsze zgłębianie 
tego tematu może doprowadzić do otwarcia nowych horyzontów, mniej 
lub bardziej obiecujących.

Edukacja globalna może przyczynić się na wiele sposobów do poprawy 
i  zwiększenia bezpieczeństwa, zarówno międzynarodowego, jak i  kra-
jowego. Jeżeli dla państwa i jego instytucji edukacja globalna stanie się 
priorytetem, to może się ona przyczynić nie tylko do długoterminowego 
rozwoju społeczeństwa, lecz również do osiągnięcia bezpieczeństwa, bę-
dąc atutem w walce z ubóstwem, nierównością i niepewnością. Eduka-
cja globalna wnosi do społeczeństwa innowacyjne podejście kulturowe 
i wielowymiarowy sposób myślenia, co przekłada się na doskonalenie lu-
dzi i poprawę bezpieczeństwa. Edukacja globalna jest narzędziem, dzięki 
któremu zderzenie różnorodności sprzyja wzrostowi, promuje szacunek, 
a także zwiększa bezpieczeństwo. 

Edukacja globalna sama w sobie nie realizuje misji cywilizacyjnej, ani nie 
narzuca preferowanej skali etyki i wartości. Działa na zasadzie plurali-
zmu i płynności, zawsze podchodząc do złożonych problemów z różnych 
perspektyw. Polega na otwartości umysłu i tolerancji, co pozwala unikać 
konfliktów, wyłączenia lub wyobcowania. Jeżeli założenia te są popraw-
ne, być może warto przyjąć nowe sposoby myślenia i różne strategie na 
rzecz reformy szkolnictwa wyższego. Aby osiągnąć cel, jakim jest dobrze 
wykształcona, zdolna, tolerancyjna i  pokojowo nastawiona światowa 
społeczność, należy przeprojektować systemowe elementy środowisk 
edukacyjnych.

W perspektywie bardziej realistycznym sposobem na osiągnięcie zrów-
noważonego globalnego bezpieczeństwa jest wyraźnie zdefiniowany 
i szeroko zakrojony rozwój edukacji globalnej, a nie mobilizacja kolejnych 
sił zbrojnych. Globalne szkolnictwo wyższe oznacza stworzenie global-
nej jednostki, zdolnej do sprawnego poruszania się w zglobalizowanym 
społeczeństwie zgodnie z własnymi potrzebami, lecz również dla dobra 
wspólnoty. Powinna ona posiadać zdolności analityczne i  umiejętność 
krytycznego myślenia, rozumieć globalne i  własne otoczenie, a  także 
przyczyniać się do walki z ignorancją i nietolerancją.

Jeżeli globalny model edukacji będziemy rozumieć jako proces służący 
globalnemu obywatelowi do utrzymywania relacji z gospodarką opartą 
na wiedzy, to trzeba zauważyć, że model ten musi w dużej mierze zostać 
dopiero zbudowany. A  to dlatego, że – jak już wspomniałem – szkol-
nictwo wyższe jest nadal powszechnie postrzegane i rozumiane przez 
głównych decydentów państwowych (którzy są źródłem finansowania 
publicznego) jako twór o  charakterze narodowym, a  nie globalnym. 
Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę fakt, że edukacja była głównym 
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czynnikiem w  procesie budowy państwa narodowego. Jednak ten hi-
storyczny proces został już zakończony, dlatego postrzeganie szkolnic-
twa wyższego z perspektywy krajowej jest bezużyteczne dla globalnych 
obywateli.

Pod tym względem Stany Zjednoczone wyjątkowo, na skalę światową, 
radzą sobie z tym wyzwaniem. Amerykańskim instytucjom z pewnością 
nie brakuje innowacji w niektórych dziedzinach, mają one zdecydowa-
nie główną pozycję w międzynarodowym szkolnictwie wyższym. Ame-
rykańskie instytucje szkolnictwa wyższego stanowią około 25% ogólnej 
ich liczby na świecie. W Stanach Zjednoczonych prowadzone są również 
wszystkie najcenniejsze kierunki studiów. Rozwój technologii jest tam 
najbardziej zaawansowany. Jej wpływ jest bardzo silny, co powoduje cią-
głe tworzenie nowych grup problemów, ale również umożliwia znajdo-
wanie rozwiązań. 

Z tej zaawansowanej rzeczywistości wyrastają najnowsze trendy, które 
ujawniają i definiują przyszłe wyzwania dla edukacji. Dyfuzja technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w społeczeństwie i w życiu codziennym 
przyczyniła się również do kryzysu życiowego w szkolnictwie wyższym. 
Kryzys ten pociąga za sobą wiele niebezpiecznych konsekwencji. Zmie-
nia on istotę życia uczelnianego, doświadczenia bycia studentem oraz 
kryteria definiujące sukces zarówno dla szkół wyższych, jak i  ich ab-
solwentów. Ponadto doszło do podniesienia oczekiwań dotyczących do-
świadczenia edukacyjnego wśród absolwentów szkół wyższych. Wreszcie 
kryzys jest odpowiedzialny za rosnące koszty.

Globalne szkolnictwo wyższe, oprócz innowacyjności, jakości i doskona-
łości, wymaga wizji i misji. Wymaga ono także ambitnych działań i od-
ważnych długofalowych reform, podczas gdy odbywający swoją kaden-
cję politycy koncentrują się niestety na krótkoterminowych wynikach, 
kierując się wizją reelekcji. Wkład sektora publicznego i jego wpływ na 
szkolnictwo wyższe będą zatem pozostawać ograniczone. Ewentualny 
wkład z  innej strony – pochodzący z  rynku – również będzie napoty-
kać na ograniczenia. Często wpływ sektora rynkowego może prowadzić 
do tak katastrofalnych skutków, jak polityka bierności, protekcjonizmu 
i klientelizmu.

Wszyscy gracze i interesariusze w szkolnictwie wyższym (począwszy od 
studentów, a  skończywszy na państwie) stoją obecnie w obliczu wie-
lu skomplikowanych zagadnień. Pierwsze z nich jest natury finansowej: 
koszty. Czesne rośnie coraz szybciej, pomimo sytuacji ekonomicznej. 
Rodzice są pod wzrastającą presją finansową. Studenci muszą pożyczać 
coraz więcej pieniędzy, które będą coraz mniej zdolni spłacić.

Druga kwestia jest związana z praktycznymi efektami kształcenia. Wy-
kształcenie często nie gwarantuje już dobrej pozycji na rynku pracy, 
a nawet samej pracy. Natomiast pracodawcy są rozczarowani, gdy widzą, 
że absolwentom uczelni brakuje umiejętności wymaganych przez rynek. 
W związku z tym, nowo zatrudnieni absolwencie szkół wyższych nie są 
wydajni od momentu przyjęcia ich do pracy. Znajdują się w kłopotliwej 
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sytuacji konieczności dodatkowego szkolenia lub nawet przekwalifiko-
wania, aby móc osiągać jakiekolwiek wyniki.

Trzecia kwestia jest natury pedagogicznej. Kadra akademicka kształci 
studentów w sensie ogólnym, czyli nie na potrzeby żadnego konkretne-
go zawodu. Wykorzystują oni takie same metody kształcenia, jakie były 
stosowanie w odniesieniu do nich samych, czyli pół wieku temu, a zatem 
w zamierzchłych czasach. Szczególnie w uczelniach państwowych, jak 
w przypadku notorycznego modelu włoskiego polegającego na monopo-
lu uczelni państwowych, profesorowie często są oderwani od kształce-
nia, a nawet od rzeczywistości. Pielęgnują swoje kariery jako pracownicy 
państwowi, zestaleni w zamkniętej kaście i walczący na śmierć i życie 
z  wszelkimi zmianami. Na arenie międzynarodowej często przynoszą 
wstyd swojej instytucji i studentom, a także nie realizują misji oświeca-
nia społeczeństwa.

Dziś studenci potrzebują zazwyczaj wykształcenia związanego z przy-
szłą pracą; przynajmniej część ich wykładowców musi być w  stanie 
przekazać im wiedzę niosącą konkretną wartość. Czyż nie żyjemy w do-
bie społeczeństwa opartego na wiedzy? Studenci domagają się właśnie 
tego rodzaju wiedzy. Wiedzy, która musi być: wartościowa, mierzalna, 
a  przede wszystkim nadająca się do praktycznego wykorzystania tu 
i teraz.

Czwarte zagadnienie dotyczy natury gospodarki opartej na wiedzy; fak-
tu, że gospodarka i  struktura społeczna opierają się coraz bardziej na 
procesie, a nie na statycznym systemie. Oznacza to sytuację, w której 
innowacje, technologia i nauka posuwają się w niewiarygodnym tempie. 
Otoczenie charakteryzujące się skrajną dynamiką, niepewnością i płyn-
nością przyczynia się równocześnie do powstawania porządku (integra-
cja) i chaosu (rozpad).

Sama natura pracy opartej na wiedzy wymaga umiejętności, które są na 
bieżąco i powszechnie użyteczne. Umiejętności nabyte 20, 10, a nawet 
2 lata temu mogą szybko stać się nieaktualne lub wymagać aktualizacji. 
Dlatego szkolnictwo wyższe musi przede wszystkim zapewnić umiejęt-
ności odpowiednie dla rynku i społeczeństwa. Ponadto istnieje kolejne 
futurystyczne wyzwanie: edukacja ma dostarczać umiejętności odpo-
wiednie do zawodów, które jeszcze nie istnieją!

Piąta kwestia jest natury instytucjonalnej i  dotyczy zarówno sektora 
publicznego, jak i prywatnego. Jest to zdolność instytucji edukacyjnych 
do radzenia sobie z popytem na zmiany, zważywszy na szybkie tempo 
środowiska pracy i przyszłą niepewność. W instytucjonalnych czterech 
ścianach spotykamy się zazwyczaj z niewystarczającą znajomością tła 
(bieżących okoliczności) i brak pewności w zakresie wsparcia finansowe-
go lub politycznego ze strony sektora publicznego. Ponadto ich najbar-
dziej ważki problem jest często reprezentowany przez samych kształ-
cących. Klasa profesorska nie potrafi już przeistaczać się tak szybko, 
jak wymaga tego społeczeństwo, a w niektórych przypadkach być może 
nawet brak jej inicjatywy do odniesienia się do przyszłości.
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Szkolnictwo wyższe na całym świecie stało się jednym z podstawowych 
czynników strategicznych globalizacji. Promuje wymianę, pozwala na 
przekazywanie wiedzy oraz ułatwia migrację umysłów. Potwierdza zna-
czenie otwartości i ją wzmacnia. W kontekście globalnym  coraz więcej 
nowych graczy jest widocznych i rośnie w siłę. Uznani gracze, tacy jak 
uczelnie amerykańskie, rozszerzają swój zasięg.

W konsekwencji, ze względu na możliwości zarządzania, rola tradycyj-
nych graczy, takich jak państwa narodowe ze swoimi rządami, instytu-
cjami i biurokracją, w kształtowaniu szkolnictwa wyższego zmniejsza się 
w stale rosnącym tempie. Oprócz organizacji międzynarodowych i poza-
rządowych, do gry wchodzą nowi, inni niż dotąd gracze. Międzynarodo-
we korporacje, prywatne firmy, prywatna edukacja, instytucje badaw-
cze, a w pewnym sensie nawet organizacje terrorystyczne, mają teraz 
charakter globalnych graczy o rosnącym wpływie. Szkolnictwo wyższe 
w dziedzinie bezpieczeństwa może odgrywać coraz bardziej strategiczną 
rolę w tworzeniu otwartego społeczeństwa o wiele bardziej bezpieczne-
go niż to dzisiejsze.
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Duch mobilności. Jak zaangażować całą 
szkołę i jej społeczność?

VINCENT GORSE

Budowa prawdziwego europejskiego obszaru wiedzy ma priorytetowe 
znaczenie dla Wspólnoty, zarówno ze względów kulturowych, jak i gospo-
darczych. Mobilność obywateli, zwłaszcza w zakresie edukacji i  szkoleń, 
sprzyja wymianie kulturowej i promuje koncepcję obywatelstwa europej-
skiego oraz politycznie jednolitej Europy. Ponadto w umiędzynarodowio-
nej gospodarce możliwość kształcenia i  umiejętność pracowania w wie-
lojęzycznym środowisku są niezbędne do zwiększenia konkurencyjności 
gospodarki europejskiej (Rezolucja Rady 2000).

W planie działania określa się jego trzy główne cele:

 • zdefiniowanie i demokratyzacja mobilności w Europie;
 • promowanie odpowiednich form finansowania;
 • zwiększenie mobilności i poprawa jej warunków.

Na cele te składają się działania, które są wsparciem celu ogólnego, któ-
rym jest przyjęcie europejskiej strategii w zakresie mobilności:

 • ustalenie wspólnej definicji pojęcia mobilności oraz docelowych 
grup: ich wieku, okręgu, zasięgu geograficznego, długości pobytu;

 • demokratyzacja dostępu do działań w ramach mobilności.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest moje dziesięcioletnie do-
świadczenie jako dyrektora szkoły organizującego mobilność eduka-
cyjną pracowników i  uczniów w  różnych instytucjach. Obejmuje ona 
wszelkiego rodzaju mobilności, począwszy od zwykłych wyjazdów gru-
py uczniów za granicę, a skończywszy na indywidualnej trzymiesięcznej 
mobilności.

Duch mobilności i mobilność edukacyjna

La mobilité convient à l’atome, et le repos au monde (Diderot). Ruch jest 
właściwością atomów, a świata – spoczynek. Ten żartobliwie zmodyfiko-
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wany przeze mnie cytat z  Diderota podsumowuje francuskiego ducha 
mobilności, rozumianego jako pojęcie fizycznych cząstek.

Dla człowieka spoczynek może być sposobem na poprawę, stanem, 
w którym nie trzeba stale zmieniać postaw społecznych. Fizyka mówi 
nam jednak, że równowaga dynamiczna jest wyłącznie możliwa wskutek 
ciągłego ruchu. Jako fizyk jestem pewien, że sprawdza się to również 
w przypadku społeczeństwa.

Powszechnie uważa się, że:

 • mobilność jest problemem z punktu widzenia równowagi społecznej;
 • mobilność międzynarodowa jest czymś w rodzaju turystyki;
 • w  warunkach szkolnych mobilność uczniów i  nauczycieli stanowi 

przeszkodę w sprawach organizacyjnych.

Musimy zatem zmienić swoją mentalność: zmieniający się świat wymaga 
od nas, abyśmy byli w stanie wyobrazić sobie przepisy, które odnoszą się 
do wszelkich podejść kulturowych. Mamy nową definicję solidarności, 
która jest częścią naszego narodowego motto. Zanim otworzymy granice 
kraju, musimy otworzyć nasze umysły. Edukacja jest jedynym sposobem 
na budowanie wspólnego poczucia przynależności wszędzie w Europie, 
pierwszym krokiem w kierunku jednego społeczeństwa. 

Duch mobilności to stan umysłu, który musimy wypracować w naszych 
uczniach, aby posiedli umiejętności adaptacyjne, byli otwarci, mieli za-
miłowanie do poznawania nowych kultur, języków i cywilizacji oraz go-
towość podejmowania pracy na całym świecie.

Wyzwaniem jest przekonanie całego środowiska oświatowego, że mobil-
ność jest niezbędna, aby:

 • zrozumieć stale zmieniający się świat;
 • zwiększyć zdolności adaptacyjne uczniów.

Czy możemy zatem opracować strategię rozwoju ducha mobilności 
w szkole?

Mobilność we Francji – przeszkody

Zanim zaczniemy mówić o strategii zarządzania mobilnością edukacyjną, 
muszę wymienić niektóre z przeszkód napotkanych w  ciągu ostatnich 
dziesięciu lat. Dotyczą one szkół ponadpodstawowych, poprzedzających 
etap edukacji uniwersyteckiej.

a) Programy nauczania

Chociaż krajowe władze oświatowe zachęcają szkoły do   nawiązywa-
nia partnerstw europejskich i  międzynarodowych oraz do promowa-
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nia wśród uczniów zalet mobilności, obowiązkowe programy nauczania 
i krajowe egzaminy nie przewidują specjalnego honorowania osób biorą-
cych udział w tego rodzaju programach.

b) Finanse

Każda szkoła, jako autonomiczna instytucja, musi samodzielnie zadbać 
o pozyskanie finansowania dla tego rodzaju inicjatyw. Wykorzystać moż-
na do tego różne programy, o których będzie mowa w dalszej części.

c) Znajomość języków obcych

Francuzi są powszechnie znani ze słabej znajomości języków obcych. 
Sytuacja ta zmienia się jednak wśród obecnych uczniów. Jednak jedną 
z głównych przeszkód w rozwoju w tej dziedzinie jest to, że nauczyciele 
na ogół słabo posługują się językami obcymi, co utrudnia im nauczanie 
innych przedmiotów w językach obcych.

d) Partnerstwo, umiejętności pracowników w zakresie 
zarządzania partnerstwem i znaczenie mobilności 
w szkoleniu pracowników

Umiejętności nauczycieli w zakresie zarządzania projektami partnerski-
mi nie są oceniane przy przyjmowaniu ich do pracy, brak jest również 
konkretnych szkoleń zawodowych pozwalających uzyskać wymaganą 
wiedzę i umiejętności w tym zakresie. W przypadku dyrektorów szkół 
sprawy mają się nieco inaczej. Zależą one bowiem od tego, jak wymia-
ny międzynarodowe są postrzegane przez lokalne jednostki krajowych 
władz oświatowych.

e) Ocena umiejętności nabytych w ramach mobilności

Brak jest oficjalnego i przejrzystego systemu oceny lub uznawania przez 
rodzimą instytucję umiejętności personelu zdobytych podczas mobilno-
ści.

f) Ideał społeczeństwa francuskiego i sposób postrzegania 
samych siebie

Francuzi uważają, że Francja jest krajem praw człowieka (ze względu na 
Deklarację Praw Człowieka i Obywatela). Powszechnie wierzą, że fran-
cuskie prawo stoi na najwyższym poziomie, a  francuskie instytucje są 
najlepsze na świecie; że nie ma lepszego kraju do życia. Tylko niewielu 
chciałoby wyjechać za granicę.

Nawet jeżeli Francuzi osiągnęli jeden z najwyższych poziomów rozwoju 
praw człowieka, to właśnie z tego powodu muszą uczyć się od innych, 
dążyć do zrozumienia ich punktu widzenia i dzielić się najlepszymi roz-
wiązaniami społecznymi na rzecz stworzenia lepszego świata.
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Zainicjowanie debaty w szkole i udzielenie odpowiedzi na chociażby nie-
które z tych pytań wymaga zbudowania lokalnej strategii.

Sposoby na rozwój mobilności w szkole
a) Potrzeba jasno określonej polityki szkolnej w zakresie 
mobilności edukacyjnej

Mobilność w pracy lub podczas studiów jest stanem umysłu, który trze-
ba wykształcić. Mobilności trzeba się nauczyć. Szkoły muszą przygo-
tować uczniów do nabycia nowych umiejętności. Program edukacyjny 
szkoły, wyrażony w jej misji, musi zawierać plan osiągnięcia tego celu.

Istotne jest określenie realistycznych celów, uwzględniających:

 • swobodę wyboru uczniów lub pracowników co do angażowania się 
w projekty nastawione na mobilność;

 • równy dostęp do mobilności przez uczniów;
 • stosunek uczniów do mobilności. Wyróżniam w tym zakresie cztery 

poziomy:
– poziom 1: uczniowie zgadzają się na wyjazd za granicę 

z nauczycielami i rówieśnikami oraz na pobyt w rodzinach 
przyjmujących;

– poziom 2: uczniowie zgadzają się na szkolną wymianę 
z przyjacielem korespondencyjnym i pobyt w jego domu;

– poziom 3: uczniowie biorą udział w partnerstwie szkół, 
wymianie informacji, pracach, produkcjach, jak również 
spotykają się i zgadzają się na pobyt u rodzin związanych ze 
szkołą partnerską;

– poziom 4: uczniowie są gotowi do realizacji indywidualnej 
mobilności przez okres dłuższy niż dwa tygodnie.

b) Rzetelny i dynamiczny dyrektor zaangażowany 
w mobilność indywidualną

Jako dyrektorowi szkoły niełatwo byłoby mi przekonywać kadrę do tego, 
co nie przekonuje mnie samego. Do zwiększania mobilności w szkole nie-
zbędne jest osobiste zaangażowanie dyrektora w mobilność indywidu-
alną.

c) Wewnętrzne szkolenia w zakresie mobilności 
pracowników i uczniów

Szkoła musi nawiązywać współpracę i  promować nauczycieli, którzy 
potrafią zarządzać partnerstwem szkół. Każdy system edukacyjny musi 
opracować narzędzia zgodnie z krajowymi przepisami na potrzeby zarzą-
dzania szkołami, aby doceniać pracowników i instytucje zaangażowane 
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w działania związane ze współpracą międzynarodową. W ramach syste-
mów edukacyjnych należy również opracować dodatkowe środki mające 
na celu uznawanie osiągnięć uczniów, którzy uczestniczyli w mobilności 
indywidualnej (istnieje Europass, ale nie jest on w żaden sposób powią-
zany ze świadectwem szkolnym).

Szkoła powinna przygotować program kształcenia uczniów uwzględnia-
jący różne etapy mobilności na wszystkich latach nauki. Program ten po-
winien być oceniany za pomocą wskaźników ilościowych i jakościowych. 
W mojej szkole chcemy na przykład zaproponować każdemu uczniowi 
przynajmniej jeden wyjazd za granicę w ramach różnych poziomów mo-
bilności wymienionych powyżej.

d) Sprzyjanie inicjatywom, sprawdzanie wszelkich 
możliwości w zakresie mobilności i rozwijanie sieci 
powiązań partnerskich

Dyrektorzy muszą zachęcać nauczycieli do podejmowania inicjatyw oraz 
informować ich o wszelkich możliwościach w zakresie mobilności. 

Dostęp do mobilności można uzyskać na wiele sposobów. Często zależy to 
od możliwości danego programu lub osobistego zaangażowania nauczycie-
la. Szkoły muszą korzystać z wszelkich sprzyjających splotów okoliczności.

Nie wszystkie inicjatywy kończą się powodzeniem. Na podstawie po-
przednich doświadczeń mogę powiedzieć, że niektóre z nich nigdy nie po-
winny ujrzeć światła dziennego. Dlatego jestem przekonany, że wszyst-
kie poważne inicjatywy powinny być prowadzone przez odpowiedniego 
kierownika. Rezultaty nie zawsze można przewidzieć.

Zarządzanie mobilnością: mnogość różnorodnych 
programów

Jednym z problemów dyrektora szkoły jest pozyskiwanie informacji na 
temat różnych możliwości organizowania mobilności uczniów. We Fran-
cji stworzono wiele programów, z których każdy jest związany z krajową 
polityką oświatową i ma swoje korzenie w historii międzynarodowej po-
lityki oświatowej. Aby odnaleźć drogę w tym gąszczu, trzeba być eksper-
tem. We Francji na przykład oferowane są:

a) Dla nauczycieli:

 • program „Uczenie się przez całe życie” pod patronatem Komisji Eu-
ropejskiej;

 • różne programy zarządzane przez Radę Europejską;
 • różne programy organizowane przez Francusko-Niemiecki Urząd na 

rzecz Młodzieży;
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 • działania w  ramach Międzynarodowego Centrum Studiów Pedago-
gicznych, które jest częścią Ministerstwa Edukacji Narodowej;

 • Juliusz Verne, nowy program Ministerstwa Edukacji Narodowej;

b) Dla uczniów:

 • lokalne programy szkolne;
 • lokalne programy publiczne;
 • program „Uczenie się przez całe życie”;
 • Francusko-Niemiecki Urząd na rzecz Młodzieży;
 • Rada Europejska.

Konieczne jest skoordynowanie różnych polityk, aby uprościć cały pro-
ces: moje doświadczenie pokazuje, że ekspertów w zakresie programów 
na rzecz mobilności jest w szkole niewielu, a zaangażowanie i przeszko-
lenie nauczyciela do organizowania i zarządzania tego typu programami 
zajmuje dużo czasu – po czym nauczyciel często opuszcza szkołę w ra-
mach własnej mobilności.

W  2009 r. francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło 
obowiązek wskazania przez nauczycieli osób polecanych do zarządzania 
partnerstwem europejskim i międzynarodowym. Jednak do tej pory jest 
to tylko tytuł nadawany osobom, które i tak już wykonują tę pracę, gdyż 
to wyróżnienie nie niesie żadnej wartości dodanej. To nie wystarczy, aby 
skutecznie wyzwalać i podtrzymywać motywację.

Mobilność w szkole: kwestia zarządzania

We Francji każda szkoła posiada pewną autonomię w  projektowaniu 
programów nauczania. Jest to najważniejsze narzędzie, z którego mogę 
korzystać, aby włączyć mobilność do programu nauczania. W tym celu 
kierownik powinien:

 • udostępnić swój plan ogółowi społeczności;
 • doceniać i upowszechniać efekty mobilności;
 • pozyskiwać fundusze na realizowanie różnych projektów i pokazy-

wać społeczności, w jaki sposób cała szkoła odniosła z nich korzyści;
 • zapewniać rodziców i pracowników o znaczeniu uczenia się i rozwi-

jania umiejętności dzięki mobilności.

Szkoła musi organizować wewnętrzne szkolenia dla pracowników, 
zwłaszcza w zakresie języków obcych. Jest to sposób na umożliwienie 
nauczycielom zdobycia większej pewności co do własnych umiejętności, 
a także przekonanie ich, że mogą rozmawiać ze swoimi uczniami w języ-
ku obcym. Konieczne jest opracowanie aktywnego podejścia do nauki 
języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunika-
cyjnych oraz nauczania przedmiotów w języku obcym (metodologia CLIL).
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Mobilność w szkole: przyjęta polityka

Podsumowując, uważam, że dotychczasowe starania różnych instytucji 
i pracowników w sprawie promowania mobilności uczniów i studentów 
nie są wystarczające, aby umożliwić jej powszechność. Jest to nie tyl-
ko kwestia zarządzania szkołą. Jeżeli polityka państwa w  tym zakre-
sie będzie opierać się wyłącznie na działaniach poszczególnych szkół, 
uzależnionych od podejścia danego dyrektora, to upłynie sporo czasu 
zanim mobilność zostanie upowszechniona we wszystkich szkołach.

Jeżeli mamy dać następnemu pokoleniu możliwość rozwoju umiejętności 
na potrzeby europejskiej i międzynarodowej mobilności, krajowe syste-
my oświatowe, jako odzwierciedlenie społeczeństwa, muszą uwzględ-
niać:

 • mobilność w krajowych programach nauczania i świadectwach;
 • mobilność indywidualna nauczycieli i dyrektorów przed przyjęciem 

ich do pracy w szkole;
 • sposoby promowania lokalnej polityki, aby umożliwić uczniom mo-

bilność;
 • nastawienie przez wszystkie lata szkolne i budowanie ducha mobil-

ności w społeczeństwie.
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Mobilność wirtualna a sieci 
współpracy nauczycieli

RIINA VUORIKARI

W  niniejszym opracowaniu omawiam kwestię wirtualnej mobilności 
i sieci współpracy nauczycieli. Pojęcie wirtualnej mobilności w kontek-
ście edukacyjnym: z jednej strony dotyczy interakcji, które nie obejmują 
rzeczywistego kontaktu, lecz są realne dzięki oprogramowaniu i Inter-
netowi. W  tym sensie przykładem mobilności wirtualnej jest współ-
praca nauczycieli, do której dochodzi za pośrednictwem technologii ko-
munikacyjno-informacyjnych (TIK). W  prezentowanym tekście będzie 
mowa właśnie o tym aspekcie mobilności wirtualnej. Z drugiej strony 
– mobilność wirtualna może odnosić się do narzędzi informatycznych 
lub technologii kształcenia, które są pomocne w okresach mobilności 
fizycznej.

Sieci współpracy, podobnie jak sieci uczenia się, to wspólnoty korzy-
stające z technologii, za pośrednictwem których ich uczestnicy dzielą 
się wiedzą i wspólnie opracowują nowe pomysły. Sieci uczenia się po-
tencjalnie wzbogacają doświadczenie i  tworzą otoczenie sprzyjające 
rozwojowi zawodowemu i  uczeniu się przez całe życie. Przykładem 
sieci uczenia się na rzecz rozwoju zawodowego są wspólnoty, które 
doskonalą swoją działalność poprzez wymianę doświadczeń i współ-
pracę.

Pokrótce zaprezentuję dwie sieci uczenia się jako przykłady mobilno-
ści wirtualnej. Opisując ich znaczenie dla poszczególnych uczestników, 
użyto określenia kapitał społeczny. Omówione zostały również wybra-
ne trudności, które mogą się pojawiać w  tych sieciach, a które należy 
uwzględnić w rozważaniach nad zrównoważoną mobilnością wirtualną 
w otoczeniu edukacyjnym.
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Przykłady mobilności wirtualnej w postaci 
pozaformalnych sieci współpracy między 
nauczycielami: #movemeon oraz eTwinning

W przeciwieństwie do mobilności fizycznej mobilność wirtualna ma tę 
zaletę, że można znacznie zwiększyć jej skalę. W dzisiejszych czasach 
dzięki portalom społecznościowym oraz Web 2.0 wirtualną współpra-
cę może nawiązać większość studentów i  nauczycieli z  europejskich 
systemów kształcenia. W tej części przedstawione zostaną dwa przy-
kłady sieci współpracy nauczycieli, o zupełnie odmiennym charakte-
rze i organizacji. Jeden przykład to #movemeon, inicjatywa podjęta na 
Twitterze przez luźno powiązaną grupę nauczycieli w celu dzielenia się 
praktycznymi poradami. Drugi nazywa się eTwinning – jest to sieć szkół 
w Europie, której celem jest wspomaganie transgranicznej współpracy 
szkół.

Przykład 1: #movemeon1

Twitter jest mikroblogiem, który umożliwia użytkownikom łatwą wymia-
nę krótkich wiadomości tekstowych nieprzekraczających 140 znaków. 
Grupy wspólnych zainteresowań mogą tworzyć się wokół słów kluczy, 
tzw. hashtagów (np. #movemeon). Każda osoba wysyłająca wiadomość 
z tym samym hashtagiem staje się członkiem danej społeczności rozma-
wiającej i dzielącej się pomysłami za pomocą krótkich wiadomości. Nie 
trzeba żadnego formalnego identyfikatora, a uczestnicy stanowią luźno 
powiązaną grupę, skupiającą się na wspólnych tematach. Dyskusje mają 
różną długość – począwszy od jednorazowych krótkich zdarzeń, a skoń-
czywszy na długotrwałych.

Grupa nauczycieli była zainteresowana wykorzystaniem Twittera do 
wymieniania się elementami procesu rozwoju zawodowego. Ogólną ideą 
było stymulowanie rozwoju nauczycieli poprzez dzielenie się praktyka-
mi, które są skuteczne w klasie, a tym samym udzielanie i otrzymywa-
nie wsparcia od innych osób wykonujących ten sam zawód. Po tym, jak 
w ciągu dwóch tygodni wysłane zostały setki wiadomości, postanowiono 
je zebrać w książkę.

Książkę można pobrać za darmo na Lulu.com, a wersję papierową można 
nabyć za 14,15 euro (Rys. 1). Publikacja była reklamowana w następujący 
sposób: Niezwykła książka #movemeon jest zbiorem nieprzekraczających 
140 znaków cennych perełek pochodzących od nauczycieli korzystających 
z serwisu społecznościowego Twitter. Począwszy od pomocy w radzeniu 
sobie z  zachowaniami uczniów, a  skończywszy na interakcjach z  innymi 
nauczycielami, każdy znajdzie w niej praktyczne porady i pomysły!

1 <http://bit.ly/movemeonbook>.



117

M
o

b
il

n
o

ś
ć

 s
p

o
s

o
b

e
M

 z
d

o
b

y
w

a
n

ia
 

i 
r

o
z

w
ij

a
n

ia
 k

o
M

p
e

t
e

n
c

ji
  

– 
o

d
 j

u
n

io
r

a
 d

o
 s

e
n

io
r

a

CZĘŚĆ I: MobIlnoŚĆ I koMpetenCje 
a społeCZeństwo obywatelskIe, 

rynek praCy I edukaCja

Rysunek 1. Przykład wiadomości wysłanej za pośrednictwem Twittera na temat 
metod stosowanych w klasie

Przykład 2: eTwinning, czyli społeczność szkół w Europie2

Od 2005 r. eTwinning stanowi ramy i platformę dla europejskich szkół 
i nauczycieli na potrzeby tworzenia i realizowania transgranicznych pro-
jektów z  wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(TIK). Od tego czasu eTwinning jest najbardziej popularny w programie 
na rzecz szkół (Comenius) w ramach programu Unii Europejskiej „Ucze-
nie się przez całe życie”. Pod koniec 2011 r. w eTwinning uczestniczyły 
32 kraje europejskie, a na portalu było zarejestrowanych niemal 150 tys. 
użytkowników (Rys. 2). 

Platforma eTwinning oferuje nauczycielom trzy główne ścieżki działań: 
pierwsza – nauczyciele mogą znaleźć partnerów do realizowania trans-
granicznych projektów współpracy między szkołami przy wykorzystaniu 
technologii informatycyjno-komunikacyjnych i  platformy. Druga – ofe-
rowane są zróżnicowane formalne i  pozaformalne działania na rzecz 
rozwoju zawodowego, które obejmują internetowe przedsięwzięcia 
edukacyjne, kursy na odległość dla nauczycieli oraz różne nieformalne 

2 <http://www.etwinning.net>.

Dzieci usiłują przekraczać gra-
nice. Zasady powinny być jasne 
i zawsze należy się ich trzymać
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działania, takie jak grupy internetowe oraz skupienie się w pokojach na-
uczycielskich na wybranych tematach. Trzecia – nauczyciele mają do dys-
pozycji narzędzia społecznościowe, np. stronę z profilem, która zawiera 
dane osobowe i  zawodowe, powiązania z  przyjaciółmi (tj. kontakty), 
umożliwia publikowanie dziennika (np. aktualizacji statusu), jak również 
umieszczania aktualizacji i komentarzy w dziennikach osób, z którymi 
utrzymuje się kontakty.

Rysunek 2. Portal eTwinning

Różne aspekty rozwoju portalu eTwinning i  jego społeczności zostały 
opisane w  Crawley et al. (2009; 2010), a  Vuorikari et al. (2011b) opisu-
je aspekty eTwinning związane z ciągłym rozwojem zawodowym. Pod-
stawy monitorowania i rozwoju eTwinning zostały szczegółowo opisane 
w Vuorikari et al. (2011a).

Tożsamość nauczycieli zarejestrowanych na platformie eTwinning jest 
weryfikowana przez Narodowe Biura Kontaktowe Programu eTwinning , 
co gwarantuje, że każdy użytkownik jest zawodowym nauczycielem 
pracującym w  szkole. To powoduje, że eTwinning można opisać jako 
scentralizowaną sieć, w  której sprawowana jest pewna kontrola nad 
przyjmowaniem członków, co z kolei gwarantuje atmosferę wzajemne-
go zaufania.
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Znaczenie sieci współpracy nauczycieli dla ich 
uczestników

Powyższe dwa przykłady, mimo że o zupełnie odmiennym charakterze, 
skłaniają do zadania tego samego pytania: dlaczego ludzie poświęcają 
swój czas i zasoby na uczestnictwo w tego rodzaju sieciach współpracy? 
Aby zdefiniować znaczenie takich dość nieformalnych sieci uczenia się, 
dla ich uczestników przydatne może okazać się pojęcie kapitału społecz-
nego, które odnosi się do powiązań wewnątrz sieci społecznościowych 
i  między nimi3. Na przykład Coleman (1998) opisuje kapitał społeczny 
jako twór mający pewne aspekty struktury społecznej i  umożliwiają-
cy określone działania osób znajdujących się w  tej strukturze. Oprócz 
struktury sieci społecznościowej, inne istotne aspekty obejmują poczu-
cie przynależności do określonej społeczności oraz wsparcie zarówno to 
udzielane, jak i otrzymywane.

Powyższe są przykładami wirtualnej współpracy nauczycieli; ich inte-
rakcje nie mają charakteru materialnego, jednak dzięki odpowiedniemu 
oprogramowaniu i  Internetowi stają się realne. TALIS definiuje współ-
pracę nauczycieli jako wspólną pracę nauczycieli w  grupach lub w  ze-
społach w  celu doskonalenia procesów i  wyników kształcenia (OECD 
2009). Ponadto działania podejmowane przez nauczycieli w ramach sieci 
współpracy (takich jak #movemeon i eTwinning) można również uznać 
za nieformalne działania na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym 
udział w nieformalnym dialogu doskonalącym nauczanie, a także uczest-
nictwo w sieciach czy kursach zawodowych.

Przyjęto założenie, że sieci współpracy nauczycieli mogą pomagać ich 
uczestnikom w  podnoszeniu kompetencji oraz w  rozwoju osobistym 
i zawodowym, np.: w zdobywaniu kompetencji w zakresie technologii 
cyfrowych; uczeniu się nowych metod z wykorzystaniem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych wspomagających nauczanie i  uczenie 
się; posługiwaniu się językami obcymi; a także w rozwoju w innych ob-
szarach, takich jak dialog międzykulturowy czy kompetencje społeczne. 
Uważa się nawet, że działania w ramach sieci mogą pomóc, pośrednio 
lub bezpośrednio, w zdobyciu kluczowych kompetencji XXI w. Według 
TALIS współpraca między nauczycielami może dawać wsparcie spo-
łeczne i  emocjonalne, umożliwić wymianę pomysłów i  praktycznych 
porad, a co za tym idzie, wpływać na wzrost profesjonalizmu i wiary we 
własne umiejętności oraz przeciwdziałać stresowi i wypaleniu (OECD 
2009:101). 

Kolejnym istotnym aspektem jest silne przekonanie, że działania na-
uczycieli podejmowane w ramach sieci współpracy mogą mieć rów-
nież wpływ na ich metody nauczania i wydawanie poleceń w klasie. 
Aktualne badania wykazują, że rozwój zawodowy nauczycieli może 
być skuteczny dzięki motywowaniu nauczycieli do korzystania z no-

3 <http://pl.wikipedia.org/wiki/Kapitał_społeczny>.
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woczesnych i wieloaspektowych metod, a  zwłaszcza tych zoriento-
wanych na słuchacza (np. uczniowie pracują w małych grupach nad 
wspólnym rozwiązaniem problemu lub zadania; uczniom, którzy mają 
trudności w nauce, i/lub uczniom pracującym szybciej dawane są inne 
zadania) oraz rozbudowanych (np. uczniowie pracują nad projektami, 
które wymagają poświęcenia co najmniej tygodnia; uczniowie opra-
cowują produkt, który zostanie następnie wykorzystany przez kogoś 
innego). Działania, które odbywają się w regularnych odstępach cza-
su i z udziałem nauczycieli w dość stabilnym kontekście społecznym 
i atmosferze współpracy (tj. sieci czy mentoring), mają znacznie więk-
szy wpływ na metody nauczania niż zwykłe warsztaty i kursy (OECD 
2009:117).

Zagadnienia wymagające uwzględnienia 
w wirtualnych sieciach współpracy

Sieci społecznościowe i Web 2.0 oferują nauczycielom nowe, niespoty-
kane dotąd możliwości wirtualnej mobilności za pośrednictwem sieci 
współpracy. Jednak planując zrównoważone podejście w tej dziedzinie, 
należy uwzględnić niektóre potencjalne trudności.

eTwinning i #movemeon są przykładami odpowiednio scentralizowanej 
i zdecentralizowanej struktury sieci. W eTwinningu stosuje się podejście 
scentralizowane – większość interakcji oraz kontrola odbywają się na 
platformie eTwinning, podczas gdy #movemeon polega na korzystaniu 
przez użytkowników z ogólnodostępnej aplikacji w Internecie (Twitter) 
za pośrednictwem różnych narzędzi, a nad tym, kto włącza się do dysku-
sji, nie jest sprawowana żadna kontrola. Ponadto znaczenie ma również 
stopień otwartości danej sieci. Podczas gdy hashtag #movemeon może 
być swobodnie używany przez każdego w  Internecie, akcja eTwinning 
jest dostępna tylko dla nauczycieli, którzy pracują w szkole w  jednym 
z krajów nią objętych (nauczyciele z innych krajów mogą zostać zapro-
szeni do danego projektu, lecz nie mogą zostać członkami platformy). 
Wiąże się to z zaufaniem pokładanym w sieci i kwestiami dotyczącymi 
prywatności. Co więcej, prywatność jest jednym z  głównych wyzwań, 
które należy podjąć, gdy nastąpi szerokie wykorzystywanie platform 
sieci społecznościowych w  edukacji i  szkoleniu, zwłaszcza gdy chodzi 
o  dane osób niepełnoletnich (uczniów i  studentów). Jednak argument 
ochrony prywatności nie powinien być wykorzystywany instrumental-
nie do opowiadania się za systemami zamkniętymi. Kwestią wymagającą 
rozważenia jest także kontrola tożsamości (tj. gwarancja, że uczestnicy 
podają swoją prawdziwą tożsamość) kontra anonimowość. Wiąże się to 
z zaufaniem, którym darzy się ludzi będących częścią sieci, i z poczuciem 
bezpieczeństwa. 

Należy także poddać pod rozwagę komercyjny charakter narzędzi i od-
powiedź na pytanie, czy polegając na komercyjnych narzędziach można 
zagwarantować stabilność i trwałość. Czy można akceptować podejście, 
w którym dostęp jest ściśle chroniony, przez co samą sieć trudno jest 
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popularyzować, informacje w  niej zawarte – rozpowszechniać, to zaś 
utrudnia współpracę z innymi serwisami społecznościowymi? Czy moż-
na zastosować ograniczoną kontrolę użytkownika w zakresie jego da-
nych osobowych oraz wymagać tworzenia kopii zapasowych danych na 
różnych stronach internetowych?

Zaprezentowano dwa rodzaje narzędzi dla nauczycieli w celu zilustro-
wania ich mobilności wirtualnej za pośrednictwem sieci współpracy. 
Omówione zostały zalety takich sieci – zarówno z perspektywy rozwo-
ju osobistego, jak i zawodowego. Przedstawiono wybrane zagadnienia, 
które mogą stanowić źródło wyzwań i  trudności w  tego rodzaju sie-
ciach.

Uwaga: treść niniejszego opracowania wynika z pracy wykonanej w ra-
mach projektu partnerskiego w programie „Uczenie się przez całe życie” 
pod nazwą Teachers’ Lifelong Learning Networks4 – TeLLNet (Sieci ucze-
nia się przez całe życie dla nauczycieli), który został zrealizowany przy 
wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Tekst odzwierciedla jedynie 
poglądy jej autora, Komisja Europejska nie może więc zostać pociągnięta 
do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej 
zawartych. Projekt TeLLNet jest koordynowany przez European School-
net5, sieć ponad 30 ministerstw edukacji w Europie. Zadaniem sieci jest 
transformacja edukacji w Europie.
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Praktyczne aspekty zapewniania 
jakości. Training without Borders  
– A Network for Transnational Mobility 
in Vocational Education and Training 
(Szkolenie bez granic – sieć mobilności 
ponadnarodowej w sektorze VET)

JACQUELINE MäRZ

Sieć Training without borders została założona przez niemieckie izby 
przemysłowo-handlowe i  izby rzemieślnicze. Sieć zapewnia informacje 
o możliwościach pobytu za granicą dla praktykantów i młodych wykwa-
lifikowanych pracowników. Ponadto sieć organizuje szkolenia dla mło-
dych ludzi, którzy planują wyjazd zagraniczny w ramach szkolenia zawo-
dowego. Sieć współpracuje z organizacjami i przedsiębiorstwami, które 
specjalizują się w mobilności międzynarodowej. 

Izby przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze oraz krajowy punkt 
koordynacyjny zapewniają wsparcie trenerom mobilności. Program jest 
finansowany w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS) i  krajowych zasobów Federalnego Ministerstwa Pracy i  Spraw 
Społecznych (BMAS), natomiast 20% musi pochodzić ze środków wła-
snych. Realizacja programu rozpoczęła się w lutym 2009 r.

Sieć Training without borders ma na celu zwiększenie liczby adeptów na-
uki zawodu i młodych wykwalifikowanych pracowników wyjeżdżających 
do innych krajów na dłuższy czas w ramach mobilności osób przyuczają-
cych się do zawodu, tak by ich liczba w Niemczech osiągnęła poziom ok. 
3% (Werner et al. 2011). Im bardziej przedsiębiorstwa są zmotywowane 
do uczestnictwa w międzynarodowej mobilności, tym bardziej przyczy-
niają się do rozwoju kultury korporacyjnej mobilności. 

Trenerzy mobilności z izb przemysłowo-handlowych i izb rzemieślniczych 
wspierają miejscowe przedsiębiorstwa. Małe i średnie przedsiębiorstwa 
(MŚP) nie mają wystarczających zasobów (ludzkich) do organizowa-
nia międzynarodowej mobilności. Dlatego polegają na profesjonalnym 
wsparciu i  doradztwie. Trenerzy mobilności najpierw kontaktują się 
z przedsiębiorstwami i informują o możliwościach realizacji praktyk za 
granicą w  ramach kształcenia i  szkolenia zawodowego. Przedstawiają 
korzyści dla przedsiębiorstwa i dla młodych ludzi. Udzielają odpowiedzi 
na ważne pytania: Jakie koszty związane z pobytem za granicą ponosi 
przedsiębiorstwo? Jakie wymagane jest ubezpieczenie? Kto może za-
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pewnić, że rzeczywiście czegoś nauczą się w innym kraju? W jaki sposób 
można znaleźć partnerów? 

Zadania trenerów mobilności obejmują:

 • udzielanie pomocy przy planowaniu, organizacji, realizacji, ocenie, 
rozliczaniu i ewaluacji projektów mobilności; 

 • udzielanie informacji i porad na temat odpowiednich programów za-
pewniających dofinansowanie na poziomie krajowym i europejskim;

 • opracowywanie i dostarczenie narzędzi pozwalających na identyfi-
kację partnerów zagranicznych, jak również opracowywanie odpo-
wiednich systemów informacyjnych;

 • udzielanie wsparcia przy rozwijaniu współpracy przedsiębiorstw 
i sieci szkoleniowo-edukacyjnych;

 • nawiązywanie kontaktów i pozyskiwanie możliwości realizacji prak-
tyk w przedsiębiorstwach przez młodych praktykantów i młodych 
wykwalifikowanych pracowników z innych krajów oraz przygotowa-
nie przedsiębiorstw goszczących;

 • nawiązywanie kontaktów i pozyskiwanie międzynarodowych part-
nerów do współpracy oraz tworzenie sieci z organizacjami partner-
skimi w Europie;

 • prowadzenie ustaleń oraz – jeśli to możliwe – organizowanie działań 
przygotowawczych dla uczestników projektów mobilności, np. kur-
sów językowych, warsztatów poświęconych zagadnieniem między-
kulturowym;

 • doradztwo w  zakresie systemów kształcenia i  szkoleń w  Europie 
oraz integracja dokumentów Europass.

Centralny punkt koordynacyjny na poziomie federalnym wspiera i koor-
dynuje regionalnych trenerów mobilności. Punkt posiada biura w Cen-
tralnej Agencji ds. Kształcenie i Szkolenia Ustawicznego Rzemieślników 
(ZWH) w  Düsseldorfie oraz przy Niemieckim Związku Izb Przemysło-
wo-Handlowych (DIHK) w  Berlinie. Punkt koordynacyjny przedstawia 
projekty i ich rezultaty na poziomie krajowym i międzynarodowym. Po-
nadto zapewnia transfer informacji w ramach sieci. Trenerzy mobilności 
i pozostali interesariusze zaangażowani w międzynarodową mobilność 
powinni dzielić się doświadczeniami. We wszystkich powyższych zagad-
nieniach kluczową rolę odgrywa zapewnianie jakości. 

W Niemczech ustawa o kształceniu i szkoleniu zawodowym (BBiG)1, któ-
ra od 2005 r. definiuje mobilność jako integralną część szkolenia, stano-
wi podstawę mobilności w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. 
Poza ustawą o kształceniu i szkoleniu zawodowym, sieć korzysta z róż-
norakich instrumentów i narzędzi zapewniających jakość – są to wytycz-
ne, listy kontrolne i porozumienia pomiędzy uczestnikami.

1 <http://www.bmbf.de/pub/berufsbildungsgesetz.pdf>.



125

M
o

b
il

n
o

ś
ć

 s
p

o
s

o
b

e
M

 z
d

o
b

y
w

a
n

ia
 

i 
r

o
z

w
ij

a
n

ia
 k

o
M

p
e

t
e

n
c

ji
  

– 
o

d
 j

u
n

io
r

a
 d

o
 s

e
n

io
r

a

CZĘŚĆ I: MobIlnoŚĆ I koMpetenCje 
a społeCZeństwo obywatelskIe, 

rynek praCy I edukaCja

Wytyczne 

W grupach roboczych trenerzy mobilności opracowali różne wytyczne 
do praktycznej realizacji zadań. Tematy to: Jak rozmawiać z przedsiębior-
stwami? Jak rozmawiać z praktykantami, Jak udzielać porad w  zakresie 
mobilności? Szczególnie nowi trenerzy mobilności powinni korzystać 
z tych wytycznych. Muszą wiedzieć, na jakie zagadnienia należy zwracać 
uwagę i co jest wymagane do przygotowania, przetwarzania i ewaluacji 
staży.

Listy kontrolne 

Trenerzy mobilności korzystają z  list kontrolnych, które dotyczą np. 
kosztów, organizacji podróży, ubezpieczeń, wymaganych umiejętności 
językowych, co należy zrobić w przypadku choroby, jak przygotować się 
do praktyk zagranicznych. Mają one za zadanie zapewnić, że wszyst-
kie niezbędne uzgodnienia zostały poczynione (takie jak porozumie-
nie o programie stażu), ubezpieczenia zostały wykupione i że wszyscy 
uczestnicy zostali poinformowani o specjalnych potrzebach lub proble-
mach, które mogą wyniknąć. Listy kontrolne zapewnia punkt koordy-
nacyjny.

Porozumienia o programie staży

Pobyt za granicą w  ramach kształcenia i  szkolenia zawodowego musi 
zostać uzgodniony z  instruktorem odpowiedzialnym za mobilność. Po-
nadto wskazane jest zawarcie umowy, która reguluje pomiędzy wysy-
łającym a  przyjmującym przedsiębiorstwem takie kwestie, jak koszty, 
treści i cele szkolenia. 

W Niemczech, realizując staże, zaleca się zamieszczenie w regionalnej 
izbie ogłoszenia o każdej mobilności. Wymóg ten dotyczy również wyjaz-
dów zagranicznych, które organizowane są samodzielnie przez przedsię-
biorstwa i nie są dofinansowane z żadnego programu. Jeżeli praktyka nie 
została przewidziana na początku szkolenia zawodowego, może zostać 
dodana do umowy o szkolenie.

Przygotowując uczestników do praktyk zagranicznych, trenerzy mobil-
ności oferują wiele informacji wprowadzających. Zapewniają kursy języ-
kowe, które uczą specjalistycznej terminologii oraz prowadzą warsztaty 
poświęcone komunikacji międzykulturowej oraz różnicom kulturowym, 
a także współpracują z innymi instytucjami. Poza tymi narzędziami sto-
sowane są też instrumenty zapewniające jakość, które zostały wypraco-
wane w ramach programów wchodzących w skład programu „Uczenie się 
przez całe życie”, takie jak porozumienie o programie stażu i zobowią-
zanie do zapewnienia jakości. Stosuje się je w ramach programów mię-
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dzynarodowych, które zapewniają dofinansowanie. Zarówno przedsię-
biorstwo wysyłające, przyjmujące, jak i sami stażyści muszą być dobrze 
przygotowani do stażu zagranicznego. Jeszcze nie opracowano narzędzia 
do zbierania informacji zwrotnych od stażystów, jednak jest wiele innych 
instrumentów, które wykorzystuje się w tym celu. Trudność w uzyskaniu 
informacji zwrotnych od uczestników międzynarodowej mobilności, któ-
rzy byli wspierani przez trenerów mobilności, jest konsekwencją tego, 
że okres od pomysłu wyjazdu za granicę, przygotowań do jego realizacji 
często jest długi – wynosi około roku.

Większość trenerów mobilności stara się nawiązywać stałe partnerskie 
stosunki i tworzyć solidne sieci, które zapewniają wysokie standardy ja-
kości, zamiast nawiązywać mnóstwo kontaktów w całej Europie.

Punkt koordynacyjny, aby zapewnić jakość i  zrównoważony rozwój, 
opracował wewnętrzną platformę internetową, z  której korzystają 
wszyscy trenerzy mobilności. Platforma zawiera forum eksperckie i bazę 
danych. Wszyscy trenerzy mają możliwość interakcji z pozostałymi oraz 
spersonalizowany dostęp do platformy i kontaktów w ramach sieci. Zbie-
rane i dostarczone przez sieć i punkt koordynacyjny informacje są kom-
pilowane i przechowywane w bazie danych. W ten sposób inni pracow-
nicy izb, zajmujący się międzynarodową mobilnością, mogą korzystać 
z tych informacji i uzyskać profesjonalne porady.

Jeśli zachęca się przedsiębiorstwa do przyłączenia się do staży zagra-
nicznych, to ważne jest zapewnienie równowagi między przeszkodami 
administracyjnymi a zapewnieniem jakości. Szczególnie małe i  średnie 
przedsiębiorstwa nie mogą przestrzegać administracyjnych zasad bez 
żadnego wsparcia. Aby nie zniechęcić przedsiębiorstwa do mobilności, 
potrzebne są narzędzia jednoznaczne i proste. 

W przyszłości sieć Training without borders musi silniej koncentrować 
się na uznawaniu efektów uczenia się i  wdrażaniu ECVET w  sektorze 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz staży. Kolejne wyzwanie, jakie-
mu należy sprostać, to rozwój długoterminowej mobilności.
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Lepsze przyjacielem dobrego 
– od świadomości znaczenia 
jakości do zarządzania jakością 
w międzynarodowej mobilności 
edukacyjnej

SØREN KRISTENSEN

Europa wyznaczyła sobie śmiałe i ambitne zadania w zakresie mobilno-
ści edukacyjnej. Do roku 2020 pobyt edukacyjny za granicą powinien być 
sposobnością dla każdego i wielokrotnie powtarza się, że mobilność musi 
być wysokiej jakości (Wniosek 2010).

Jakość jest trudnym do zdefiniowania pojęciem. Definiuje się ją na wiele spo-
sobów w zależności od kontekstu, w którym działamy. Ogólnie rzec biorąc 
można stwierdzić, że jakość jest dostrzegalna, gdy produkt lub przedmiot 
spełnia oczekiwania. Pojawiają się jednak pewne problemy, gdy stosuje się 
tę definicję do mobilności międzynarodowej. Nie można twierdzić, że mobil-
ność sama w sobie stanowi produkt. Fakt, że 1000, 10 tys. lub nawet 100 tys. 
(młodych) osób wyjechało za granicę w związku z realizowanym programem 
szkolenia zawodowego, nie jest znaczący per se. Ważne są umiejętności, po-
stawy i kompetencje, jakie uczestnicy zdobyli w ramach tego doświadczenia 
oraz jego wkład w rozwój osobisty i  społeczny we wszystkich aspektach 
życia publicznego, gospodarczego i prywatnego. Patrząc z tej perspektywy, 
bardziej słuszne wydaje się rozważanie mobilności jako procesu, a nie pro-
duktu – procesu, który może być produktem wysokiej jakości. 

Cele edukacyjne mobilności

Jakich rezultatów oczekujemy od realizacji procesu? Preambuły do progra-
mu wskazują na cztery główne grupy potencjalnych korzyści wynikających 
z mobilności edukacyjnej: zwalczanie nacjonalizmu, ksenofobii i rasizmu; 
przygotowanie do kariery zawodowej realizowanej w innym kraju; zdobycie 
umiejętności międzynarodowych (znajomość języków obcych, kompeten-
cje międzykulturowe) niezbędnych w zglobalizowanym świecie oraz zwięk-
szenie zatrudnialności uczestników. Badania ewaluacyjne i oceny potwier-
dzają te założenia. Niosą jednak przesłanie, że korzyści nie pojawiają się 
automatycznie. Mieszkanie, praca lub studiowanie za granicą nie powo-
duje automatycznie pozytywnych rezultatów w  nabywaniu umiejętności 
i rozwoju osobistym. Pobyt za granicą może też być stresującym i trudnym 
doświadczeniem. Czasem jego skutki mogą być odwrotne do zamierzo-
nych: zamiast wyższego poziomu tolerancji, uczestnicy mogą powrócić do 
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domów z utrwalonymi uprzedzeniami; zamiast nabyć nowe kompetencje, 
mogą stwierdzić u siebie braki w wykształceniu w porównaniu do kolegów, 
którzy pozostali w kraju, oraz mogą mieć poczucie porażki i świadomość 
ograniczeń, zamiast satysfakcji z  osiągnięć i  poczucia otwarcia na nowe 
horyzonty. Takie sytuacje mogą nastąpić w przypadku przedstawicieli grup 
defaworyzowanych: osób o  niskim poziomie umiejętności, z  problemami 
społecznymi lub niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo.

Dlaczego należy dbać o jakość mobilności?

Oto trzy główne korzyści wynikające z podniesienia jakości mobilności:

Po pierwsze – jest to zachęta do podniesienia jakości kształcenia w projek-
tach mobilności. Prawdziwe niepowodzenia na szczęście zdarzają się rzadko, 
jednak w wielu projektach nabywanie umiejętności nie jest na optymalnym 
poziomie. Rozbieżności między osiągniętymi rezultatami a tym, co można 
by osiągnąć, gdyby projekt został lepiej zaplanowany, zrealizowany i mo-
nitorowany, są po prostu zbyt duże. Innymi słowy, stosunek wartości (lub 
poziomu kształcenia) do zainwestowanych środków mógłby być bardziej 
korzystny, gdyby większy nacisk został położony na zagadnienie jakości.

Po drugie – istnieje silny związek między jakością a  ilością. Jednym ze 
sposobów na zwiększenie ilości jest podniesienie jakości. Jakość jest klu-
czem do zaangażowania większej liczby (młodych) ludzi w działania zwią-
zane z  mobilnością, szczególnie osób z  grup defaworyzowanych, które 
obecnie nie są dość licznie reprezentowane w programach. Organizatorzy 
mobilności nie czują się dość pewnie, by angażować w swoje działania 
osoby z tej grupy docelowej, ponieważ obawiają się konsekwencji wysy-
łania ich za granicę bez bezpośredniego nadzoru, nawet jeśli potencjalne 
korzyści dla tej grupy docelowej wydają się największe (Kristensen 2004).

Po trzecie – mamy zagadnienie uznawania. Wiele umiejętności nabytych 
podczas pobytu w innym kraju ma taką naturę, że trudno jest je dokład-
nie zmierzyć. Są to przede wszystkim umiejętności przekrojowe, takie jak 
pewność siebie, zdolność przystosowania się czy zarządzanie stresem, 
gdy niemal niemożliwe jest zmierzenie korzyści wynikających z pobytu za 
granicą. Możemy odnieść wrażenie bliskie pewności, że pewność siebie 
danego uczestnika wzrosła w wyniku międzynarodowych doświadczeń, 
jednak nie możemy przełożyć wrażenia na wymierne skutki. To samo od-
nosi się do ważnych aspektów uczenia się języków: możemy zmierzyć 
zwiększony zasób słownictwa i płynność, jednak nie możemy zmierzyć 
poziomu motywacji do dalszej nauki języka, który może wynikać z nawet 
krótkiego pobytu za granicą. Jeżeli chcemy włączyć takie doświadcze-
nia w proces uczenia się przez całe życie i sprawić, by się liczyły, musi-
my w inny sposób podejść do zagadnienia uznawania. Skoro nie możemy 
zmierzyć produktu, musimy skoncentrować się na procesie i upewnić się, 
że projekty mobilności są realizowane zgodnie z ogólnie przyjętymi kryte-
riami, które zapewnią jakość, nawet jeżeli nie będziemy w stanie zmierzyć 
ich rezultatów u poszczególnych uczestników. W przemyśle taka logika 
stoi u podstawy certyfikacji IS0 9000- i zagadnienia zapewniania jakości. 
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rynek praCy I edukaCja

Czym jest jakość mobilności?

Omawiając zagadnienie jakości w  kontekście mobilności, powinniśmy 
ostrożnie podchodzić do dwóch zagadnień. 

Po pierwsze, ze względu na poziom jej złożoności nie jest możliwe usta-
nowienie sztywnych i niezmiennych norm jakości mobilności. Wiele jest 
różnych typów mobilności edukacyjnej (zagraniczne staże zawodowe, 
wymiana młodzieży, wolontariat za granicą itd.) oraz wiele permuta-
cji w ramach powyższych kategorii w odniesieniu do grup docelowych, 
kraju goszczącego i wysyłającego, czasu trwania, celów edukacyjnych, 
dostępnych zasobów itd. To sprawia, że nie można mówić o kategorycz-
nych normach i  nie możemy stwierdzić na przykład, że każdy projekt 
międzynarodowej mobilności powinien być poprzedzony przynajmniej 
dwutygodniowym kursem językowym. Takie stwierdzenie może być zbyt 
ograniczające dla niektórych grup lub zbyt ogólnikowe dla innych. Je-
dyne co można stwierdzić to, że przygotowanie językowe jest ważnym 
elementem, na który należy zwrócić należytą uwagę w każdym projekcie 
mobilności. Każdy indywidualny organizator projektu musi ustalić, co 
dokładnie oznacza należyta uwaga na podstawie informacji i przemyśleń 
wynikających z charakteru danego projektu. Dlatego też w tym kontek-
ście wydaje się bardziej słuszne mówienie o kryteriach, a nie normach.

Po drugie, powinniśmy przeprowadzić rozróżnienie między kryteriami 
wyboru a właściwymi kryteriami jakości. Wszystkie programy mobilności 
(w tym programy Unii Europejskiej) są rezultatem politycznych kompromi-
sów i decyzji i oprócz promowania samej mobilności często służą realizacji 
innych celów. Dlatego kryteria wyboru w danym projekcie są często za-
leżne od innych (zewnętrznych) czynników i nie wynikają jedynie z oceny 
korzyści, jakie zapewnia dany projekt. Dlatego system zapewniania jako-
ści powinien opierać się na ogólnych założeniach teoretycznych, a nie na 
racjonalnych przesłankach i praktyce wynikających z danego programu. 

Z  powyższych względów, możliwe jest wyróżnienie trzech aspektów 
jakości w  projektach mobilności. Kiedy opracowujemy zestaw kryte-
riów jakości dla projektów mobilności, w  idealnej sytuacji powinniśmy 
uwzględnić trzy poniższe aspekty:

Warunki ogólne: ten aspekt dotyczy takich zagadnień, jak wybór kraju 
goszczącego, długość pobytu, tryb mobilności (np. pobyt w szkole lub 
staż): czy zagadnienia te odpowiadają charakterowi grupy docelowej 
oraz czy sprzyjają osiągnięciu deklarowanych celów kształcenia obra-
nych w projekcie? 

Aspekty praktyczne: dotyczą następujących zagadnień: podróż, zakwa-
terowanie, ubezpieczenie społeczne i  ubezpieczenie indywidualnych 
uczestników oraz zagadnienia praktyczne związane z  ich organizacją 
(kto jest odpowiedzialny za co i kiedy?). Czy uzgodnienia praktyczne są 
zadowalające i uczestnicy nie będą wystawieni na niepotrzebny stres lub 
ryzyko, zagrażające procesowi uczenia się podczas pobytu za granicą?
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Organizacja uczenia się: ten aspekt wiąże się z  motywacją, wyborem, 
przygotowaniami, monitoringiem, mentoringiem/tutoringiem i sprawoz-
daniami uczestników, czyli dotyczy organizacji zapewniającej możliwie 
najlepsze warunki zdobywania umiejętności, wiedzy i kompetencji w ra-
mach projektu. Jest to złożone zagadnienie, które należy podzielić na 
mniejsze i łatwiejsze do realizacji komponenty, tak aby miały one prak-
tyczne zastosowanie dla praktyków.

W  ramach wielu programów mobilności opracowano kryteria jakości 
realizowanych działań. Najbardziej wszechstronne kryteria jakości mo-
bilności zostały opracowane przez grupę roboczą działającą w ramach 
Programu prac nad celami systemów kształcenia i  szkoleń w  Europie 
(Edukacja i szkolenia 2010) i przyjęte przez Radę w maju 2006 r. Euro-
pejska karta na rzecz jakości mobilności obejmuje 10 ogólnych kryteriów 
jakości, które mają zastosowanie do wszystkich typów mobilności edu-
kacyjnej (Sprawozdanie 2006). Karta ma służyć jako wytyczne stosowa-
ne na zasadzie dobrowolności i nie jest wiążąca. Wytyczne te obejmują 
następujące zagadnienia:

 • informacje i wskazówki;
 • plan nauki;
 • uznawanie i certyfikacja;
 • przygotowanie ogólne;
 • przygotowanie i wsparcie językowe;
 • mentoring;
 • wsparcie logistyczne; 
 • sprawozdania i ewaluacja;
 • pomoc przy reintegracji;
 • zobowiązania i obowiązki.

Mobilność jako zjawisko nie jest dobrze udokumentowana ani zbadana, 
a luki w wiedzy opartej na dowodach są liczne. Dlatego podczas omawiania 
zagadnienia jakości mobilności często jesteśmy zdani jedynie na przykłady 
dobrej praktyki. Przykłady te w większości to opisy praktyk, które spraw-
dziły się w przypadku określonej grupy docelowej, w określonym momencie 
i w określonych okolicznościach. Z tego względu trudno jest je przetranspo-
nować do innych grup docelowych i warunków, a często nie mają one żad-
nego wymiernego wpływu. Aby ustalić ich wartość dla transferu wiedzy, 
muszą zostać opisane za pomocą zestawu wspólnych pojęć. Co więcej, czę-
sto dotyczą odizolowanych aspektów złożonego problemu. Aby zapewnić 
jakość mobilności, należy je umieścić w spójnych ramach systemu zapew-
niania jakości, który pomoże zrozumieć, jaki związek mają poszczególne 
elementy i jaki wpływ mają indywidualnie lub łącznie na efekt końcowy. 

Zapewnianie jakości i zarządzanie jakością

Fakt, że zestaw europejskich kryteriów jakości w odniesieniu do mobil-
ności jest omawiany i uzgadniany przez Komisję Europejską, Radę Unii 
Europejskiej i Parlament Europejski, już sam w sobie jest wyraźnym sy-
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gnałem dla wszystkich osób zaangażowanych w mobilność, że jakość jest 
ważnym zagadnieniem. Ale aby podnieść jakość mobilności, nie wystar-
czy zdefiniować kryteriów jakości. Organizatorzy i interesariusze muszą 
traktować jakość jak określone zadanie, aby utrzymać motywację do 
działania. Przez wiele lat koncentrowano się na ilości, a nie jakości i suk-
ces lub porażka programów mobilności mierzone były przede wszystkim 
wartościami liczbowymi. Jednak od przełomu wieków, zagadnienie jako-
ści zyskiwało na znaczeniu w dyskusjach o mobilności i w niedawnym 
zaleceniu Rady pt. „Mobilna młodzież” – promowanie mobilności eduka-
cyjnej młodych ludzi, cały punkt poświęcony jest zagadnieniom jakości. 
Jednym z zaleceń dla państw członkowskich jest promowanie zapewnia-
nia jakości we wszystkich aspektach mobilności.

Zapewnianie jakości to proces wprowadzenia w życie kryteriów jakości 
poprzez odniesienie ich do konkretnych działań. To oznacza dwie rzeczy: 
po pierwsze, należy opracować zestaw ogólnych kryteriów, który bę-
dzie obejmował szeroki zakres elementów składowych danego projektu 
mobilności. Po drugie, skoro w projektach mobilności nie jest możliwe 
przestrzeganie kategorycznych norm, dokładne znaczenie poszczegól-
nych kryteriów musi zostać ustalone do określonego projektu. Należy to 
odnieść do trzech aspektów projektu mobilności, tj. warunków ogólnych, 
aspektów praktycznych i organizacji uczenia się. 

Co to oznacza, można zilustrować ostatnim zagadnieniem – organizacją 
uczenia się. Kryteria ogólne odnoszą się wówczas do wielu elementów, 
które należy uwzględnić przed, podczas i po zakończeniu pobytu za gra-
nicą (np. przygotowanie językowe, mentoring, sprawozdawczość i ewa-
luacja). Pełen zestaw wymogów mógłby zostać przedstawiony w formie 
systemu zapewniania jakości, w którego skład mogłyby wchodzić nastę-
pujące elementy:

Przed:

 • motywacja;
 • wybór;
 • przygotowanie.

– przygotowanie językowe; 
– przygotowanie kulturowe;
– przygotowanie praktyczne;
– przygotowanie pedagogiczne (opracowanie planu nauki);
– przygotowanie psychologiczne (radzenie sobie z problemami 

natury psychologicznej – bycie z dala od domu).

Podczas:

 • monitoring;
 • tutoring (tu: osoba w  instytucji wysyłającej, która śledzi proces 

uczenia się);
 • mentoring (w przypadku staży: osoba w przedsiębiorstwie goszczą-

cym, która śledzi proces uczenia się).
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Po:

 • ewaluacja efektów uczenia się (zamierzonych i niezamierzonych);
 • wyjaśnienie (omówienie i umieszczenie w odpowiedniej perspekty-

wie doświadczeń);
 • uznawanie i certyfikacja;
 • reintegracja;
 • doradztwo (pomoc uczestnikowi w korzystaniu z nowych umiejętno-

ści, spostrzeżeń i kompetencji nabytych podczas pobytu za granicą). 

Te elementy stanowią podstawę udanego doświadczenia uczenia się i po-
winny być stosowane przy opracowywaniu strategii zapewniania jakości. 
Następnie, jako drugi krok, należy zastosować te kryteria do określonego 
projektu (lub typu projektu) oraz sprawić, by mogły zostać zastosowane 
(być mierzalne) w strategii (np. liczba godzin przygotowania językowego, 
czas wymagany na mentoring, jak i dostęp do doradztwa po zakończeniu). 
Ten etap, czyli zastosowanie systemu zapewniania jakości do konkretne-
go projektu mobilności, często określa się mianem zarządzania jakością.

Definicja jakości, kryteria jakości oraz rozwój świadomości jakości w dużym 
stopniu są procesami zarządzanymi odgórnie. W proces zapewniania jako-
ści muszą być zaangażowani praktycy, gdyż jego głównym zadaniem jest 
przełożenie ogólnych kryteriów na mierzalne elementy skutecznej strategii 
w określonym projekcie (lub typie projektu). Jednak aby przełożyć ogólne 
kryteria na konkretną strategię zapewnienia jakości, praktyk musi posiadać 
(mieć dostęp do) niezbędną wiedzę i doświadczenie, które umożliwią wyko-
nanie tego w najbardziej skuteczny i opłacalny sposób. Nie wystarczy stwier-
dzić, że przygotowanie kulturowe jest ważne – promotor/organizator musi 
opracować przekonującą metodologię i  alokować zasoby, by zapewnić, że 
określone cele są możliwe do zrealizowania. Doświadczeni promotorzy mają 
własne pomysły na osiągnięcie postawionego celu. Jednak niedoświadczeni 
organizatorzy będą potrzebowali wsparcia merytorycznego z zewnątrz.

Najczęściej wiedza jest przekazywana organizatorom w formie przykła-
dów dobrych praktyk. Jednak zaproponowana koncepcja nie zawsze jest 
wykonalna. Aby praktyka okazała się skuteczna, nie wystarczy jedy-
nie ocenić, czy dane działanie sprawdziło się w danej grupie docelowej, 
w określonych warunkach i czasie. Działania te – by być dobrą praktyką, 
muszą być możliwe do przeniesienia: analiza musi obejmować skutecz-
ność danej praktyki w  różnych zmiennych, tj. niezbędne do jej zasto-
sowania warunki nie mogą być tak ściśle określone, aby nie mogły być 
naśladowane przez innych. Po drugie, działania muszą być realistyczne 
i wykonalne pod względem zasobów (wiedza i  środki finansowe). Aby 
zadecydować, czy dana praktyka zasługuje na określenie dobra, musimy 
przeprowadzić analizę, w której zostaną uwzględnione trzy aspekty:

 • czy przykład rzeczywiście dotyczy odpowiedniej kwestii i grupy do-
celowej oraz czy istnieje wyraźny związek (przyczynowo-skutkowy) 
pomiędzy praktyką a jej rezultatem;

 • czy możliwe jest jego zastosowanie w szerszym kontekście;
 • czy przykład zapewnia realistyczne i wykonalne rozwiązanie.
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Opublikowano wiele katalogów z przykładami dobrych praktyk, do któ-
rych można sięgać po inspiracje i porady. W większości ich użyteczność 
dla praktyków jest ograniczona, ponieważ zawierają tylko opisy projek-
tów. Z tym wiążą się co najmniej cztery problemy. Po pierwsze – różnica 
pomiędzy projektem a praktyką. Projekt obejmuje wiele różnych prak-
tyk, niektóre z  nich mogą okazać się użyteczne, a  inne nieprzydatne. 
Praktyków interesują praktyki, a nie sam projekt – chcieliby dowiedzieć 
się więcej np. o tym, w jaki sposób przeprowadzono przygotowanie pe-
dagogiczne lub ewaluację efektów uczenia się po powrocie. Takie in-
formacje będą dla nich bardziej przydatne niż opis projektu o objętości 
10 wierszy. Po drugie – brak jest części analitycznej, co oznacza, że często 
przeprowadzenie oceny tego, czy daną praktykę można zastosować, nie 
jest możliwe. Z powyższych względów praktycy, zwłaszcza organizujący 
projekt pierwszy raz, często są zdani sami na siebie i muszą realizować 
projekty metodą prób i błędów, co jest ryzykowne i czasochłonne. Po 
trzecie – trudno jest przeszukiwać bazy danych projektów w poszukiwa-
niu określonych praktyk, ponieważ zawierają one listy projektów pogru-
powanych np. według roku zakończenia programów, w ramach których 
były realizowane lub narodowości promotora. Po czwarte – bazy danych 
często zawierają poważne luki, niektóre praktyki opisane są w  wielu 
różnych projektach, a  inne w ogóle nie są reprezentowane (dotyczy to 
okresu po powrocie uczestników do domów).

Rozwój systemów zapewniania jakości jest złożonym zagadnieniem, któ-
re obejmuje prace rozwojowe wymagające współpracy pomiędzy prakty-
kami i naukowcami.

Od świadomości znaczenia jakości do systemów 
zarządzania jakością

Rozwój strategii zapewniania jakości i  ich zastosowanie do praktyk 
pedagogicznych nie jest nowym pomysłem. W ostatnich latach można 
było zaobserwować nieliczne przykłady podejść do zapewnienia jako-
ści w mobilności opracowanych przez organizacje lub międzynarodowe 
projekty partnerskie. Przybierały one formę podręczników (w  wersji 
elektronicznej i papierowej) opisujących w spójny sposób odpowiednie 
procedury i przedstawiających wzory niezbędnych dokumentów. Niektó-
re z nich zostały opracowane dzięki dofinansowaniu z programów euro-
pejskich, a  ich rezultaty zostały udostępnione do ogólnej wiadomości1. 
Jednak przed nami jeszcze długa droga nim zarządzanie jakością będzie 
szeroko stosowane w międzynarodowych mobilnościach edukacyjnych 
i będzie się stale rozwijać jako praktyka. Wydaje się zaś, że mamy do 
czynienia z poważnymi zaległościami. 

Tytułem podsumowania powtórzmy, dlaczego zapewnienie jakości jest 
tak ważne w mobilności:

1  Aby zapoznać się z przykładem z sektora VET, patrz: <http://www.q-placements.eu/
presentation.html>.
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 • zapewnia profesjonalizację mobilności edukacyjnej: głównym argu-
mentem za jest to, że zapewnia systematyczne wykorzystanie po-
tencjału edukacyjnego mobilności i wspiera wszystkie etapy procesu 
uczenia się (przed, podczas i po).

 • zapewnia wsparcie organizatorom nowych projektów: niedoświad-
czeni organizatorzy w realizacji działań mogą korzystać z wzorów, 
co umożliwia im koncentrację na zagadnieniach, które naprawdę ich 
interesują i nie marnują zasobów (czasu, energii, pieniędzy) na po-
nowne odkrywanie Ameryki.

 • podczas realizacji mobilności tworzy atmosferę ogólnego zrozumie-
nia takich zagadnień, jak dlaczego i jak: projekty mobilności angażują 
wiele osób i interesariuszy ze strony wysyłającej i przyjmującej. Jeżeli 
doświadczenie ma odnieść sukces, muszą oni ze sobą współpracować 
i być zgodni co do środków i celów. Systemy zarządzania jakością mogą 
być stosowane w różnych krajach lub wspólnie opracowywane, tak by 
wszystkie zainteresowane strony podążały w tym samym kierunku.

 • ułatwia integrację z krajowymi programami nauczania oraz formal-
ne i społeczne uznawanie efektów uczenia się: systemy zapewniania 
jakości zwiększają widoczność procesów i efektów uczenia się oraz 
zapewniają przejrzystość mobilności i  uczenia się za granicą oraz 
wymogów związanych z kompetencjami w sektorze edukacji i szko-
leń oraz na rynku pracy.

Zarządzania jakością w odniesieniu do mobilności edukacyjnej wiąże się 
też z pewnymi wyzwaniami. Po pierwsze, należy zapewnić, że różne mo-
dele stosowane są do różnych typów mobilności. Jedno rozwiązanie nie 
może być stosowane we wszystkich przypadkach, a systemy należy róż-
nicować w zależności od typu mobilności oraz dostosowywać do znaczą-
cych parametrów, takich jak charakter grupy docelowej, czas trwania, 
cele edukacyjne. Wymogi systemów nie mogą być tak sztywne, że po-
wodowałyby mechaniczne podejście, w którym działania podejmowane 
są bez wsparcia i zrozumienia procesu uczenia się i stałej refleksji, które 
umożliwiają organizatorom wprowadzanie niezbędnych korekt, gdy re-
alizacja projektu nie jest zgodna z planem.
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Zapewnianie jakości mobilności 
edukacyjnej adeptów nauki 
zawodu. Pięć filarów projektu 
EuroApprenticeship

PHILIPPE PERFETTI

Izby Rzemieślnicze są podmiotami publicznymi. Obecnie działa 100 lo-
kalnych i 26 regionalnych izb, które są współodpowiedzialne między in-
nymi za organizację praktyk zawodowych i organizację uczenia się przez 
całe życie w sektorze rzemiosła (980 tys. firm) we Francji. Za pośrednic-
twem własnych ośrodków kształcenia izby prowadzą szkolenie 100 tys. 
adeptów nauki zawodu, z czego każdego roku 2000 uczestniczy w pro-
gramie mobilności edukacyjnej. Aktualnie Krajowy Związek Cechów 
Rzemieślniczych – APCMA koordynuje sieć EuroApprenticeship złożoną 
z właściwych organów i organizacji (władze regionalne, izby, organizacje 
sektorowe, sieci szkolenia), która ma na celu rozwijanie mobilności 
edukacyjnej wśród adeptów nauki zawodu1. 

Mobilność edukacyjna adeptów nauki zawodu

Międzynarodowa mobilność adeptów nauki zawodu i  innych młodych 
ludzi w ramach alternatywnych systemów kształcenia i szkolenia zawo-
dowego ma kluczowe znaczenie dla MŚP i firm rzemieślniczych w Eu-
ropie. Otoczenie, w  którym firmy rzemieślnicze prowadzą działalność, 
przechodzi głębokie zmiany. Mimo faktu, że rynek MŚP w przeważającej 
części ogranicza się do lokalnego otoczenia i świadczenia usług w miej-
scu zamieszkania, coraz większa liczba przedsiębiorstw zaczyna prowa-
dzić działalność również na szczeblu regionalnym, krajowym, a nawet 
międzynarodowym. Otoczenie gospodarcze stale ewoluuje dzięki wdra-
żaniu nowych technologii, reorganizacji procesów biznesowych i produk-
cyjnych oraz outsourcingu, w związku z czym konkurencja staje się coraz 
bardziej zacięta. Przedsiębiorstwa i  ich pracownicy muszą na bieżąco 
dostosowywać się do tych zmian działając zgodnie z ogólnymi tenden-
cjami w procesie globalizacji. Specjalistyczna wiedza zawodowa i tech-
niczna sama w sobie już nie gwarantuje przetrwania i sukcesu na rynku. 
Musi jej towarzyszyć nowy sposób myślenia, uwzględniający elastycz-

1 <www.euroapprenticeship.eu>.
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ność i nowe kompetencje, które pozwolą zarówno pracodawcy, jak i pra-
cownikowi skutecznie radzić sobie z ciągłymi zmianami oraz wchodzić 
w interakcje z kontrahentami i konkurentami pochodzącymi z różnych 
środowisk kulturowych. Obecnie, aby funkcjonować w nieprzewidywal-
nym otoczeniu, niezbędne są kompetencje społeczne, międzykulturo-
we i  komunikacyjne (w  tym znajomość języków obcych), umiejętności 
kreatywnego i  innowacyjnego myślenia, zdolność do samokształcenia 
oraz wystarczająco duża pewność siebie i samodzielność. Tego rodzaju 
kompetencji nie da się nauczyć w szkole. Ogólny trend rosnącego zapo-
trzebowania na kompetencje jest głównym czynnikiem wpływającym na 
stawianie nowych wyzwań systemom kształcenia i  szkolenia zawodo-
wego. W związku z tym konieczne jest opracowanie i wdrożenie inno-
wacyjnych metod nauczania i stworzenie nowych środowisk uczenia się. 
Pracownicy obecnego rynku pracy, a także przyszli pracownicy – muszą 
mieć możliwości pełnego rozwoju i kształcenia.

Staże zagraniczne dobrze wpisują się w ten trend. Są nowym i warto-
ściowym narzędziem lepiej dostosowującym systemy kształcenia i szko-
lenia zawodowego w Europie do potrzeb rynku pracy. Mobilność mię-
dzynarodowa w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego jest zatem 
między innymi skutecznym narzędziem dydaktycznym wpływającym na 
rozwój kompetencji jej uczestników, zwłaszcza kompetencji międzyna-
rodowych (takich jak znajomość języka obcego i kompetencja między-
kulturowa) i kompetencji osobistych (w szerokim tego słowa znaczeniu).  
Staże zagraniczne są już stałym elementem wielu krajowych systemów 
kształcenia i szkolenia zawodowego, jak również stoją w centrum zainte-
resowania unijnego programu Leonardo da Vinci i różnych regionalnych 
programów finansowania.

W  ostatnich latach Parlament Europejski i  Komisja Europejska podjęły 
wiele inicjatyw w celu poprawy jakości mobilności adeptów nauki zawodu. 
Wraz z utworzeniem grupy roboczej w ramach Komitetu programu „Ucze-
nie się przez całe życie” w 2009 r. uczyniono pierwszy ważny krok polegają-
cy na zdefiniowaniu praktyk zawodowych, które są realizowane w 27 pań-
stwach członkowskich, jak również na określeniu adeptów nauki zawodu 
jako nowej grupy docelowej w ramach programu Leonardo da Vinci w 2011 r.

Praktyki zawodowe – według grupy roboczej – definiuje się wykorzystu-
jąc trzy podstawowe kryteria:

1. Jest to wstępne kształcenie i szkolenie zawodowe (IVET)2;
2. Jest to alternatywny program szkoleniowy, w którym kształcenie od-

bywa się zarówno w miejscu pracy (przedsiębiorstwie), jak i w szkole;
3. Przedsiębiorstwo jest zaangażowane lub odgrywa aktywną rolę w two-

rzeniu albo jest odpowiedzialne za tworzenie programu szkoleniowe-
go, jak również współdecyduje o pozostaniu danej osoby w programie 
mobilności – przy czym jest to stosunek nie zawsze uregulowany.

2 W niektórych krajach, takich jak Finlandia, opracowano również programy praktyk za-
wodowych na potrzeby zdobywania dalszych kwalifikacji zawodowych i  specjalizacji. 
W zależności od definicji krajowej mogą one również wchodzić w zakres raportu.
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CZĘŚĆ I: MobIlnoŚĆ I koMpetenCje 
a społeCZeństwo obywatelskIe, 

rynek praCy I edukaCja

Dla mobilności adeptów nauki zawodu istotne znaczenie mają dwa inne 
zalecenia grupy roboczej:

 • wspieranie zrównoważonego i  trwałego partnerstwa i  projektów 
w celu zwiększenia udziału adeptów nauki zawodu w małych przed-
siębiorstwach;

 • zwiększenie dostępności adeptów nauki zawodu do mobilności.

Zalecenia te spowodowały ogłoszenie przez KE w 2009 r. otwartego za-
proszenia do składania wniosków o powołanie do   życia ponadnarodowej 
sieci i pomocniczej platformy internetowej w obszarze mobilności adeptów 
nauki zawodu.

Od początku 2011 r. projekt EuroApprenticeship ma za zadanie tworzyć 
i  rozwijać zrównoważoną sieć organizacji pośredniczących na rzecz 
wspierania mobilności adeptów nauki zawodu, a  także utworzyć plat-
formę internetową spełniającą trzy podstawowe zadania:

1. Informowanie przedsiębiorstw i adeptów nauki zawodu o najlepszych 
sposobach i  powodach realizowania mobilności oraz o  ośrodkach 
szkoleniowych, a także proponowanie im narzędzi potrzebnych do or-
ganizowania mobilności adeptów nauki zawodu;

2. Budowanie sieci kontaktów, tj. ułatwienie nawiązania trwałych kon-
taktów partnerskich między organizacjami unijnymi, w skład których 
wchodzą właściwe organy i instytucje pośredniczące na rzecz mobil-
ności adeptów nauki zawodu. Partnerstwa te powinny i  będą mieć 
silny wymiar sektorowy i regionalny;

3. Promocja rzemiosła i nauki dzięki mobilności adeptów nauki zawodu.

Pięć filarów zapewniania jakości

Uwzględniając specyfikę sytuacji adeptów nauki zawodu, sieć Euro-
Apprenticeship, tworząc platformę internetową, kładzie nacisk na za-
pewnienie jakości, dostarczanie informacji i narzędzi oraz organizowa-
nie seminariów na temat mobilności edukacyjnej. Mobilność adeptów 
nauki zawodu należy rozpatrywać jako mobilność edukacyjną lub mo-
bilność opartą na efektach uczenia się. Odbywa się ona w ramach for-
malnego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego, wspieranego 
przez organizatora szkoleń oraz przedsiębiorstwo. W tym kontekście 
jakość mobilności jest mocno powiązana z bieżącą jakością procesu 
szkolenia. 

Skuteczny proces mobilności edukacyjnej powinien obejmować co 
najmniej czterech graczy: dwuczłonowy podmiot wysyłający (orga-
nizator szkolenia + przedsiębiorstwo) oraz dwuczłonowy podmiot 
przyjmujący (instytucja realizująca mentoring + przedsiębiorstwo). 
Platforma internetowa EuroApprenticeship proponuje różne metody 
zapewniania jakości w mobilności edukacyjnej. Jedną z nich jest Pięć 
filarów, która jest wynikiem starań dążących do jak najprostszego 
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zdefiniowania głównych kryteriów zapewniania jakości, z  uwzględ-
nieniem trzech etapów procesu: przygotowanie, wdrożenie i kontro-
la okresów mobilności. Ramy te stanowią uzupełnienie istniejących 
narzędzi, takich jak Europejska Karta na rzecz Jakości Mobilności 
(2006/961/WE).

Zaczniemy od przedstawienia Pięciu filarów, których opis jest dostępny 
na platformie internetowej EuroApprenticeship, a obecnie są one wyko-
rzystywane przez członków sieci EuroApprenticeship. Następnie zapro-
ponujemy pewne zmiany, których można dokonać zarówno na szczeblu 
EuroApprenticeship, jak i Komisji Europejskiej.

Filar nr 1: Przygotowanie i wstępne informacje

Wstępne informacje są niezbędne do organizowania pobytu za granicą – 
należy bowiem dokładnie poinformować wszystkie strony o wzajemnych 
oczekiwaniach i ewentualnych problemach. Dzięki temu można uniknąć 
wzajemnych rozczarowań, które mogą nawet doprowadzić do przerwa-
nia szkolenia za granicą.

Dobre i skuteczne przygotowanie powinno obejmować:

1. Informacje praktyczne, społeczne i (między-)kulturowe o kraju gosz-
czącym.

2. Profil uczestnika szkolenia
 • dla przedsiębiorstwa goszczącego, żeby wiedziało, kto będzie dla 

niego pracować;
 • dla uczestnika szkolenia jako narzędzie autoewaluacji.

3. Informacje na temat umiejętności osobistych i zawodowych:
 • dla przedsiębiorstwa goszczącego, żeby od razu wiedziało, jakie 

zadania powierzyć  uczestnikowi;
 • dla uczestnika szkolenia, żeby wiedział o wykonywanie jakich za-

dań powinien się starać.
4. Profil systemu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) dla uczest-

nika szkolenia, aby mógł on poznać różnice w zwyczajach panujących 
na szkoleniach w różnych miejscach.

5. Krótka lista oczekiwań przedsiębiorstwa i uczestników, aby zapobiec 
rozczarowaniom lub nieporozumieniom:

 • opis przedsiębiorstwa wysyłającego i przyjmującego;
 • informacje branżowe, aby umożliwić przygotowanie się do wykony-

wania odmiennych zadań lub przestrzegania różnic kulturowych;
 • szkolenia językowe, aby zagwarantować co najmniej minimalny po-

ziom komunikacji.

W tej sferze czynniki wpływające na podniesienie jakości obejmują na-
stępujące zależności:

 • aktywne zaangażowanie uczestnika szkolenia zwiększa skuteczność 
praktyki zawodowej;

 • czas trwania kursów przygotowawczych – dłuższe przygotowanie 
może zapewnić bardziej pomyślny przebieg praktyk;
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CZĘŚĆ I: MobIlnoŚĆ I koMpetenCje 
a społeCZeństwo obywatelskIe, 

rynek praCy I edukaCja

 • doradztwo – informowanie uczestnika szkolenia o  perspektywach 
po powrocie z zagranicy;

 • odpowiedni dobór/dopasowanie uczestników do przedsiębiorstw 
gwarantuje lepszą satysfakcję z praktyk dla obu stron.

Filar nr 2: Formalne ustalenia

Wszystkie zaangażowane strony powinny mieć zawartą formalną umo-
wę określającą zakres zobowiązań, która przyczyni się do zapewnienia 
udanej praktyki lub pobytu za granicą. Umowa w formie pisemnej:

 • określa prawa i obowiązki każdej ze stron (unika się nieporozumień);
 • określa godziny pracy, dni wolne od pracy itp. (ustanawia przejrzyste 

zasady pobytu);
 • definiuje cele szkoleniowe (każda ze stron jest poinformowana o kro-

kach, które zostaną podjęte i które będą musiały być przestrzegane; 
unika się rozczarowań);

 • wskazuje mentora/osobę kontaktową (która towarzyszy uczestniko-
wi podczas pobytu za granicą i służy pomocą w przypadku ewentu-
alnych problemów; sprzyja budowaniu zaufania po każdej ze stron).

Dodatkowe czynniki wpływające na podniesienie jakości obejmują po-
nadto:

 • ustalenia dotyczące finansowania (czy przedsiębiorstwo zamierza 
przyznać jakiekolwiek wynagrodzenie finansowe lub inne świadcze-
nia);

 • informacja na temat ewentualnego wkładu przedsiębiorstwa/insty-
tucji wysyłającej.

Filar nr 3: Merytoryczna zawartość szkolenia

Treści/cele szkoleniowe należy uzgodnić z wyprzedzeniem, aby każda ze 
stron wiedziała dokładnie, czego się spodziewać i  czego oczekiwać od 
siebie nawzajem. Zdefiniowanie celów szkolenia jest ważne, ponieważ:

 • jasno określają one wartość dodaną i  są źródłem motywacji dla 
uczestnika szkolenia;

 • umożliwiają odpowiedni przydział zadań w przedsiębiorstwie w ra-
mach praktyki (zgodnie z potrzebami uczestnika szkolenia i przed-
siębiorstwa);

 • wyniki szkolenia będą mogły zostać uznane w  ramach programu 
szkolenia/nauczania w kraju pochodzenia (większa wydajność, żad-
nych strat czasu);

 • mentor/osoba do kontaktu będzie mogła udzielać lepszego wsparcia, 
aby osiągnąć cele edukacyjne, a także monitorować postępy w nauce.

Dodatkowe czynniki wpływające na podniesienie jakości obejmują:

 • zastosowanie łączonych metod nauczania-uczenia się (praktycznych 
+ teoretycznych) z reguły przynosi najlepsze rezultaty;
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 • praca i  nauka w  systemie zadaniowym (przydzielane zadania są 
zindywidualizowane i wymagają jednostkowej odpowiedzialności) – 
uczestnik szkolenia bierze w nim aktywny udział, co przyczynia się 
do wzrostu jego poziomu efektywności i motywacji;

 • stworzenie stabilnego środowiska nauczania, zapewnienie specjal-
nego sprzętu i/lub materiałów.

Filar nr 4: Monitorowanie

Proces monitorowania pozwala na sprawdzenie, czy cele szkolenia i oczeki-
wania zostały zrealizowane przez obie strony, jak również wykorzystywa-
ny jest do złożenia sprawozdania przedsiębiorstwu/instytucji wysyłającej.

Narzędzia monitorowania:

 • dziennik uczestnika szkolenia dla uczestnika/przedsiębiorstwa/
mentora – możliwość weryfikacji wykonania zadań;

 • regularne oceny w postaci listy kontrolnej i/lub (znormalizowanych) 
kwestionariuszy dotyczących osiągnięć w ramach kształcenia/szko-
lenia (np. foldery opracowane w ramach programu Leonardo da Vinci 
jako narzędzie autoewaluacji lub narzędzie danego przedsiębiorstwa 
do sprawdzania postępów w nauce);

 • autoewaluacja jako narzędzie pomiaru indywidualnych postępów 
w nauce;

 • wsparcie ze strony organizacji wysyłającej (np. za pośrednictwem 
poczty elektronicznej), aby zwiększyć efektywność i dobre samopo-
czucie uczestnika szkolenia;

 • wstępny instruktaż i podsumowanie – czego się spodziewać oraz ja-
kie oczekiwania zostały spełnione.

Filar nr 5: Ocena i walidacja osiągnięć

Walidacja stanowi prawdziwą wartość dodaną zarówno dla uczestnika, 
jak i dla pracodawcy, gdyż dzięki niej czas szkolenia nie zostanie zmarno-
wany, lecz efektywnie wykorzystany na uczenie się i rozwój zawodowy.

Narzędzia walidacji:

 • Europass (w  tym każde inne świadectwo kompetencji językowych  
i/lub umiejętności);

 • ocena umiejętności zawodowych/certyfikacja zdobytych umiejętno-
ści i kompetencji;

 • indywidualna ocena celów szkoleniowych i  zapewnienie poradnic-
twa zawodowego (jakie możliwości kariery zawodowej lub opcje dal-
szego szkolenia będą dostępne po powrocie z pobytu za granicą?);

 • podsumowanie – czy cele i oczekiwania zostały spełnione?
 • formalne (prawne) uznanie osiągniętych umiejętności (np. dyplom, 

podwójny dyplom ważny w dwóch krajach itp.).

Dodatkowe czynniki wpływające na podniesienie jakości obejmują:
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CZĘŚĆ I: MobIlnoŚĆ I koMpetenCje 
a społeCZeństwo obywatelskIe, 

rynek praCy I edukaCja

 • wywiad po powrocie do kraju – pozwala ujawnić wartość dodaną 
wszystkim zaangażowanym stronom;

 • prezentacja projektu – zachęca uczestnika szkolenia do poważnego 
potraktowania swojego szkolenia za granicą;

 • egzamin z zakresu celów szkolenia;
 • dla przedsiębiorstwa wysyłającego – większa pewność co do jakości 

i powodzenia szkolenia za granicą;
 • dla uczestnika – walidacja jego doświadczenia.

Wyzwania przyszłości

W niedalekiej przyszłości będziemy mieć wiele okazji do poprawy jakości 
mobilności edukacyjnej. W ramach sztandarowej inicjatywy strategii Eu-
ropa 2020 – „Mobilna młodzież” – Komisja zobowiązała się do zapropono-
wania ram jakościowych dla praktyk zawodowych, w tym do rozwiąza-
nia przeszkód prawnych i administracyjnych dla praktyk zagranicznych. 
Powyższe oraz znaczenie promowania większej liczby i lepszych praktyk 
zawodowych zostało potwierdzone przez Komisję Europejską w grudniu 
2011 r. w jej Inicjatywie na rzecz zwiększenia szans młodzieży podjętej 
wobec niepokojącego poziomu bezrobocia wśród młodzieży w Europie. 
Wkład kolejnego programu UE – „Erasmus dla wszystkich” – do osiągnię-
cia progu mobilności na poziomie 6% wśród uczestników kształcenia 
i szkolenia zawodowego będzie wymagać znacznych nakładów. Wynika 
to ze zwiększenia liczby zagranicznych praktyk zawodowych, przy jed-
noczesnym utrzymaniu określonego poziomu jakości.

Niektóre rozwiązania mogą już teraz być proponowane przez intere-
sariuszy i  partnerów występujących z  oddolnymi inicjatywami; zosta-
ną one omówione i będą wdrażane w  ramach programu „Erasmus dla 
wszystkich”.

Członkowie sieci EuroApprenticeship, którzy spotkali się w  listopadzie 
2011 r. i  omówili te kwestie, byli zgodni, że jakość praktyk idzie w pa-
rze z jakością pomocy udzielanej przedsiębiorstwom. Z definicji praktyki 
zawodowe odbywają się w przedsiębiorstwie, które jest środowiskiem 
generującym, a  tym samym również oferującym możliwości nabycia 
i gromadzenia doświadczenia oraz informacji. Doświadczenia i informa-
cje są następnie przetwarzane przez adepta nauki zawodu przy wsparciu 
ośrodka szkoleniowego na konkretne umiejętności.

Proces ten musi być również realizowany podczas mobilności w ramach 
praktyk zawodowych w jeszcze bardziej złożonym otoczeniu. Po pierw-
sze zaangażowana jest większa liczba interesariuszy (w  konsekwencji 
udziału zarówno ośrodka szkoleniowego, jak i przedsiębiorstwa przyj-
mującego). Po drugie przedsiębiorstwa szkolące i  przyjmujące adep-
tów nauki zawodu są często małymi firmami, które wymagają wsparcia 
w zarządzaniu administracyjnymi i edukacyjnymi aspektami mobilności. 
W takich okolicznościach niezastąpione jest zaangażowanie właściwych 
organizacji pośredniczących: izb handlowych, organizacji pracodawców, 
partnerów społecznych itp. Przedsiębiorstwo szkolące adepta nauki za-
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wodu, co odbywa się czasem na podstawie umowy, musi zostać włą-
czone do procesu przygotowywania mobilności na jak najwcześniej-
szym etapie. Musi uczestniczyć w ustalaniu celów praktyki zawodowej 
w ramach mobilności i w  jej ewaluacji po powrocie uczestnika. Przed-
siębiorstwo przyjmujące musi być włączone w ten proces, aby określić 
doświadczenie zawodowe, jakie będzie zdobywał adept nauki zawodu, 
uwzględniając cele szkolenia określone dla praktyk w ramach mobilno-
ści. Jest to bardzo ważne, gdyż większość adeptów nauki zawodu raczej 
nie miała wcześniej okazji do zdobycia doświadczenia w międzynarodo-
wym otoczeniu kulturowym lub zawodowym. Zwłaszcza w sektorze rze-
miosła zawód sam w sobie jest zarówno pretekstem do mobilności, jak 
i jej ramami odniesienia.

Odpowiedzialność za jakość praktyk zawodowych w ramach mobilności, 
która obejmuje jakość praktyk w przedsiębiorstwie przyjmującym, spa-
da w dużej mierze na ośrodek szkoleniowy odpowiedzialny za przebieg 
kształcenia adeptów nauki zawodu w  kraju ich pochodzenia. Jednym 
z celów sieci EuroApprenticeship jest pełnienie roli sieci skupiającej orga-
nizacje pośredniczące w celu zarządzania jakością mobilności edukacyj-
nej adeptów nauki zawodu. Opracowywanie dokumentów odniesienia, 
takich jak Pięć filarów, jest częścią tego procesu, a bardziej ukierunkowa-
ne inicjatywy na rzecz zapewnienia jakości będą wzmacniać jego efekty 
w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Sieć EuroApprenticeship zostanie za-
tem wyposażona w metody i narzędzia do monitorowania jakości prak-
tyk zawodowych organizowanych w ramach mobilności adeptów nauki 
zawodu oraz do jej stałego podnoszenia.

Należy zauważyć, że przedsiębiorstwa biorące udział w  mobilności 
(przedsiębiorstwa, które zatrudniają adeptów nauki zawodu, i przedsię-
biorstwa, które przyjmują adeptów nauki zawodu w ramach programu 
mobilności) odgrywają podwójną rolę. Z jednej strony są one interesa-
riuszami inicjatywy uczenie się poprzez mobilność i z tego względu muszą 
uczestniczyć w  każdym etapie mobilności: przygotowaniach, realizacji 
i ewaluacji, o czym była mowa wcześniej. Z drugiej strony czerpią one 
korzyści z mobilności w zakresie wizerunku firmy, nabywania nowych 
umiejętności, a  w  niektórych przypadkach, nowych technik i  nowych 
produktów dzięki europejskiemu doświadczeniu adepta nauki zawo-
du. W rzeczywistości jest to jeden z czynników motywujących zarów-
no przedsiębiorstwa, jak i organizacje, które je reprezentują oraz pobu-
dzających je do działania. Mobilność adeptów nauki zawodu na terenie 
całej Europy pomaga przedsiębiorstwom rozwijać międzynarodową 
działalność gospodarczą, co jest istotnym czynnikiem wzrostu w  każ-
dym przedsiębiorstwie, niezależnie od jego wielkości, branży lub udziału 
w rynku. Przy określaniu kryteriów decydujących o  jakości mobilności 
pod uwagę wzięte zostaną takie pojęcia, jak inwestycja i zwrot nakładów 
na inwestycję mobilności.

Docenić też należy wkład przedsiębiorstwa, dzięki któremu stworzony 
i rozpowszechniony zostanie znak EuroApprenticeship. Znak ten będzie 
dowodem zaangażowania przedsiębiorstwa w  europejską mobilność 
adeptów nauki zawodu.
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Podejście zainicjowane przez sieć EuroApprenticeship może zostać 
utrwalone i uogólnione na skalę europejską w celach Komisji Europej-
skiej w zakresie zapewniania jakości, zawartych przede wszystkim w ini-
cjatywie „Mobilna młodzież” i  „Inicjatywie na rzecz zwiększenia szans 
młodzieży” oraz w programie „Erasmus dla wszystkich”. Komisja Euro-
pejska nie jest w stanie kontrolować jakości każdej praktyki zawodowej 
w każdym przedsiębiorstwie. Proponujemy zatem, aby zadanie to zosta-
ło powierzone sieciom/konsorcjom na rzecz mobilności, które będą je 
realizować na podstawie kryteriów ustalonych przez Komisję.

Proponujemy również włączenie certyfikacji do nowego programu „Era-
smus dla wszystkich”, dzięki której sieci i konsorcja będą mogły wyka-
zać swoje umiejętności w zakresie zarządzania jakością. Certyfikat ten 
stanowiłby rozbudowanie istniejącego certyfikatu Leonardo da Vinci, 
który aktualnie jest przyznawany tylko na poziomie projektu. Działania 
zapewniające jakość muszą pójść o krok dalej, gwarantując akredytację 
nie tylko projektów, ale także sieci, które mają bardziej systemowe po-
dejście do mobilności. W rezultacie sieci mogłyby otrzymywać wsparcie 
w ramach działania współpraca na rzecz innowacji w celu definiowania 
i wdrażania warunków zapewniania jakości określonych kryteriami Ko-
misji Europejskiej. Stosowanie zasad i narzędzi przewidzianych w zale-
ceniach wdrożeniowych dla Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć 
w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET) i Europejskich Ram Od-
niesienia na rzecz Zapewniania Jakości w Kształceniu i Szkoleniu Zawo-
dowym (EQAVET) będzie zalecane, jeśli nie obowiązkowe.

Do optymalnego rozwoju mobilności adeptów nauki zawodu niewątpli-
wie niezbędne będzie wsparcie akredytowanych sieci w zakresie zapew-
niania jakości, szczególnie ze strony programu „Erasmus dla wszystkich”. 
Nieodzowne mogą okazać się również dalsze środki, jeżeli weźmiemy 
pod uwagę indywidualną sytuację każdego adepta nauki zawodu oraz 
przedsiębiorstw uczestniczących w procesie uczenia się poprzez mobil-
ność. 

Po pierwsze, należy kontynuować starania o zdefiniowanie adeptów na-
uki zawodu jako konkretnej grupy docelowej, jak jest obecnie w progra-
mie Leonardo de Vinci. Dzięki temu będzie można opracować bardziej 
ukierunkowane działania. 

Po drugie, sieć właściwych organizacji pośredniczących musi zostać 
w całości włączona do programu, aby ułatwić małym przedsiębiorstwom 
dostęp do programu „Erasmus dla wszystkich”. Z oczywistych względów 
małym przedsiębiorstwom (98% europejskich przedsiębiorstw należy 
do kategorii MŚP, a 92% zatrudnia mniej niż 10 osób) trudniej jest orga-
nizować mobilność adeptów nauki zawodu. Ambitny cel polegający na 
zapewnieniu mobilności 6% osób uczestniczących w szkoleniu zawodo-
wym może zostać osiągnięty wówczas, gdy przedsiębiorstwa aktywnie 
włączą się w te działania. W przypadku najmniejszych przedsiębiorstw, 
szczególnie działających w branży rzemieślniczej, interwencja organiza-
cji pośredniczących (izby handlowe, organizacje branżowe, organizacje 
zawodowe) ma kluczowe znaczenie. 
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Wreszcie uważamy, że w następnym programie należy położyć większy 
nacisk na przyjmowanie, zwłaszcza na sposób goszczenia adeptów na-
uki zawodu przez przedsiębiorstwa. Obecnie mobilność koncentruje się 
głównie na wysyłaniu (stąd często mowa o byciu umieszczanym na prak-
tykach zawodowych w przedsiębiorstwie). Z naszych obserwacji wynika 
jednak, że przyjęcie zagranicznego adepta nauki zawodu stanowi często 
dla małego przedsiębiorstwa pierwszy krok do mobilności. Zachęcanie 
do przyjmowania na praktyki poprzez przeznaczanie na ten cel środ-
ków i poprzez wyrażanie uznania dla roli przedsiębiorstwa spowoduje 
powszechność mobilności zarówno wśród adeptów nauki zawodu, jak 
i wśród przedsiębiorstw czerpiących z niej korzyści.
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Docenianie znaczenia mobilności 
w uczeniu się przez całe życie

TORSTEN DUNKEL

W artykule omówiono kwestie uznawania i walidacji efektów uczenia się 
zdobytych w okresie mobilności. Odnoszę się także do wspólnych euro-
pejskich narzędzi i zasad w zakresie uczenia się przez całe życie, które 
zostały opracowane, by promować mobilność w  ramach Procesu Ko-
penhaskiego. Mobilność edukacyjna, czyli międzynarodowa mobilność 
w celu zdobycia nowych umiejętności, jest jednym z podstawowych spo-
sobów, w  jaki osoby, szczególnie młodzież, mogą zwiększyć szanse na 
przyszłe zatrudnienie, jak również osiągnąć rozwój osobisty. Mobilność 
nie oznacza tylko przeniesienia się do innego kraju, ale należy ją również 
traktować jako możliwość przeniesienia wiedzy i umiejętności z jednego 
kontekstu edukacyjnego lub zawodowego do innego w celu budowania 
transgranicznej tożsamości zawodowej.

Wyzwania omówione w niniejszym tekście dotyczą różnorodności kwa-
lifikacji oraz systemów kształcenia i szkolenia w Europie, powiązań mię-
dzy różnymi podsystemami kwalifikacji, jak również barier dla mobilno-
ści. Wymieniono również niektóre problemy związane z przenoszeniem 
kompetencji zdobytych podczas mobilności w celu pełnego wykorzysta-
nia potencjału tych narzędzi.

Konieczność docenienia znaczenia mobilności, czyli uznawanie i  wali-
dacja efektów uczenia się na terenie całej Europy, została podkreślona 
i  była omawiana podczas konferencji pt. Mobilność sposobem zdoby-
wania i rozwijania kompetencji – od juniora do seniora, która odbyła się 
w dniach 17–19 października 2011 r. w Sopocie podczas polskiej prezyden-
cji w Radzie Unii Europejskiej.

Mobilność w kształceniu i szkoleniu zawodowym

W Europie w ostatnich latach kładzie się coraz większy nacisk na zna-
czenie uczenia się, które ma miejsce poza formalnymi systemami, oraz 
na sposoby i strategie walidacji efektów tego rodzaju kształcenia. Okre-
sy mobilności są jednym z  kontekstów, w  którym osiągane są efekty 



TorsTen Dunkel  
Docenianie znaczenia mobilności w uczeniu się przez całe życie146

uczenia się. Odpowiednie docenianie mobilności zależy od ustanowienia 
mobilności ważną częścią kształcenia i szkolenia zawodowego oraz od 
zastosowania mechanizmów uznawania i walidacji, u podstaw których 
będą leżeć europejskie narzędzia stworzone na potrzeby uczenia się 
przez całe życie (np. Europejski system transferu osiągnięć w kształce-
niu i szkoleniu zawodowym ECVET, Europejskie Ramy Kwalifikacji EQF, 
Europass i wytyczne).

Przypisanie odpowiedniej wartości wiedzy i umiejętnościom osób z kwa-
lifikacjami nabytymi w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego jest 
niezwykle istotne. Jednym ze sposobów jest upewnienie się, że umiejęt-
ności zdobyte w trakcie okresów szkolenia za granicą będą mogły zostać 
uwzględnione w głównym programie nauczania.

Chodzi o  to, by osiągnięcia były uznawane i  zaliczane do kwalifikacji 
w kraju pochodzenia. Dotychczas w większości państw członkowskich 
można było wyjechać do innych krajów w  trakcie trwania programu 
szkoleniowego, ale efekty kształcenia nie zawsze były dostatecznie 
uznawane. Obecnie, np. dzięki ECVET, słuchacz uczący się piekarstwa 
w Finlandii, którego szkoła nawiązała partnerstwo ze szkołą w Hiszpa-
nii, ma możliwość wyjazdu do Hiszpanii, aby uzyskać inny zakres umie-
jętności. W ramach tego partnerstwa wyniki jego nauki i sposób ich oce-
ny zostaną określone np. w dokumencie Europass – Mobilność.

a) Rola mobilności

Powszechnie uważa się, że mobilność edukacyjna przyczynia się do zwięk-
szenia zatrudnialności młodych ludzi dzięki nabywaniu przez nich kluczo-
wych umiejętności i kompetencji, w tym kompetencji językowych i mię-
dzykulturowych, jak również umiejętności społecznych i obywatelskich, 
umiejętności rozwiązywania problemów, przedsiębiorczości i ogólnej kre-
atywności. Mobilność edukacyjna jest nie tylko cennym doświadczeniem 
dla zaangażowanych w nią osób, lecz także może pomóc poprawić ogólną 
jakość edukacji, głównie dzięki ściślejszej współpracy instytucji edukacyj-
nych. Ponadto mobilność edukacyjna sprzyja rozwijaniu poczucia tożsa-
mości europejskiej i obywatelstwa europejskiego (Rada UE 2011).

Motywacją dla tych starań jest przekonanie, że większa mobilność ofe-
ruje osobom, szczególnie uczestnikom kształcenia i szkolenia zawodo-
wego, większe możliwości nie tylko zdobycia umiejętności międzykultu-
rowych, ale również specjalistycznej wiedzy zawodowej. Jest to istotne 
zwłaszcza w czasach kryzysu gospodarczego. 

Wszystkie europejskie narzędzia razem wzięte – systemy transferu osią-
gnięć, ramy kwalifikacji i wytyczne dotyczące walidacji – mają na celu 
uelastycznienie edukacji i szkoleń. Chociaż kształcenie i szkolenie zawo-
dowe było zawsze ściśle związane z rynkiem pracy, większa elastyczność 
pozwoli systemom kształcenia i szkolenia zawodowego szybciej reagować 
na zmiany i dostosowywać się do indywidualnych oczekiwań i potrzeb.
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CZĘŚĆ I: MobIlnoŚĆ I koMpetenCje 
a społeCZeństwo obywatelskIe, 

rynek praCy I edukaCja

b) W skrócie o mobilności

Niedawne badanie opinii społecznej Eurobarometr wykazało, że średnio 
53% młodych Europejczyków (15–19 lat) jest skłonnych – lub chciałoby 
– pracować w  innym kraju europejskim (Rys.1). Nieco większy odsetek 
wyraził chęć podjęcia pracy za granicą tylko przez określony czas (28%), 
a  nieco mniej osób optowało za perspektywą długoterminową (25%). 
Młodzi mężczyźni (56%) byli bardziej chętni do podjęcia pracy za granicą 
niż młode kobiety (49%), a w grupie wiekowej 15–19 lat było więcej chęt-
nych do pracy za granicą niż w grupie 30–35-latków (odpowiednio 63% 
i 42%). Osoby z wyższymi kwalifikacjami były również bardziej skłonne 
żyć w innych krajach niż osoby z kwalifikacjami na poziomie gimnazjum 
(odpowiednio 55% i 33%).

Rysunek 1. Gotowość młodych ludzi do pracy w innym kraju europejskim
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Pyt. 14. Czy w przyszłości byłbyś skłonny/chciałbyś pracować w innym kraju euro-
pejskim? Podstawa: wszyscy respondenci, % wg kraju

Źródło: Flash Eurobarometr 2011

Fakt, że ponad połowa młodych ludzi jest skłonnych do realizacji mo-
bilności w  celu znalezienia pracy, jest dobrą wiadomością dla europej-
skiego rynku pracy, gdyż mobilność siły roboczej w UE wynosi obecnie 
zaledwie 3% (Flash Eurobarometr 2011). Dysonans między chęcią wzięcia 
udziału w mobilności a podjęciem faktycznych kroków zmierzających do 
wyjazdu może wynikać z przeszkód, takich jak na przykład brak umiejęt-
ności językowych, brak informacji czy niewystarczające przygotowanie, 
ale również z przeszkód instytucjonalnych, takich jak brak strategii lub 
polityki w zakresie mobilności, brak możliwości (w instytucjach kształce-
nia i szkolenia zawodowego) zarządzania projektami międzynarodowymi, 
brak sieci wymiany wiedzy i  doświadczeń płynących z  mobilności, jak 
również brak uznawania osiągnięć. Liczba zrealizowanych mobilności jest 
dość niewielka i nie odzwierciedla potencjalnych korzyści. W roku szkol-
nym 2009/10 około 55 tys. słuchaczy wstępnego kształcenia i szkolenia 
zawodowego podjęło praktyki za granicą w  ramach programu Leonar-
do da Vinci, a około 215 tys. studentów wyjechało za granicę (na studia 
i praktyki w przedsiębiorstwach) (Komisja Europejska 2011a). Sukces pro-
gramu Erasmus pokazuje, że kiedy programy zyskają większy rozgłos i re-
putację, to mobilność edukacyjna w ich ramach może znacznie wzrosnąć.
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Należy dołożyć większych starań w propagowanie i wspieranie mobilności 
w obszarach kształcenia i szkolenia zawodowego. W grudniu 2011 r. Rada 
przyjęła konkluzje na temat poziomu odniesienia w dziedzinie mobilności 
edukacyjnej. Zgodnie z nowymi poziomami odniesienia postawiono rozróż-
nienie między mobilnością w szkolnictwie wyższym, mobilnością w kształ-
ceniu i szkoleniu zawodowym oraz mobilnością młodzieży w ogóle. Poziomy 
odniesienia przyczynią się do stworzenia większej wiarygodności i porów-
nywalności w mierzeniu wyników różnych typów mobilności edukacyjnej 
promowanych przez UE. Poziomy odniesienia mobilności edukacyjnej są 
uzupełnieniem pięciu poziomów referencyjnych wyznaczających średni 
europejski wynik (lub głównych celów), uzgodnionych w ramach Strate-
gicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkole-
nia zawodowego (ET 2020). Jeżeli chodzi o poziom mobilności edukacyjnej 
podejmowanej w ramach wstępnego kształcenia i szkolenia zawodowego 
(IVET) przewidywany na rok 2020, to średnio w UE co najmniej 6% osób 
w wieku od 18 do 34 lat posiadających kwalifikacje IVET powinno mieć za 
sobą kształcenie lub szkolenie za granicą związane z wstępnym kształce-
niem lub szkoleniem zawodowym (w tym praktyki) trwające przez co naj-
mniej dwa tygodnie lub mniej w przypadku udokumentowania w postaci  
Europass (Rada UE 2011).

Ostatecznym celem jest stworzenie wskaźnika mobilności edukacyjnej 
służącego do odnotowywania wszelkiego rodzaju zagranicznych do-
świadczeń edukacyjnych zdobywanych przez młodych ludzi. Uwzględ-
niać on powinien mobilność edukacyjną w ramach formalnych systemów 
kształcenia i szkolenia, na każdym poziomie, a także mobilność eduka-
cyjną w kontekstach nieformalnych, w tym w ramach wymiany młodzie-
ży lub wolontariatu.

Wspierając mobilność edukacyjną Komisja Europejska zaproponowała 
nowy program – „Erasmus dla wszystkich” – na rzecz kształcenia, szkole-
nia, młodzieży i sportu. Ma on rozpocząć się w 2014 r., a mobilność edu-
kacyjna będzie stanowić znaczący udział w zwiększonym budżecie ogól-
nym. Większy budżet wraz z naciskiem na jakość mobilności, jak również 
koncentracja priorytetów i wysiłków powinny zwiększyć masę krytyczną 
i wpływ programu na osoby i instytucje spoza niego. „Erasmus dla wszyst-
kich” opiera się na założeniu, że inwestowanie w kształcenie i szkolenie 
jest kluczem do uruchomienia ludzkiego potencjału, niezależnie od ich wie-
ku i pochodzenia. Program ma pomagać w rozwoju osobistym, zdobywaniu 
nowych umiejętności i zwiększaniu szans na rynku pracy. Zwiększenie fi-
nansowania mobilności jest istotne, lecz pieniądze nie wystarczą, by mobil-
ność stała się realną szansą dla wszystkich. Będzie to wymagało podjęcia 
wspólnych wysiłków i nawiązania nowych linii współpracy w formie part-
nerstwa, aby pokonać przeszkody na szczeblu krajowym i  regionalnym. 
W ramach tych działań należy zwiększyć dostępność informacji, zapewnić 
możliwość przenoszenia w całości stypendiów i pożyczek do innego kraju 
oraz usprawnić uznawanie efektów uczenia się (Komisja Europejska 2011a).

c) Elastyczne ścieżki uczenia się przez całe życie

Zważywszy, że coraz rzadziej spotyka się kariery o przebiegu linearnym, 
tj. zatrudnienie przez całe życie w pełnym wymiarze czasu pracy u tego 
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samego pracodawcy, edukacja wymaga podejścia uwzględniającego cykl 
życia, co oznacza, że po okresach kształcenia formalnego mogą następo-
wać okresy pracy i nauki pozaformalnej, a także dalszego szkolenia. Pro-
blem leży zatem w odpowiednim uznawaniu wyników takiego kształce-
nia i zdobytych w jego ramach umiejętności, jego walidacji i zwiększaniu 
możliwości wykorzystania go w dalszej nauce lub karierze. Mobilność 
nie oznacza tylko przeniesienia się do innego kraju, ale należy ją również 
traktować jako możliwość przenoszenia wiedzy i umiejętności z jednego 
kontekstu edukacyjnego lub zawodowego do innego w celu budowania 
transgranicznej tożsamości zawodowej (patrz Rys. 2).

Rysunek 2. Kręta ścieżka uczenia się przez całe życie 

Formalne

Ścieżka uczenia się przez całe życie

Nieformalne

W miejscu pracy

Formalne

Doświadczenie 
zawodowe

Kwalifikacje

Cegiełki symbolizują różnie efekty uczenia się osiągnięte na różnych etapach 
i w różnych kontekstach, które mogą prowadzić do zdobycia kwalifikacji.

Zastosowanie podejścia uwzględniającego cykl życia w edukacji oznacza, 
że indywidualne ścieżki kształcenia będą stawać się coraz bardziej zróż-
nicowane. Z tego względu, że:

 • ocena kształcenia pozaformalnego i nieformalnego będzie mieć klu-
czowe znaczenie; 

 • zapotrzebowanie na uznawania efektów uczenia się będzie po-
wszechne zarówno wśród słuchaczy, jak i pracodawców; 

 • nie będzie jednej dla wszystkich ścieżki edukacji.

Docenianie znaczenia mobilności

W kontekście uznawania i walidacji kompetencji nabytych podczas okre-
sów mobilności zagranicznej, walidacja staje się priorytetem nie tylko 
w związku z przyszłym wnioskiem Komisji Europejskiej dotyczącym za-
lecenia Rady w sprawie promowania i walidacji kształcenia pozaformal-
nego i nieformalnego, którego możemy spodziewać się w 2012 r.1 Walida-
cja ma również podstawowe znaczenie w programie Edukacja i Szkolenia 

1 Wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nie-
formalnego COM (2012) 485 wersja ostateczna został wydany przez Komisję Europejską 
5.09.2012 r.
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2020, jak również w sztandarowych inicjatywach europejskich: „Mobilna 
młodzież” oraz „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”. 
O walidacji mowa również w Wytycznych w sprawie zatrudnienia nr 9, 
w których wspomina się o potrzebie uwzględnienia kształcenia pozafor-
malnego i nieformalnego w działaniach na rzecz poprawy jakości i wydaj-
ności systemów kształcenia i szkolenia (Komisja Europejska 2010a i b).

Ważne jest, by zwrócić uwagę na zróżnicowane konteksty i  cele mobil-
ności, zamiast skupiać się na samej koncepcji. Możemy wyodrębnić dwa 
główne konteksty. Po pierwsze (pkt. a), niektóre okresy mobilności nie 
mają na celu nabycia określonych umiejętności i kompetencji; większość 
nauki odbywa się w formie pozaformalnej i nieformalnej; słuchacze zysku-
ją lub rozwijają umiejętności przekrojowe dzięki przebywaniu w nowym 
otoczeniu. Po drugie (pkt. b), mamy mobilność edukacyjną, mającą na celu 
zdobywanie konkretnych umiejętności i kompetencji w uzgodnionych ra-
mach; jest ona bardziej formalna i kontrolowana. Różne cele mobilności 
wiążą się z  nabywaniem różnych kompetencji. Wykorzystanie efektów 
uczenia się ułatwia ich uznawanie i porozumienie między partnerami.

a) Okresy mobilności wpływają na kształcenie 
pozaformalne i nieformalne

Uczenie się ma miejsce w różnych kontekstach: w życiu osobistym, w ży-
ciu społecznym i podczas pracy. Konteksty te mają ogromne znaczenie 
dla nauki, która ma być poddana walidacji. Proces składa się z identy-
fikacji, dokumentowania, walidacji i  certyfikacji, która jest pożądanym 
jego zakończeniem. Korzyści można jednak zyskać już po drodze: np. 
(nieformalne) uznanie wiedzy, umiejętności i kompetencji może również 
podnieść samoocenę i  zwiększyć motywację do poszukiwania nowej 
pracy, lepszej pracy lub podjęcia dalszej nauki.

Na rys. 3 pokazano formalne i nieformalne ścieżki prowadzące do wali-
dacji i certyfikacji. W górnej części wykresu przedstawiono ścieżkę for-
malną, a w dolnej nieformalną. Przechodząc od lewej do prawej, ofero-
wane są opcje uczenia się i dokumentowania ich wyników. Ogólnie rzecz 
biorąc, charakter procesów walidacji poza formalnym systemem oferuje 
wiele więcej wyborów dla słuchacza niż w systemie formalnym. Dzieje 
się tak dlatego, że proces walidacji i przebieg edukacji mogą być w tym 
przypadku bardziej złożone oraz mogą służyć większej liczbie celów. 
W systemie formalnym środowisko kształcenia i walidacji jest zazwyczaj 
mniej skomplikowane (Cedefop 2010a).

Chociaż walidacja kształcenia nieformalnego i pozaformalnego jest bar-
dziej czuła na okoliczności, w jakich uczestniczy dany słuchacz, na jego 
rzetelność i wiarygodność. Element sumatywny2 walidacji opiera się na 
tych samych standardach, co system formalny. Stosowanie wspólnych 

2 Ocena sumatywna (lub ewaluacja) dotyczy oceny kształcenia i podsumowuje postępy 
słuchaczy na daną chwilę. Po okresie pracy, np. po przerobieniu jednostki materiału roz-
łożonej na dwa tygodnie, słuchacz przystępuje do testu. Ma on na celu podsumowanie 
dotychczasowych wyników nauki.
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standardów w różnych procesach walidacji zapewnia spójność i porów-
nywalność efektów uczenia się. Aby to zapewnić, najważniejszy jest spo-
sób określenia tych standardów. Na przykład standardy oparte na da-
nych wejściowych3 mogą być poważną przeszkodą walidacji kształcenia 
nieformalnego i pozaformalnego, gdyż ogranicza liczbę oraz zakres ście-
żek kształcenia i zdobywania doświadczenia, które uznane są za istotne.

Rysunek 3. Ścieżki prowadzące do walidacji i certyfikacji

Uczenie się w ramach 
kierunku studiów Ocena

Walidacja efektów kształcenia 
w ramach systemu przeznaczonego 
dla grupy kandydatów

Inicjatywy 
osobiste

Życie 
w społeczności 

Praca

Identyfikacja 
wiedzy, 
umiejętności 
i kompetencji

Dokumentacja 
dowodów 
efektów 
uczenia się

Walidacja efektów 
uczenia się w ramach 
systemów przezna-
czonych dla indywidu-
alnych kandydatów

Decyzja 
o potrzebie 
dodatkowego 
kształcenia

Decyzja 
o ubieganiu się 
i/lub przyjęciu 
nieformalnego 
(społecznego) 
uznania

Decyzja 
o uwidocznieniu 
wyników lub 
udokumentowaniu 
kształcenia

Decyzja o 
zastanowieniu się 
nad kształceniem – 
znaczenie motywacji 
i mentoringu

Wydanie certyfikatu 
stwierdzającego formalne 

kwalifikacje

Decyzja dot. 
dalszej nauki 
i kwalifikacji 

Wyniki inne 
niż certyfikacja 
takie jak awans
zawodowy lub 
zwolnienie 
z części 
formalnego 
programu 
kształcenia

Standardy
(oczekiwane efekty uczenia się)

Źródło: Cedefop (2010a) Changing qualifications. A review of qualifications policies and 
practices. Reference series, 84. Luxembourg: Publications Office of the European Union

b) Zorganizowana mobilność na podstawie porozumień 
o programie zajęć

Mobilność edukacyjna jest ułatwiona, gdy organizację goszczącą i wy-
syłającą łączy porozumienie o programie zajęć zgodnie z sugestią w ra-
mach systemu ECVET.

Jak pokazano na rys. 4, transfer i  akumulacja efektów uczenia się wy-
magają walidacji na dwóch etapach tego procesu: przyznania osiągnięć 
w kraju przyjmującym i walidacji tych osiągnięć w kraju ojczystym. Pierw-
szy etap walidacji jest formatywny i wynika z oceny doświadczeń edu-
kacyjnych i efektów uczenia się w kraju i instytucji przyjmującej. Jest on 
często – choć bez formalnej certyfikacji – dokumentowany w powszech-
nym formacie (np. Europass – Mobilność). Drugi etap ma miejsce po po-

3 Standardy oparte na danych wejściowych dotyczą nakładu pracy wykonanej przez słu-
chacza, np. liczby godzin spędzonych na zajęciach, podczas gdy standardy oparte na 
danych wyjściowych odnoszą się do poziomu umiejętności słuchacza po zakończeniu 
procesu uczenia się.
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wrocie kandydata do kraju. Efekty uczenia się (udokumentowane przez 
instytucję przyjmującą) są poddawane walidacji zgodnie z odpowiednim 
formalnym standardem oraz jeżeli zostaną uznane za spełniające odpo-
wiednie wymogi, są także uznawane zgodnie ze standardami kwalifikacji 
obowiązującymi w danym kraju. W rezultacie słuchacz może uzyskać np. 
zwolnienie z określonych zajęć lub jednostek szkoleniowych. Z punktu wi-
dzenia zapewniania jakości bardzo ważne jest, by ocena formatywna4 (do-
konywana w innym kraju) odbywała się w sposób przejrzysty i rzetelny.

Rysunek 4. Transfer i akumulacja efektów uczenia się













Organizacja 
przyjmująca

Organizacja 
wysyłającaPorozumienie 

o programie zajęć

Nabywanie wiedzy, 
umiejętności 
i kompetencji

Ocena 
efektów 

uczenia się

Przyznanie osiągnięć 
za efekty uczenia się

Umieszczenie osiągnięcia 
w indywidualnym 
wykazie osiągnięć

Walidacja osiągnięcia

Uznanie efektów 
uczenia się i ich akumulacja 
na poczet pożądanej 
kwalifikacji; uwzględniane 
są również odpowiadające 
im punkty ECVET.

Źródło: opracowanie na podstawie Le Mouillour (2011).

Mobilność w praktyce
Kwestią o istotnym znaczeniu dla wypracowania powiązań między mo-
bilnością edukacyjną a rynkiem pracy są sposoby motywowania i mobi-
lizowania przedsiębiorstw. Jednym z głównych problemów poruszanych 
przez uczestników kształcenia i  szkolenia zawodowego oraz organiza-
torów mobilności jest trudność, jaką sprawia angażowanie przedsię-
biorstw w proces organizowania mobilności dla adeptów nauki zawodu. 
Międzynarodowa mobilność oferuje szczególną wartość dodaną wszyst-
kim interesariuszom, wymagającą pozyskania możliwie jak najszerszej 
akceptacji. Dotyczy to adeptów nauki zawodu/słuchaczy, ośrodków 
szkoleniowych i przedsiębiorstw. Aby przekonać przedsiębiorstwa, ko-
nieczne jest uwzględnienie korzyści, jakich oczekują one od mobilności, 
na rzecz swojego rozwoju oraz na rzecz samych adeptów nauki zawo-
du i uczestników szkolenia. Należy przy tym ponownie zastanowić się 

4 Ocena formatywna stanowi zbiór formalnych i  nieformalnych procedur oceny stoso-
wanych przez nauczycieli w  trakcie procesu kształcenia, aby modyfikować nauczanie 
i uczenie się w celu spowodowania poprawy osiągnięć słuchaczy. Zazwyczaj wiąże się 
ona z  jakościową informacją zwrotną (zamiast punktacji), zarówno dla słuchacza, jak 
i nauczyciela, która koncentruje się na szczegółach merytorycznych i wynikach.



153

M
o

b
il

n
o

ś
ć

 s
p

o
s

o
b

e
M

 z
d

o
b

y
w

a
n

ia
 

i 
r

o
z

w
ij

a
n

ia
 k

o
M

p
e

t
e

n
c

ji
  

– 
o

d
 j

u
n

io
r

a
 d

o
 s

e
n

io
r

a

CZĘŚĆ I: MobIlnoŚĆ I koMpetenCje 
a społeCZeństwo obywatelskIe, 

rynek praCy I edukaCja

nad rolą i  potrzebami przedsiębiorstw wysyłających i przedsiębiorstw 
przyjmujących. Nie są one wyłącznie beneficjantami, lecz również jedny-
mi z głównych uczestników, chociaż nadal są niekiedy traktowane jako 
słaby lub bierny element w całym procesie lub zbyt późno angażowane 
w organizowanie mobilności edukacyjnej. Wydaje się zatem, że aby zmo-
bilizować przedsiębiorstwa, konieczne jest sprecyzowanie wymaganych 
od nich działań oraz ich oczekiwanej roli w procesie. Należy uwzględnić 
ich potrzeby i ograniczenia, ponieważ realizacja międzynarodowej mo-
bilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym jest często postrzegana 
przez przedsiębiorstwa jako nadwyrężenie ich czasu i  zasobów. Prze-
kłada się to na opracowanie sposobów lepszej organizacji współpracy 
pomiędzy różnymi podmiotami zaangażowanymi, zwłaszcza gdy chodzi 
o przygotowanie, nadzorowanie i ocenę mobilności. Może to także wią-
zać się z oceną potencjalnej wartości dodanej znaku jakości przyznawa-
nego przedsiębiorstwom zaangażowanym w organizację mobilności.

Przegląd różnych inicjatyw i projektów związanych z mobilnością (np. 
EuroApprenticeship, Leonardo da Vinci) pokazuje, że właściwa organi-
zacja mobilności wymaga ścisłej współpracy partnerskiej pomiędzy do-
stawcami szkoleń: muszą oni wzajemnie rozumieć się i muszą zaspokoić 
wszystkie potrzeby słuchaczy. Są systemy, w których dostawcy kształ-
cenia i szkolenia zawodowego najpierw oferują miesiąc szkolenia języ-
kowego, a następnie kolejny miesiąc, po szkoleniu głównym w ramach 
mobilności, na wyrównanie ewentualnych potrzeb słuchacza w  sferze 
teoretycznej. Taka kontynuacja wymaga oczywiście inwestycji ze stro-
ny dostawców szkolenia. Poza samą treścią mobilności istnieją również 
inne kwestie, na które należy zwrócić uwagę. Mobilność sprowadza się 
do bardzo praktycznych zagadnień, jak zakwaterowanie, finanse czy od-
powiedzialność prawna za nieletnich. W niektórych krajach adepci nauki 
zawodu nie są słuchaczami, a pracownikami. Kto powinien być zatem 
odpowiedzialny za pracownika wysyłanego za granicę? A kto za słucha-
cza? Podobnych pytań jest więcej. 

Efekty uczenia się
Europejskie systemy kształcenia i szkolenia są heterogeniczne oraz na-
rzucają podążanie konkretną ścieżką, gdyż ich krajowa organizacja insty-
tucjonalna jest zakorzeniona w tradycjach społecznych i kulturowych, co 
sprawia, że czasami trudno jest je zrozumieć osobom z zewnątrz. Po-
stawienie na efekty uczenia się, czyli sformułowanie końcowych ocze-
kiwań wobec osiągnięć słuchaczy, może przyczynić się do zwiększenia 
przejrzystości różnorodnych systemów. Efekty uczenia się definiowane 
są jako stwierdzenie tego, co uczący się wie, co rozumie i potrafi wyko-
nać po ukończeniu procesu uczenia się (Zalecenie 2008). Dlatego proces 
opisywania kwalifikacji w kategoriach efektów uczenia się jest ważnym 
elementem właściwego sformułowania i nadania odpowiedniej warto-
ści wynikom mobilności przez organy nadające kwalifikacje i przedsię-
biorstwa. Takie podejście powinno przyczynić się do zwiększenia przej-
rzystości i porównywalności kwalifikacji oraz do ułatwienia transferu, 
uznawania i zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji (tj. efektów 
uczenia się) nabytych w różnych kontekstach edukacyjnych (Komisja Eu-
ropejska 2011b).
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Niektóre przykłady opracowane w ramach programu Leonardo da Vinci, 
a dotyczące projektów pilotażowych w zakresie ECVET wykazują, że   po-
rozumienie między partnerami staje się coraz łatwiejsze i ułatwia ocenę 
dokonywaną za granicą, jeżeli:

 • partnerzy stosują obowiązki i zadania zawodowe jako podstawę po-
równywania lub potwierdzania równoważności jednostek efektów 
uczenia się lub opracowują wspólne jednostki;

 • zapewniają, że opis efektów uczenia się jest zrozumiały dla po-
szczególnych uczestników z różnych krajów, którzy są zaznajomieni 
z konkretnym kontekstem zawodowym;

 • wielkość jednostki efektów uczenia się (liczba efektów uczenia się) 
zależy od złożoności oceny;

 • opis jednostki efektów uczenia się odzwierciedla następujące ele-
menty: wiedzę, umiejętności i  kompetencje. Nie musi to oznaczać 
konieczności przyjęcia formuły, w której wiedzę opisuje się niezależ-
nie od umiejętności i niezależnie od kompetencji. Opisy holistyczne 
są również dozwolone. Decyzja należy do partnerów (Cedefop 2010b).

Dążenie do przenoszenia uczenia się

Odpowiednie sformułowanie efektów uczenia się wymaga zastosowania 
wspólnego europejskiego słownictwa, przekładającego się na konteksty 
krajowe. Słownictwo to jest częścią kultury uczenia się w ramach mo-
bilności (począwszy od umów w sprawie mobilności, a skończywszy na 
krajowych przepisach dotyczących szkolenia). Przykładem dobrej prak-
tyki jest europejski przewodnik użytkownika ECVET Pytania i odpowie-
dzi (Komisja Europejska 2011c). Pomocne mogą być również wytyczne, 
np. opracowane w Niemczech5 , które odnoszą się konkretnie do opisu 
efektów uczenia się. Są to wyraźne zalecenia, jak formułować efekty 
uczenia się (należy np. używać czasowników w stronie czynnej, określać 
kontekst i poziom zapotrzebowania, unikać niejasnych sformułowań).

W praktyce wyzwania i przeszkody w uznawaniu i walidacji kompetencji 
nabytych podczas mobilności za granicą obejmują:

 • efekty uczenia się – nie wszystkie systemy kształcenia i  szkolenia 
prezentują takie podejście;

 • podejście do kwalifikacji oparte na jednostkach efektów uczenia się, 
które nie zostało jeszcze wdrożone we wszystkich systemach;

 • znaczne różnice pomiędzy podejściami do oceny, procedurami, na-
rzędziami czy charakterystykami oceniających w  różnych krajach 
i segmentach kształcenia i szkolenia zawodowego.

Ważne więc jest, aby możliwe było przenoszenie uczenia się. Jednak:

 • uznawanie/walidacja stanowi wyzwanie kulturowe dla tego, jak 
kwalifikacje są rozumiane w poszczególnych państwach członkow-

5  <www.ecvet-info.de>.
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skich. Istnieje ogromne zróżnicowanie pod względem terminologii 
używanej w poszczególnych krajach (jak również przez poszczególne 
podmioty w danym kraju) do walidacji kształcenia pozaformalnego 
i nieformalnego, a tym samym rozumienie jest różne;

 • zmiany kulturowe i instytucjonalne są ze sobą powiązane. Wymaga 
to większego zaufania do walidacji i przezwyciężenia barier kultu-
rowych dotyczących akceptacji walidacji. W  niektórych krajach ze 
względów kulturowych formalne osiągnięcia, zwłaszcza zdobyte 
w ramach szkolnictwa wyższego, są obdarzane dużym szacunkiem, 
a te pozaformalne i nieformalne są cenione mniej;

 • wymagane jest wspieranie umów partnerskich i ich podstaw prawnych.

Docenianie znaczenia mobilności edukacyjnej (w  sensie osobistym, 
społecznym i  gospodarczym) musi wiązać się z  określonymi normami 
i podlegać rzetelnym procedurom zapewniania jakości. Dopiero wówczas 
uczenie się będzie mogło być uznawane przez osoby trzecie (np. przed-
siębiorstwa i placówki szkoleniowe) i będzie przynosić korzyści uczącym 
się. Uczenie się jest obecnie przekładalne i może odbywać się w różnych 
formach i kontekstach.

Wykorzystanie efektów uczenia się jest niezbędne, aby kwalifikacje były 
zrozumiałe poza systemami kształcenia i szkolenia. W tym celu niezbęd-
ne jest ich właściwe sformułowanie i ocena – co jest trudnym zadaniem.

Osiągnięcie synergii narzędzi europejskich wiąże się ze wskazaniem ich 
roli w stosunku do innych, z używaniem wspólnego języka, umożliwie-
niem wzajemnego odniesienia, a także wyznaczeniem granic. Spójność 
europejskich narzędzi i  zasad można ocenić analizując ich cele i  po-
tencjał na rzecz rozwiązywania trudności systemowych w  systemach 
kształcenia i  szkolenia (np. drożność systemowa między kształceniem 
i  szkoleniem zawodowym a szkolnictwem wyższym), ich rolę w doku-
mentowaniu i informowaniu o procesie uczenia się, ich powiązania z in-
nymi segmentami kształcenia i szkolenia oraz ich wpływ na podejście do 
efektów uczenia się (Cedefop 2011).

Konieczne jest elastyczne podejście do realizacji (tj. do takich kwestii, 
jak opis efektów uczenia się, jednostki, osiągnięcia i  uznawanie) oraz 
do powiązania z  realiami rynku pracy (tj. kluczowymi umiejętnościa-
mi zawodowymi). Skuteczny rozwój partnerstwa między instytucjami, 
placówkami kształcenia i  szkolenia zawodowego (zwłaszcza przedsię-
biorstwami) i innymi interesariuszami mógłby przyczynić się do budowy 
wzajemnego zaufania i ułatwić wdrożenie takich systemów w Europie. 
Dialog społeczny między uczestnikami kształcenia i szkolenia zawodo-
wego a  właściwymi instytucjami jest głównym instrumentem prowa-
dzącym do przyznawania, transferu i walidacji kwalifikacji oraz uzna-
wania jednostek efektów uczenia się lub osiągnięć odpowiadających 
uzyskanym efektom uczenia się. W ten sposób możliwe będzie przejście 
od zasad do praktyki oraz od projektów pilotażowych i  doraźnych do 
głównych, a  ich trwałość i  równowagę należy zapewnić ustanawiając 
sprawne zarządzanie i pozyskanie odpowiedniego finansowania.



TorsTen Dunkel  
Docenianie znaczenia mobilności w uczeniu się przez całe życie156

Bibliografia

1. Cedefop (2010a) Changing qualifications. A review of qualifications 
policies and practices. Reference series, 84. Luxembourg: Publications 
Office of the European Union.

2. Cedefop (2010b) The development of ECVET in Europe. Working Paper 
No 10. Luxembourg Publications Office of the European Union. [online] 
[dostęp 12.12.2011]  
<http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/17445.aspx>.

3. Cedefop (2011) Rozwijanie uczenia się przez całe życie: optymalne 
wykorzystanie europejskich narzędzi i zasad. Nota Informacyjna. 
Saloniki. [online] [dostęp12.12.2011]  
<http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9065_pl.pdf>.

4. Flash Eurobarometr nr 319b (2011) Youth on the Move. Analytical Report. 
The Gallup Organization.

5. Komisja Europejska (2010a) Młodzież w działaniu. Luxemburg: Urząd 
Publikacji Unii Europejskiej [online] [dostęp12.12.2011]  
<http://ec.europa.eu/education/ yom/com_pl. pdf>.

6. Komisja Europejska (2010b) Europe 2020 Integrated Guidelines for 
the Economic and Employment Policies of the Member States [online] 
[dostęp12.12.2011]  
<http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/Brochure%20Integrated%20
Guidelines.pdf>.

7. Komisja Europejska (2011a) Dokument roboczy służb Komisji. 
Streszczenie oceny skutków. Towarzyszący dokumentowi: Wniosek 
dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiające jednolity program na rzecz kształcenia, szkolenia, 
młodzieży i sportu na lata 2014–2020. SEK(2011) 1402 wersja ostateczna, 
Tom 2. Bruksela, 23.11.2011. 

8. Komisja Europejska (2011b) Using learning outcomes – European 
Qualifications Framework Series: Note 4. Luxembourg: Publications 
Office of the European European Commission. 

9. Komisja Europejska (2011c) The European Credit System for Vocational 
Education and Training ECVET. Get to know ECVET better Questions 
and Answers. Wersja poprawiona luty 2011 [online] [dostęp 12.12.2011] 
<http://www.ecvet-team.eu/en/ content/get-know-ecvet-better-
questions-answers>. 

10. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów ERASMUS 
DLA WSZYSTKICH: Program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, 
młodzieży i sportu KOM(2011) 787 wersja ostateczna. Bruksela, 23.11.2011. 

11. Le Mouillour, I. (2011) ECVET als Schnittmenge von Validierung 
von Lernergebnissen und Lebenslangem Lernen. W: Bohlinger, 
S. & Münchhausen, G. (red.) Validierung von Lernergebnissen. 
Recognition and validation of prior learning, wbv Bielefeld, 167–187.

12. Rada Unii Europejskiej (2011) Konkluzje Rady na temat poziomu 
odniesienia w dziedzinie mobilności edukacyunej 3128. Posiedzenie Rady 
ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu w Brukseli, 28–29.11.2011.

13. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. 
w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia 
się przez całe życie (2008/C 111/01) PL C 111/1 Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskej z dnia 6.5.2008.



157

M
o

b
il

n
o

ś
ć

 s
p

o
s

o
b

e
M

 z
d

o
b

y
w

a
n

ia
 

i 
r

o
z

w
ij

a
n

ia
 k

o
M

p
e

t
e

n
c

ji
  

– 
o

d
 j

u
n

io
r

a
 d

o
 s

e
n

io
r

a

Rosnące znaczenie mobilności 
w wyborze ścieżek kariery 
i doświadczeniu uniwersyteckim 
studentów w Stanach Zjednoczonych 

CHRISTOPHER ZIEMNOWICZ

Nauczanie mobilności i odpowiednie opracowywanie programów na-
uczania jest niezbędne do zapewnienia studentom możliwości roz-
woju zawodowego przez całe życie, jak również do zagwarantowa-
nia właściwego doświadczenia edukacyjnego i wzmocnienia systemu 
oświaty. Idea ta obejmuje dwa rodzaje mobilności. Pierwszy z nich to 
geograficzna mobilność personelu, która jest coraz bardziej ceniona, 
szczególnie w środowiskach akademickich i biznesowych. Drugi to roz-
wój i  stymulacja mobilności intelektualnej w  zakresie kreatywności 
i umiejętności, która przyczynia się do zwiększenia kontroli nad wła-
snym życiem zawodowym i osobistym. Obie koncepcje obejmują dzia-
łania, które są ze sobą powiązane i wzajemnie potęgują swoje skutki. 
Ze względu na ich znaczenie w coraz bardziej konkurencyjnym oto-
czeniu gospodarczym oraz na wymogi stawiane przed organizacjami 
biznesowymi i innymi organizacjami instytucje szkolnictwa wyższego 
powinny być głównymi ośrodkami modelowania, promowania i wpły-
wania na oba typy mobilności.

Potrzeba mobilności i elastyczności

Zapotrzebowanie na oba rodzaje mobilności ma swoje źródło w wyzwa-
niach stawianych przez dynamiczne otoczenie, w  którym absolwenci 
będą musieli przetrwać i rywalizować w toku kariery zawodowej. Oto-
czenie biznesowe oraz warunki globalnej konkurencji uległy zmianie, 
wskutek czego od wszystkich pracowników wymaga się obecnie coraz 
większej liczby zestawów umiejętności, począwszy od kadry zarządzają-
cej, a skończywszy na pracownikach najniższego szczebla. 

Coraz bardziej konkurencyjna gospodarka globalna sprawia, że wszystkie 
organizacje, uznając znaczenie kapitału ludzkiego, skupiają się na jego 
potencjale. Składa się na to m.in. rozwijanie wartości ekonomicznej tego 
atrybutu. Rynek globalny ewoluował do nieograniczonego rynku pracy, 
na którym rywalizują organizacje z całego świata w celu przyciągnięcia 
jak najlepszych pracowników. To z kolei sprzyja międzynarodowej mo-



Christopher ZiemnowiCZ 
Rosnące znaczenie mobilności w wyboRze ścieżek kaRieRy 
i doświadczeniu uniweRsyteckim studentów w stanach zjednoczonych 

158

bilności menedżerów i pracowników między organizacjami dążącymi do 
zatrudnienia międzynarodowej kadry. Mobilność geograficzna i zmiana 
otoczenia są obecnie strategicznym narzędziem rozwoju biznesu, inno-
wacji i przewagi konkurencyjnej, nie celem samym w sobie.

Taka zmiana na rynku pracy jest istotna z punktu widzenia osobistych 
wartości związanych z zapewnieniem udanej kariery. Zgodnie z mode-
lem tradycyjnym należało zdobyć stałą posadę lub konkretny zawód 
w celu zbudowania solidnych szczebli na drabinie kariery, po której na-
stępnie stopniowo wspinano się przez całe życie. Obecnie w większo-
ści przypadków praca na jednym stanowisku w  tej samej organizacji 
jest ślepą uliczką i prowadzi najczęściej do zawodowego samobójstwa. 
Współczesne organizacje są coraz bardziej zależne od innowacyjnych 
zasobów ludzkich dostępnych dokładnie na czas. Zmieniane są systemy 
pracy, aby lepiej dostosować je do potrzeb zarówno pracodawców, jak 
i pracowników. Wśród pracowników zmieniają się powiązania służbowe 
i  kulturowe, a  organizacje coraz bardziej efektywnie korzystają z  glo-
balnych rynków pracy. Mobilność i  elastyczność, zwłaszcza w  latach 
młodości, są coraz ważniejsze, gdyż są podstawą otwartego umysłu 
i  nowych pomysłów. Dzięki temu powstaje schemat uczenia się przez 
całe życie, a także rozwoju i wykorzystania nowych umiejętności i me-
tod. Otwierają się nowe drzwi i możliwości w  lepszych warunkach we 
wszystkich typach organizacji, zarówno w sektorze prywatnym, jak i pu-
blicznym. Dlatego strategia oświatowa wielu krajów przekształciła się 
w politykę, w ramach której inwestuje się znaczne środki w edukację, 
badania i szkolenia, aby przyczynić się do rozwoju lub utrzymaniu go-
spodarki opartej na wysokiej płacy i zaawansowanych umiejętnościach, 
która w perspektywie długoterminowej powinna zapewnić obywatelom 
lepszy standard życia.

Mobilność i  elastyczność są coraz bardziej istotnymi elementami suk-
cesu w nowych społeczeństwach opartych na wiedzy jako narzędzia do 
budowania dobrobytu gospodarczego. W  połączeniu z  silnym i  sprzy-
jającym włączeniu systemem oświaty elementy te stanowią podstawę 
rywalizacji na rynkach światowych, szczególnie z  gospodarkami o  ni-
skich kosztach i niskich płacach, w której stawką jest gospodarcze prze-
trwanie. Umiejętności związane z mobilnością i elastycznością stały się 
ważnymi składnikami przetrwania organizacji, przewagi konkurencyjnej 
oraz, miejmy nadzieję, długotrwałego sukcesu.

Międzynarodowa mobilność pracowników jest również narzędziem 
przekwalifikowywania specjalistów, zapobiegając potencjalnym skut-
kom wypalenia zawodowego, a  w  ostatecznym rozrachunku umożli-
wiając im wybór nowych ścieżek kariery. Wypróbowanie różnych opcji 
na początku kariery jest niezbędne w zdobyciu doświadczenia w kilku 
dziedzinach, które można później skutecznie wykorzystać do obrania 
najbardziej odpowiedniej ścieżki. Doświadczenie wynika z dość częstych 
zmian stanowiska, zamiast pozostawania w jednej pracy i w jednej or-
ganizacji przez dłuższy czas. Częsta zmiana pracy pomaga wykształcić 
określone umiejętności zawodowe, zwiększyć elastyczność, jak również 
nabyć zdolność uczenia się narzędzi i metod służących budowaniu bar-



159

M
o

b
il

n
o

ś
ć

 s
p

o
s

o
b

e
M

 z
d

o
b

y
w

a
n

ia
 

i 
r

o
z

w
ij

a
n

ia
 k

o
M

p
e

t
e

n
c

ji
  

– 
o

d
 j

u
n

io
r

a
 d

o
 s

e
n

io
r

a

CZĘŚĆ I: MobIlnoŚĆ I koMpetenCje 
a społeCZeństwo obywatelskIe, 

rynek praCy I edukaCja

dziej udanej kariery. Zmiana pracy przyczynia się również do budowania 
szerokiej sieci powiązań, która jest kluczem do znalezienia nowej pracy 
w  razie takiej potrzeby. Budowanie i  utrzymywanie kontaktów zawo-
dowych może przydać się również w wielu innych okolicznościach. Jest 
to ważne w  kontekście obecnych trudnych warunków gospodarczych 
i  zwolnień pracowników. Szeroka sieć kontaktów zawodowych może 
okazać się krytycznym czynnikiem w znalezieniu zatrudnienia.

Strategia indywidualnej elastyczności i  mobilności otwiera na szan-
se w obszarach, w których specjalistyczne umiejętności są najbardziej 
potrzebne i  dostępne są dobre miejsca pracy. Wkraczając na udaną 
ścieżkę kariery na całe życie, należy uświadomić sobie, że rynek pra-
cy stał się międzynarodowy. Globalna rywalizacja wśród ludzi wy-
kształconych i  utalentowanych jest już rzeczywistością. Potrzeba 
zwiększenia mobilności międzynarodowej jest wyraźna, szczególnie 
w dziedzinach wymagających zaawansowanych umiejętności i wysoko 
wykształconych specjalistów. Wiele szybko rozwijających się krajów 
realizuje znaczne inwestycje w dziedzinie nauki i techniki w celu pobu-
dzenia i wspierania rozwoju przemysłowego i technologicznego, któ-
ry wymaga wykwalifikowanych pracowników. Trudności z rekrutacją 
utalentowanych pracowników w regionach pozbawionych wystarcza-
jącej siły roboczej również zwiększają zapotrzebowanie na mobilność 
pracowników. Jednym z problemów programów promujących mobil-
ność w krajach słabiej rozwiniętych jest jednokierunkowość tej mobil-
ności, wskutek czego następuje drenaż mózgów. Najzdolniejszym pra-
cownikom z krajów rozwijających się oferowane są lepsze możliwości 
w innych państwach. Budowanie umiejętności w słabiej rozwiniętych 
regionach i  lepsza dwukierunkowa mobilność pomogłyby złagodzić 
niektóre problemy. Niemniej jednak, z  punktu widzenia poszczegól-
nych osób, udana kariera zawodowa będzie wymagać znacznej ela-
styczności i mobilności.

Wraz z ogólną dynamiką gospodarczą i organizacyjną osobiste wartości 
i poziom zaangażowania pracowników również uległy zmianie. Zamiast 
tradycyjnej lojalności i  oddaniu się jednej długoterminowej pracy lub 
przedsiębiorstwu, które troszczy się o pracownika, ludzie coraz bardziej 
kierują się własnymi potrzebami i  zainteresowaniami. Niejednokrotnie 
ta zmiana podejścia jest widoczna w postaci zapewnienia sobie przez 
pracownika serii stanowisk w  różnych organizacjach, tworzących jego 
ścieżkę kariery. Pięcie się po szczeblach drabiny kariery zawodowej jest 
w coraz większej mierze uzależnione od zatrudniania się w zgodzie ze 
swoimi wartościami. Obecnie ludzie często próbują podtrzymywać swoją 
motywację do pracy poprzez poszukiwanie stanowisk, które odpowiada-
ją ich indywidualnemu stylowi życia i dają dużo radości. Odrzucają oni 
propozycje stanowisk, które wiążą się z pracą w warunkach, lokalizacji, 
typie organizacji, a nawet z podwładnymi i współpracownikami, które są 
dla nich nie do zaakceptowania.

Jest to nowa forma mobilności oraz gotowości do bycia mobilnym zgod-
nie z osobistymi celami i wymaganiami. W takich sytuacjach pracownik 
wdraża w  życie pozytywne postawy i  poglądy na temat swojej pracy 
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i  kariery. Osoby takie są wyjątkowe, gdyż posiadają wewnętrzny me-
chanizm motywacyjny. Z szeregu badań przeprowadzonych przez Insty-
tut Gallupa wynika natomiast, że większość pracowników nie odczuwa 
emocjonalnego związku z wykonywaną pracą. Stwierdzono także, że po-
między warunkami zatrudnienia pracowników a  wynikami finansowy-
mi organizacji istnieje związek przyczynowo-skutkowy. Badania prze-
prowadzone przez Instytut Gallupa pokazały, że poziom zaangażowania 
pracownika wpływa na wyniki finansowe bardziej niż wyniki finansowe 
wpływają na zaangażowanie pracowników. Wyciągnięto z tego wniosek, 
że kadra kierownicza może wykorzystać silne zaangażowanie pracowni-
ków do zwiększenia poziomu utrzymania cennych pracowników w danej 
organizacji, poprawy postrzegania świadczonych usług przez klientów 
oraz zwiększenia innych wyników, co będzie w konsekwencji prowadzić 
do polepszenia sytuacji finansowej.

Pozytywne nastawienie powoduje osiągnięcie większego spokoju umy-
słu, ponieważ w dłuższej perspektywie zdobyta praca będzie sprawiać 
danej osobie przyjemność, jak również będzie wystarczająco dobrze 
płatna. Zmiana miejsca pracy zwiększa różnorodność i stwarza możli-
wości większej ekspozycji na nowe idee i doświadczenia, które z kolei 
zapewniają stałą motywację. Większa motywacja wpływa na lepsze 
wyniki pracy i  większą chęć rozwoju umiejętności i  kompetencji. Aby 
zbudować lepsze ścieżki kariery, należy wyzbyć się tradycyjnych podejść 
i  przestarzałych konwencjonalnych opinii. Pracownicy będą wówczas 
w stanie lepiej radzić sobie ze współczesnymi zmianami i wyprzedzać 
konkurencję. Końcowym efektem koncentrowania się na przyjmowaniu 
pozytywnych postaw i czerpaniu z pracy przyjemności jest poprawa in-
nowacyjności, tworzenie nowych wizerunków samego siebie oraz rozwój 
osobisty i przyczynianie się do rozwoju organizacji.

Skuteczni kierownicy muszą zwracać uwagę na osiągnięcia pracowni-
ków, a  także jak najpełniej wykorzystywać ich potencjał poprzez sta-
wianie przed nimi wyzwań i  ambitnych zadań, a  następnie wyraźne 
eksponowanie ich wyników. We wszystkich przypadkach sukcesy za-
wodowe w dużej mierze zależą od umiejętności pracownika w zakresie 
wywierania wpływu na jednostki, grupy i  organizacje dzięki innowa-
cyjności i zwiększaniu szans na osiągnięcie celów organizacji. Elastycz-
ność i mobilność ma zapewnić tym osobom atrybuty, które pomagają 
w realizacji tego zadania. Duży wpływ ma też międzynarodowy sposób 
myślenia, który pozwala pracownikom na korzystanie z najlepszych tra-
dycji kulturowych i historycznych. Połączenie poszczególnych atrybutów 
umożliwia pracownikowi skuteczne wpływanie na różniące się od nich 
osoby. Ponadto globalny sposób myślenia staje się coraz ważniejszy dla 
pracownika, aby z powodzeniem mógł realizować zadania o charakterze 
międzynarodowym. Według badań nad zatrudnieniem spodziewany jest 
wzrost w niemal wszystkich typach zadań o charakterze międzynaro-
dowym, przy czym wiele organizacji przewiduje trudności w znalezieniu 
odpowiednio utalentowanych osób na te stanowiska. Stwarza to nowe 
możliwości dla tych pracowników, którzy wierzą w mobilność i elastycz-
ność i z nich korzystają.
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Nowy model

Dotychczas organizacje opierały się na umiejętnościach technicznych 
jako głównym kryterium zatrudniania pracowników. Podejście to ulega 
jednak zmianie na rzecz pozyskiwania i  zatrzymywania skutecznych 
jednostek reprezentujących globalny sposób myślenia.

Rysunek 1. Model skutecznych jednostek reprezentujących globalny sposób myśle-
nia i zwiększoną wydajność

 

1. Kapitał 
intelektualny

 
 Indywidualna

  mobilność

i elastyczność

2. Kapitał 
psychologiczny

3. Kapitał 
społeczny

 Jednostki 

    z globalnym

nastawieniem

Wydajni,

chętnie

zatrudniani

pracownicy

Źródło: Opracowano na podstawie: Javidan, M. Global Mindset Defined. Worldwide 
ERC.

Mobilne i elastyczne osoby są kluczowym elementem tego modelu. Ich 
wewnętrzna motywacja w połączeniu z odpowiednim przygotowaniem 
edukacyjnym i organizacyjnym może pomóc w wytworzeniu osobistego 
kapitału w trzech podstawowych postaciach:

1. Kapitał intelektualny, który odnosi się do wiedzy, umiejętności, poj-
mowania i poziomu złożoności kompetencji poznawczych.

2. Kapitał psychologiczny, który jest zbiorem cech psychologicznych 
umożliwiających skuteczne funkcjonowanie w  różnych otoczeniach 
i powodujących silną chęć i motywację do zdobywania doświadcze-
nia.

3. Kapitał społeczny, który odnosi się do umiejętności budowania relacji 
opartych na zaufaniu i sieci kontaktów w środowiskach zawodowych.

Elementy te przyczyniają się do globalnego sposobu myślenia jednost-
ki. Dzięki temu potrafią one skutecznie pracować w różnych środowi-
skach. Składniki te powodują rozwijanie i pobudzanie intelektualnej 
mobilności pod względem kreatywności i  umiejętności. Daje to tym 
osobom większą kontrolę zarówno w życiu zawodowym, jak i osobi-
stym. Podejście globalne staje się coraz bardziej krytycznym czyn-
nikiem w  osiąganiu indywidualnego sukcesu zawodowego, a  także 
w zapewnianiu licznych korzyści dla organizacji zatrudniającej takich 
pracowników.
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Doświadczenie uniwersyteckie w Stanach 
Zjednoczonych

Jedną z cech systemu kształcenia wyższego w Stanach Zjednoczonych 
jest to, że zachęca on do mobilności studentów. Jest to spowodowane 
stratyfikacją instytucji, zarówno pod względem wysokości czesnego, 
jak i prestiżu, począwszy od prywatnych szkół internetowych, poprzez 
lokalne uczelnie, państwowe szkoły czteroletnie, regionalne uniwersy-
tety publiczne, liczne rodzaje prywatnych uczelni, a  skończywszy na 
obecnych w  światowych rankingach wszechstronnych uniwersytetach 
nastawionych na działalność badawczą (lista ta jest niepełna, a kolej-
ność przypadkowa). Potencjalni studenci mają na rynku szeroki wybór 
sposobu uzyskania stopnia naukowego. Możliwość wyboru pozwala im 
również wybierać i  zmieniać szkoły w  zależności od lokalizacji, kosz-
tów i zgodności z  ich planami zawodowymi. Studenci często zawczasu 
planują przenoszenie się między różnymi instytucjami. Student może na 
przykład rozpocząć studia na uczelni z niskim czesnym znajdującej się 
niedaleko miejsca zamieszkania, aby zaliczyć podstawowe, wspólne dla 
wszystkich uczelni kursy, a  następnie przenieść do większej, droższej 
i bardziej prestiżowej uczelni, znajdującej się w większej odległości, lecz 
oferującej program nauczania, który lepiej spełnia ich indywidualne po-
trzeby. Takie zachowanie, które można porównać do robienia zakupów, 
zachęca do mobilności i elastyczności w latach młodości.

Duże zróżnicowanie wysokości czesnego, jak również kosztów utrzyma-
nia, zachęca studentów do poszukiwania jak najkorzystniejszego pakietu 
finansowego. Często wymaga to elastyczności w wyborze między szkołą 
przystępną a bardziej pożądaną. Niektórzy studenci wybierają instytucje 
kształcenia na podstawie osobistych preferencji lokalizacyjnych, które 
nie mają nic wspólnego z  wybranymi przez nich kierunkami studiów. 
Mogą one obejmować takie czynniki, jak bliskość plaż i  terenów nar-
ciarskich, chęć zwiększenia odległości od rodziców lub chęć studiowania 
ze znajomymi, atrakcyjność pewnych obszarów miejskich lub wiejskich 
oraz niezliczone inne powody.

Kolejną cechą studentów amerykańskich po dwunastu latach kształ-
cenia podstawowego jest brak decyzji, co studiować na wyższej uczel-
ni. Eksperci w  zakresie rekrutacji uniwersyteckiej wyjaśniają, że nowi 
studenci nie muszą od razu decydować, co studiować jako główny 
przedmiot. W  rzeczywistości taka niepewność pomaga w  rozwijaniu 
wewnętrznej elastyczności. Zmiana przedmiotu kierunkowego lub 
kierunku studiów jest normalnym zjawiskiem w  miarę jak studenci 
przechodzą na uniwersytecie proces samopoznania. Cztery lata, które 
zazwyczaj zajmuje zdobycie tytułu licencjata w Stanach Zjednoczonych, 
są postrzegane jako okres przeznaczony na akademickie eksperymenty 
poprzez uczęszczanie na obowiązkowe zajęcia z różnych przedmiotów, 
jak również zapisywanie się na nieobowiązkowe kursy, które wydają się 
interesujące. Elastyczność narzucana przez akademickie wymogi w celu 
ukończenia studiów w połączeniu z niepewnością studentów co do ich 
przyszłości powoduje wykształcenie   elastyczności w podejmowaniu de-
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cyzji zawodowych, gdyż ludzie są już przyzwyczajeni do istotnych zmian, 
co może być przydatne w ich pracy w późniejszym życiu. Departament 
Pracy Stanów Zjednoczonych szacuje, że średni czas pozostawania 
w jednej pracy wynosi obecnie około cztery lata, a przeciętny człowiek 
będzie pracować w 7–10 miejscach pracy. W Stanach Zjednoczonych ob-
serwuje się transformację w kierunku większej elastyczności, gdyż starsi 
pracownicy mają dłuższe etaty niż ich młodsi koledzy.

Innym aspektem mobilności wpisanej w  sam system jest to, że więk-
szość kadry nauczycielskiej w Stanach Zjednoczonych nie ma długoter-
minowych umów o pracę. Zmiana pracy to jedna ze strategii awansowa-
nia i zwiększania wynagrodzenia przez pracowników dydaktycznych na 
uniwersytetach. Jest to szczególnie widoczne w trudnych czasach, gdy 
niektóre instytucje nie stosują żadnych podwyżek wynagrodzeń. Znale-
zieniu nowego miejsca pracy może towarzyszyć wyższe wynagrodzenie. 
Mobilność kadry dydaktycznej jest sama w sobie źródłem innowacji i po-
tencjału zarówno dla członków tej kadry, jak i dla instytucji, w których 
pracują. Stopniowa progresja na stanowiskach w  różnych instytucjach 
przyczynia się do rozwoju różnorodnych akademickich i  badawczych 
możliwości współpracy, a także do poznawania nowych kultur organi-
zacyjnych i promowania innowacyjnych rozwiązań. Preferowanie kadry 
dydaktycznej z bardziej zróżnicowanym doświadczeniem, co jest nawet 
jednym z wymogów akredytacyjnych, jest cechą charakterystyczną sys-
temu oświaty w Stanach Zjednoczonych.

Badania, których jest w tej dziedzinie niewiele, wykazały, że osoby od-
powiedzialne za rekrutację pracowników akademickich biorą pod uwagę 
prestiż kwalifikacji kandydata i jego historię zatrudnienia, a nie dotych-
czasowe wyniki jako prognozę przyszłych wyników. Z tego względu mo-
bilność akademicka ma istotne znaczenie. Są nawet specjalne granty na 
potrzeby wspierania mobilności wykładowców. Mogą one wiązać się np. 
z opracowaniem nowego kursu, modyfikacją istniejącego lub konsulta-
cjami z innymi pracownikami w kwestiach programowych i dydaktycz-
nych. W ramach takiego grantu nauczyciel musi najczęściej prowadzić 
serię wykładów gościnnych lub przewodniczyć seminariom z  zakresu 
swojej specjalizacji na uczelni przyjmującej. Wiele instytucji w Stanach 
Zjednoczonych wykorzystuje różnorodność i bogate doświadczenie pra-
cowników jako narzędzie marketingowe.

Wzorce osobowe i mentorzy

Mobilność pracowników stanowi wzór do naśladowania dla studen-
tów. Nauczyciele akademiccy zdobywają doświadczenie wraz ze zmianą 
miejsca pracy, dzięki czemu mogą być lepszymi mentorami dla swoich 
studentów. Przeciętnie człowiek powinien spodziewać się zmiany pracy 
co najmniej kilka razy w ciągu swojego aktywnego życia zawodowego, 
a więc studenci muszą być świadomi i przygotowani na to doświadcze-
nie. Przykład dają im profesorowie, a  ich nauczyciele mogą być sku-
tecznymi doradcami w tym zakresie. Dzięki temu studenci będą lepiej 
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przygotowani do podjęcia zatrudnienia w przyszłości i do zmian ścieżki 
kariery. To, czy zmiana kariery zakończy się sukcesem, zależy oczywiście 
od jakości wcześniejszego planowania i przygotowania.

W  mentoringu główny nacisk kładzie się na studentów – przedstawi-
cieli mniejszości i grup defaworyzowanych. Konieczne jest zwiększenie 
wsparcia i pomocy finansowej dla programów akademickich promujących 
reprezentację mniejszości i kobiet w nietradycyjnych dziedzinach, takich 
jak nauka i technika. Należy podjąć starania mające na celu organizację 
staży w przedsiębiorstwach i realizację innych inicjatyw polegających na 
partnerstwie biznesowo-edukacyjnym, aby zwiększyć grupę kandydatów 
pochodzących z mniejszości i kandydatów płci żeńskiej. Już teraz studen-
tom stwarza się możliwości, które obejmują mobilność jako część pro-
gramu nauczania. Należą do nich staże i studia za granicą. Jednak tylko 
niewielki odsetek amerykańskich studentów korzysta z opcji studiowania 
poza granicami kraju.

Zróżnicowany system szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych 
zasadniczo wymusza na studentach uczenie się, jak zmieniać działa-
nia. Tego rodzaju doświadczenie uniwersyteckie przekłada się na częste 
zmiany miejsca pracy przez absolwentów, a w końcu zmienia ich życie.

Świat przechodzi ciągłe zmiany, co ma istotny wpływ na programy 
akademickie i indywidualne postawy w zakresie mobilności geograficznej 
i  intelektualnej. Zmiana pracy może wiązać się z wieloma korzyściami. 
Rynek pracy sprzyja pracownikom, którzy bywali w  świecie i  zdobyli 
zróżnicowane doświadczenie. Osoby poszukujące pracy postrzegają 
częste zmiany stanowisk jako sposób na zapewnienie sobie możliwo-
ści rozwoju i budowania kariery. Pracownicy pochodzący z różnych śro-
dowisk i mający bogate doświadczenie są również, z punktu widzenia 
pracodawców, źródłem niezastąpionych wartości i możliwości zdobycia 
przewagi konkurencyjnej i większej innowacyjności. Elastyczność pro-
gramów akademickich i  mobilność pracowników akademickich mogą 
mieć długotrwały pozytywny wpływ na studentów.

Bibliografia

1. Green, A., Canny, A. (2003) Geographical mobility: family impacts. 
Bristol: Policy Press.

2. Harter, J. (2011) Engaged Workers Report Twice as Much Job Creation. 
Gallup [online] [dostęp 13.01.2012] <http://www.gallup.com/
poll/148883/engaged-workers-report-twice-job-creation.aspx>.

3. Javidan, M. (undated) Global Mindset Defined [online] [dostęp 
13.01.2012] <http://www. worldwideerc.org/Foundation/Documents/
global_mindset.pdf>.

4. MOBILITY magazine, Washington, D.C.: Worldwide ERC.
5. Smelter, N., Lipset, S. (2005) Social structure and mobility in economic 

development. Piscataway, New Jersey: Transaction Publishers. 



165

M
o

b
il

n
o

ś
ć

 s
p

o
s

o
b

e
M

 z
d

o
b

y
w

a
n

ia
 

i 
r

o
z

w
ij

a
n

ia
 k

o
M

p
e

t
e

n
c

ji
  

– 
o

d
 j

u
n

io
r

a
 d

o
 s

e
n

io
r

a

BeFlex Plus a uczenie się przez całe 
życie na europejskich uniwersytetach: 
zmiana paradygmatu?

HARINDER LAWLEY

Przełożenie uczenia się przez całe życie z retoryki na praktykę pozosta-
je kluczowym priorytetem polityki europejskiej, lecz jak uniwersytety 
i pozostali interesariusze realizują je w praktyce? Czy koncentrują się na 
programach nauczania, trybie studiów, innowacjach w wirtualnych śro-
dowiskach uczenia się czy może na uznawaniu wcześniejszego uczenia 
się, elastyczności i  modelach kształcenia mieszanego, które obejmują 
uczenie się w  miejscu pracy? Kim są studenci i  jakie miejsce zajmują 
w  naszych rozważaniach oraz w  jaki sposób wspieramy pracowników 
uniwersytetów w przejściu do nowego paradygmatu?

Pierwszy projekt Benchmarking Flexible Learning – BeFlex (Badanie po-
równawcze elastycznych form uczenia się – BeFlex) zapewnił wgląd w za-
gadnienie postępów w  uczeniu się przez całe życie na uniwersytetach 
(ang. Uniwersity Lifelong Learning – ULLL). BeFlex Plus miał na celu pro-
mowanie opracowywania polityki i  praktyki, wykorzystanie narzędzi 
Procesu Bolońskiego oraz wspieranie uniwersytetów w opracowywaniu 
i wdrażaniu strategii regionalnych. W niniejszym opracowaniu omówiono 
postępy, rozważono aspekty poszczególnych zaleceń oraz określono dzia-
łania oparte na dobrych praktykach, które można szeroko wykorzystać1. 

BeFlex Plus a Proces Boloński 

BeFlex Plus rzucił światło na to, w  jaki sposób uniwersytety w  Euro-
pie reagowały na zmiany demograficzne i  gospodarcze w  szkolnictwie 
wyższym poprzez wprowadzanie i w niektórych przypadkach integra-
cję uczenia się przez całe życie z ofertą kształcenia akademickiego oraz 
ofertą kształcenia i  szkolenia zawodowego. W  projekcie przeanalizo-
wano zmiany w zakresie oczekiwań i kultury studiowania, tj. przejście 

1 Zakładając wykorzystanie TIK we wszystkich aspektach przedmiotu dyskusji, TIK jest 
głównie narzędziem i środkiem służącym osiągnięciu określonych celów, a nie konkret-
nym wymiarem projektu BeFlex Plus realizowanego przy wsparciu programu Erasmus 
(Modernizacja szkolnictwa wyższego) finansowanego ze środków UE.
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od wcześniejszych modeli bezpośredniego rozpoczęcia nauki na uni-
wersytecie po ukończeniu szkoły do bardziej otwartych i elastycznych 
ścieżek, które zapewniają wielokrotny dostęp do szkolnictwa wyższego 
w dowolnym okresie życia, w różnych formach i okolicznościach. Dzię-
ki sondażom, wizytom i badaniom przypadku, w projekcie BeFlex Plus 
zidentyfikowano pięć kluczowych obszarów, tj. różnorodność, zmiany 
instytucjonalne, programy nauczania w projektach partnerskich, współ-
praca regionalna oraz uznawanie kształcenia formalnego i  nieformal-
nego. Te kluczowe obszary okazały się wielopłaszczyznowe, jednak nie 
wykluczały się wzajemnie, a wręcz zachodziły na siebie i zawsze wza-
jemnie się uzupełniały. Co więcej często odzwierciedlały trwające prace 
w instytucjach goszczących. W pierwszym projekcie BeFlex uczenie się 
przez całe życie zdefiniowano jako:

Uczenie się przez całe życie na uniwersytetach (ULLL) to oferta edu-
kacyjna instytucji kształcenia wyższego obejmująca kształcenie, 
usługi i badania na rzecz: osobistego i zawodowego rozwoju szerokiej 
rzeszy osób realizowanego przez całe życie i we wszystkich aspektach 
życia, a  także na rzecz społecznego, kulturowego i  gospodarczego 
rozwoju społeczności i regionów.

ULLL jest realizowane na poziomie akademickim i naukowym. Kon-
centruje się głównie na potrzebach osób uczących się i  często jest 
opracowywane i/lub prowadzone we współpracy z  interesariuszami 
i innymi osobami trzecimi.

Koncepcja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego2 (EOSW) skrysta-
lizowała się, a wpływ poszczególnych reform, w tym Procesu Bolońskiego 
w połączeniu ze swobodą przemieszczania się i wspólną walutą, skutkują 
wyższymi aspiracjami i oczekiwaniami. Trend ten widoczny jest w handlu 
i w instytucjach (w tym na uniwersytetach). Na poziomie społecznym ob-
jawia się zmianami na rynku pracy i  w  demokratycznym społeczeństwie 
obywatelskim. Projekt BeFlex Plus dobrze oddaje te trendy dzięki stworze-
niu portfolio dowodów3 oraz przykładów dobrych praktyk, które pokazują, 
w jaki sposób poszczególne uniwersytety w różnych krajach Europy radzą 
sobie z wyzwaniami wynikającymi ze zmian w popycie na usługi edukacyjne. 

Kim są słuchacze?

Program modernizacji kształcenia nieobowiązkowego dał możliwość 
zmiany koncepcji szkolnictwa wyższego i otworzył je na szersze grupy 

2 Po raz pierwszy jako koncepcja EOSW pojawił się w  Deklaracji Bolońskiej w  1999 r. 
Utworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego do 2010 r. było jednym z ce-
lów Procesu Bolońskiego, który miał ułatwić studentom wybór i pomóc odnieść korzyści 
z procedur uznawania. EOSW zapewnia bardziej kompatybilne, porównywalne, konku-
rencyjne oraz atrakcyjne programy i przedmioty nauczania dla studentów i wykładow-
ców z Europy, jak również tych pochodzących z innych kontynentów.

3 Patrz studia przypadków zamieszczone na stronie: <http://www.eucen.eu/BeFlexPlus/
index.html>.
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odbiorców. Wiele uniwersytetów skorzystało z tej możliwości i obecnie 
rozbudowują programy nauczania, kształcą nowe grupy studentów i sta-
ją się bardziej dostępne. Zmiany te zachodzą na naszych oczach i  za-
pewniają słuchaczom wiele nowych możliwości, bez względu na to, czy 
studiują w celu uzyskania stopnia lub tytułu naukowego, uczęszczają na 
studia dzienne prowadzone w tradycyjny sposób, czy realizują program 
nauczania z wykorzystaniem nowych technologii lub czy też zajęcia od-
bywają się zarówno w środowisku wirtualnym, jak i tradycyjnym. Kolej-
ne dostępne opcje to kształcenie mieszane i uczenie się w miejscu pracy, 
które łączą transfer wiedzy teoretycznej z  nabywaniem praktycznych 
umiejętności w miejscu pracy. Jest wiele przykładów udanej współpra-
cy z przedsiębiorstwami, które zapewniają ścieżki rozwoju kariery za-
wodowej oraz łączą wiedzę i umiejętności akademickie z zawodowymi. 
Możliwości są nieograniczone, a w połączeniu z projektami mobilności 
i w kontekście globalnej wioski, konkurencja pomiędzy dostawcami usług 
edukacyjnych wzrosła i nadal rośnie, a horyzonty osób uczących się po-
szerzają się. Dzięki włączeniu społecznemu i  priorytetom związanym 
z szerszym uczestnictwem, pytanie, kim są słuchacze, nabiera nowego 
znaczenia. Co studiują, w jakiej formie i w jakim czasie, gdzie się znajdują 
i  jakie formy uczestnictwa w zajęciach wybierają. Zajęcia wymagające 
bezpośredniego kontaktu nadal są najbardziej popularne, jednak często 
słuchacze zapisują się na studia uniwersyteckie realizowane w  formie 
uczenia się na odległość lub wirtualnego kształcenia oferowane przez 
uczelnie w USA, Finlandii i bardziej odległych miejscach, co potwierdza, 
że obserwujemy stały rozwój rynku edukacyjnego.

Pięć kluczowych obszarów

W  ramach projektu BeFlex Plus opracowano platformę, dzięki której 
można badać różne modele i rozważać to, czy i w jaki sposób4 mogą one 
zostać przystosowane do potrzeb lokalnych. Studia przypadków poka-
zują, w jaki sposób zawiązano trwałe partnerstwa regionalne pomiędzy 
różnymi grupami interesariuszy – związkami zawodowymi, pracodawca-
mi i uniwersytetami. Wiele regionalnych inicjatyw zostało utworzonych 
w celu opracowywania scenariuszy dla wszystkich partnerów i uczest-
ników, w których każdy odnosi korzyści. Synergia powstała z tej pracy 
może być pomocna w  rozwoju użytecznych ścieżek kształcenia, które 
odpowiadają na potrzeby gospodarcze oraz w dochodzeniu do bardziej 
altruistycznego wymiaru edukacji skierowanej na rozwój osobisty. Dzię-
ki szerszemu i  bardziej licznemu uczestnictwu, pożądane, aczkolwiek 
trudne do osiągnięcia strategie, takie jak ta, mogą być pierwszym kro-
kiem na drodze do całożyciowych ścieżek kształcenia. 

Podobnie korzystanie z/i  uznawanie kształcenia formalnego i  niefor-
malnego w różnych okolicznościach i środowiskach może zapoczątkować 
większe zainteresowanie podjęciem dalszej nauki. Bez względu na to, czy 

4 Patrz: materiały szkoleniowe dostępne na stronie: <http://www.eucen.eu/ BeFlexPlus/ 
index.html>.
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ma to miejsce w ramach doświadczenia życiowego/zawodowego, czy dzię-
ki wykorzystywaniu działań międzypokoleniowych, możliwe jest uzna-
nie wcześniejszego uczenia się – co może spowodować skrócenie czasu 
trwania studiów wyższych. Rozwój i dostępność Europejskiego Systemu 
Transferu i  Akumulacji Punktów (ECTS), Europejskich Ram Kwalifikacji 
(EQF) i dokumentu Europass również przyczyniły się do tych postępów, 
a  mobilność ułatwia znalezienie bardziej otwartych i  elastycznych 
instytucji, jeśli takich nie ma na rynku lokalnym. Łatwość, z jaką dzieci/
młodzież posługują się najnowszymi technologiami i  korzystają z  por-
tali społecznościowych, może sprawić, że pozostali członkowie ich ro-
dzin i przyjaciele, również będą korzystać np. z gier, zakupów, bezpłat-
nych porad konsumenckich, a następnie z usług finansowych, takich jak 
bankowość i ubezpieczenia online. Wszyscy znamy przykłady starszych 
członków rodziny, którzy nauczyli się korzystać ze Skype’a lub innych po-
dobnych aplikacji, aby móc kontaktować się z rodziną i regularnie surfują 
w sieci w poszukiwaniu informacji i w celu rozwijania zainteresowań. 

Przykłady przedstawione powyżej zapewniają możliwości opracowywa-
nia innowacyjnych partnerskich programów nauczania – projektowania 
programów szytych na miarę lub zapewniania uznawania wcześniejsze-
go uczenia się, co stawia słuchaczy w lepszej sytuacji i wyznacza nowe 
trendy w  procesie opracowywania programów nauczania. Jednak nie 
oznacza to rozwodnienia standardów lub jakości, lecz koncentrację na 
uznawaniu. Znane są alternatywne i równie wydajne sposoby mierzenia 
i ustalania indywidualnych zdolności i potencjału do podjęcia studiów 
wyższych niż tradycyjne skale ocen i  egzaminy, do których często 
kandydaci przystępują w warunkach silnego stresu i które zapewniają 
przewagę osobom, potrafiącym rozwiązywać testy. Oczywiście są 
również innowacyjne programy studiów opracowywane przez interesa-
riuszy, które opierają się na realnym zapotrzebowaniu, a nie na określo-
nym obszarze zainteresowań badawczych lub wiedzy danego wykładow-
cy. Powyższe nie ma stanowić krytyki istniejących programów studiów, 
a raczej chęć promowania większej różnorodności w świecie akademic-
kim i  ambicję, by programy studiów odzwierciedlały demokratyczne 
zmiany w społeczeństwie. Takie podejście umożliwia również wspólne 
tworzenie programów studiów przez instytucje w różnych krajach Euro-
py, opracowywanie nowych programów czy inicjatyw badawczych z wy-
korzystaniem wiedzy i doświadczenia pracowników instytucji na całym 
świecie bez konieczności odbywania podróży.

Wiele uniwersytetów entuzjastycznie podchodzi do zmian i  uznało 
zmiany instytucjonalne za kluczowy element ich misji. Reorganizacja 
programów studiów, tak by odpowiadały wymogom bolońskiego modelu 
studiów trójstopniowych najczęściej wymagała fundamentalnej zmiany 
metodyki i  praktyki, co pozwoliło na uwzględnienie nowych podejść, 
technologii i  aplikacji internetowych przy opracowywaniu i  realizacji 
nowych programów studiów. To otworzyło drogę do studiów zaocznych 
i innych form uczestnictwa w zajęciach, tworzenia kampusów zamiejsco-
wych i innych metod podejścia do celu, kosztów i korzyści wynikających 
ze studiów wyższych, jak również otworzyło nowe, szeroko dostępne 
ścieżki. Uzyskano silny argument przemawiający za rozwojem zawo-
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dowym zarówno kadry akademickiej, jak i  administracyjnej instytucji 
kształcenia wyższego, a  także członków władz uczelni. W  jaki sposób 
instytucje kształcenia wyższego będą konkurować ze sobą w warunkach 
globalnej gospodarki, jeżeli nie prowadzą nowatorskich badań i działań 
rozwojowych i  mogą się pochwalić osiągnięciami praktycznie jedynie 
we własnym środowisku, gdyż nie mają najnowszego sprzętu, zaplecza, 
usług ani zasobów kadrowych? W projekcie BeFlex Plus przedstawiono 
przykłady instytucji, które stosują wiele strategii, w tym połączenie or-
ganicznego, oddolnego i odgórnego, kierowniczego podejścia w dążeniu 
do uzyskania zewnętrznego uznawania i profilowania. European Univer-
sities’ Charter on Lifelong Learning (Karta uczelni europejskich na rzecz 
uczenia się przez całe życie) przedstawia zalecenia dla władz rządowych 
i instytucji będących członkami Europejskiego Stowarzyszenia Uniwer-
sytetów z myślą o promowaniu takich działań (EUA 2008).

Pięć obszarów mieści się w jednym najważniejszym, a mianowicie róż-
norodności. Nie podlega dyskusji, że każdy kraj w Europie, a nawet każ-
dy uniwersytet czy inna agencja są wyjątkowe i cechę tę należy cenić 
oraz pielęgnować. Różnorodność oczekiwań obywateli, doświadczeń, 
tradycji i kultur sprawia ogromną różnicę przy opracowywaniu nowych, 
dynamicznych sposobów pracy i  tworzeniu trwałych innowacji. Lokal-
ny interfejs między instytucjami kształcenia i słuchaczami, rzeczywisty 
i potencjalny musi zostać wynegocjowany dzięki kreatywnym i odpowie-
dzialnym zmianom w kontekście ogólnym. Przykłady dobrych praktyk są 
na ogół pomocne, dostosowanie ich do warunków lokalnych ma kluczo-
we znaczenie dla osiągnięcia pozytywnych rezultatów. Opinia słuchaczy 
jest kluczowym elementem tego procesu. Nierozsądne byłoby stwier-
dzenie, że specjaliści od edukacji wiedzą lepiej i nie potrzebują konsul-
tować się z  grupą docelową. Rynek rozwinął się, wybór jest ogromny, 
a konkurencja będzie nadal rosnąć wraz z poziomem odpowiedzialności, 
za zwrot z  inwestycji i  zapewnienie wartości dodanej. Edukacja stała 
się towarem i  musi być warta swojej ceny. Jej wartość wyrażana jest 
w gotówce i stanowi paszport do nowego życia, co nie zawsze było oczy-
wiste w przeszłości. Tak więc bez względu na to, czy mówimy o różnych 
typach słuchaczy, różnych rodzajach instytucji, zakresie dostępnych ela-
stycznych ścieżek kształcenia i  uznawaniu wcześniejszego uczenia się 
czy o  metodologii, różnorodność jest kluczowym zagadnieniem, które 
należy pielęgnować, tak by możliwe było zachowanie odrębnego charak-
teru i rozpoznawalności. Możliwości przemieszczania się, wirtualnie lub 
fizycznie, są kolejnym składnikiem tego koktajlu, jak również uznawanie, 
które jest prawdziwym całożyciowym procesem, który rozpoczyna się 
we wczesnych latach młodości, gdy kształtują się postawy i zachowania, 
i który trwa przez całe życie.

Wyzwania związane z uczeniem się przez całe życie

Dyskusja na temat zakresu, w  jakim uniwersytety i  sektor szkolnictwa 
wyższego powinny zredefiniować podejście do uczenia się przez całe ży-
cie i jego kontekst nadal się toczy i jest kilka przeszkód, które należy so-
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bie uzmysłowić. Obecny kryzys gospodarczy jest obosiecznym mieczem. 
Stanowi zagrożenie dla rządów i instytucji stojących pod murem. Działal-
ność badawcza zawsze była priorytetem i ważnym źródłem dodatkowego 
finansowania, obecnie zaś może nie być łatwo przekonać kierownictwo 
o  potrzebie zastosowania bardziej włączających ram i  uwzględnienia 
nowych grup słuchaczy i metod nauczania, choć można je nazwać pro-
gramem sprawiedliwości społecznej, który przyniesie zyski w  dłuższej 
perspektywie. Trzeba jednak na to spojrzeć z perspektywy działalności 
komercyjnej i potraktować uniwersytety jako podmioty finansowe, które 
szukają metod przetrwania na konkurencyjnym rynku. Osoby uczące się są 
najważniejszym elementem podstawowej działalności uniwersytetów, bez 
którego instytucje te nie przetrwają. Kierownictwo instytucji musi przyjąć 
silną rolę przywódczą, pogodzić się ze zmianą warunków i aktywnie pra-
cować na rzecz opracowywania nowego paradygmatu, który będzie lepiej 
zintegrowany i dostrzegany przez pryzmat interesów społecznych. Prze-
konywanie członków społeczności akademickiej do uczestnictwa w bar-
dziej otwartym modelu szkolnictwa wyższego powinno być ekscytującą 
sposobnością do wykazania się kreatywnością, jednak często ginie pod 
nawałem nakładu pracy i nacisków, które zniechęcają do innowacji. Wy-
zwaniem jest uwolnienie personelu od tych wyzwań i  przedstawienie 
bodźców i  motywacji do zaangażowania go w  proces oraz wprowadza-
nia rzeczywistych zmian w instytucjach, dzięki którym naprawdę wejdą 
w XXI wiek. Umieszczenie uczenia się przez całe życie w centrum pod-
stawowej działalności uniwersytetów przesuwa języczek u wagi z modelu 
składającego się z luźnych elementów na system, który odgrywa główną 
rolę i wysyła wyraźne sygnały na przyszłość. Niepodjęcie żadnych kroków 
byłoby strategią wysokiego ryzyka, ze względu na zmiany demograficzne, 
zmieniające się oczekiwania (indywidualne i zbiorowe) oraz zakres odpo-
wiedzialności społecznej i politycznej – czy możemy sobie na to pozwolić?

Pełną treść oraz streszczenie raportu na temat projektu BeFlex Plus 
można uzyskać od EUCEN. Raport zawiera doskonały zestaw materia-
łów szkoleniowych do wykorzystania przy opracowywaniu inicjatyw 
związanych z uczeniem się przez całe życie5. 

Po zakończeniu realizacji, nowy projekt zatytułowany IMPLEMENT 
jest prowadzony w celu opracowania narzędzi sieciowych i materiałów 
wspierających zalecenia projektu BeFlex Plus6. 

Dodatkowe informacje 

Rezultaty projektu opierają się na następujących badaniach:

 • 150 kwestionariuszy – 100 od uniwersytetów zaangażowanych w pierw-
sze badanie (BeFlex) i 50 w ramach nowego projektu;

5 Aby uzyskać dalsze informacje, patrz: <http://www.eucen.eu/BeFlexPlus/index.html>.
6 Dalsze informacje można uzyskać od EUCEN lub na stronie internetowej: <http://www.

eucen.eu/ BeFlexPlus/ index.html>. 
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CZĘŚĆ I: MobIlnoŚĆ I koMpetenCje 
a społeCZeństwo obywatelskIe, 

rynek praCy I edukaCja

 • 40 studiów przypadku – 30 informacji dodatkowych na temat ekspe-
rymentalnych działań oraz 10 w ramach nowego projektu;

 • 15 wizyt na uniwersytetach realizujących ciekawe przykłady ULLL 
i zaangażowania na poziomie regionalnym;

 • 5 seminariów/warsztatów na poziomie regionalnym;
 • 4 szkolenia;
 • konferencja w Leuven/Louvain (Belgia) – 26–29 marca 2009 r.7; 
 • materiały szkoleniowe na temat rozwoju personelu;
 • artykuły i rekomendacje na bolońskie posiedzenie ministrów w maju 

2009 r.

Zalecenia

Uniwersytety powinny:

1. Zintensyfikować dyskusję na wszystkich poziomach uczelni na temat 
tego, co oznacza w praktyce bycie organizacją uczenia się przez całe 
życie. Zachęca się uczelnie wyższe do:
•	 uznawania i  zintegrowania uczenia się przez całe życie jako 

aspektu misji i kultury instytucjonalnej;
•	 opracowania własnej dynamicznej definicji LLLU (Uniwersytetu 

uczenia się przez całe życie);
•	 opracowania wszechstronnej i  spójnej strategii zapewniającej  

kontynuację w coraz bardziej fragmentarycznym życiu osobistym 
i  zawodowym oraz w obliczu coraz bardziej fragmentarycznego 
społeczeństwa wiedzy i środowiska społecznego;

•	 wdrożenia strategii w sposób obejmujący uczestnictwo i współpracę.
2. Prowadzić intensywne i wszechstronne badania naukowe w dziedzi-

nie uczenia się przez całe życie oraz wykorzystywać ich rezultaty do 
wspierania, informowania i doradzania w zakresie wdrażania koncep-
cji Uniwersytetu uczenia się przez całe życie. 

3. Wykorzystywać możliwości, jakie zapewnia Proces Boloński (system 
transferu punktów, efekty uczenia się, uznawanie wcześniejszego 
uczenia się oraz kształcenia pozaformalnego i nieformalnego…), aby 
zapewnić elastyczne ścieżki kształcenia oraz całożyciowe doradztwo, 
w celu uniknięcia fragmentacji, umożliwienia i zachęcania do interdy-
scyplinarności, w celu zapewnienia kontynuacji i postępu bez wcho-
dzenia w ślepe zaułki oraz promowania szerszego uczestnictwa przy 
jednoczesnym reagowaniu na lokalne potrzeby.

4. Budować model zarządzania uczeniem się przez całe życie skoncen-
trowany na osobach uczących się i obejmujący wymiar edukacyjny, 
pedagogiczny, organizacyjny i finansowy oraz regularnie poddawać go 
przeglądowi.

5. Zapewnić, że partnerskie programy nauczania stanowią element za-
pewniania jakości na uniwersytecie oraz że różnorodność słuchaczy, 
celów pedagogicznych, trybów uczestnictwa są uwzględniane wraz 
z potrzebami partnerów.

7  <http://www.uclouvain.be/242847.html>.
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6. Opracować procedury uznawania wcześniejszego uczenia się, jeśli 
jeszcze nie zostały wprowadzone, oraz rozwijać ustanowione prakty-
ki, korzystając z istniejących narzędzi, modeli, wiedzy i doświadcze-
nia; oraz zwiększyć inwestycje w usługi dla osób uczących się: porad-
nictwo i doradztwo, programy wsparcia, e-learning.

7. Pogłębić zrozumienie różnych partnerstw i projektów współpracy re-
alizowanych przez instytucje w  celu zapewnienia synergii i  maksy-
malnych korzyści dla słuchaczy, interesariuszy i samych uniwersyte-
tów.

8. Komunikować się bardziej skutecznie – na poziomie wewnętrznym 
i zewnętrznym – informować o nowych strukturach, reformach, usłu-
gach, polityce i strategii pracowników, studentów i potencjalnych słu-
chaczy i interesariuszy zewnętrznych.

9. Rozwijać koncepcję uniwersytetu w  sieci obejmującej wielu intere-
sariuszy zewnętrznych – przedsiębiorstwa, innych dostawców usług 
edukacyjnych, stowarzyszenia branżowe i  partnerów społecznych, 
związki zawodowe, władze lokalne i pozostałych partnerów regional-
nych (i krajowych). 

10. Rozwijać platformy, wspólne przedsięwzięcia pracownicze i źródła fi-
nansowania w celu wspierania rozwoju sieci.
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Nierówne szanse – rozważania na 
temat mobilności studentów jako 
efektu praktyki instytucjonalnej

SONG-EE AHN

Uniwersytet od zawsze był instytucją międzynarodową. Od początku 
istnienia instytucji uniwersytetu studenci przenosili się za granicę, aby 
uczestniczyć w  kształceniu. Biorąc pod uwagę tę tradycję, zaskakujący 
wydaje się fakt, że mobilność studentów i edukacja międzynarodowa zo-
stały na długi czas zepchnięte do drugorzędnej, niedocenianej roli (Altbach 
i Wang 1986). Teichler (1996:341) opisał badania w tej dziedzinie jako niere-
gularne, przypadkowe lub sporadyczne. Dopiero względnie niedawno mo-
bilność międzynarodowa stała się obiektem poważnego zainteresowania.

To ponowne odkrycie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego uczy-
niło ją jednym z kluczowych obszarów działania na przestrzeni ostat-
nich dziesięcioleci. Dlaczego? Jakie korzyści i efekty dostrzegają w coraz 
częstszej międzynarodowej mobilności studentów zaangażowane w nią 
osoby? Dlaczego jest ona uważana za pożyteczną i niezbędną? W tym 
obszarze wysuwa się wiele argumentów, a jednym z nich jest przekona-
nie, że mobilność międzynarodowa powoduje przypływ wartości aka-
demickiej i kulturowej do uczelni goszczących. Uważa się, że obecność 
studentów i  nauczycieli innej narodowości i  pochodzących z  odrębnej 
tradycji oświatowej może wzbogacić kulturę wiedzy i kształcenie ofero-
wane przez te uczelnie (Bruch i Barty 1998). Studia za granicą są często 
przedstawiane jako wyjątkowa możliwość dla studentów. Ten sposób 
myślenia kładzie nacisk raczej na możliwość rozwoju osobistego studen-
tów, a nie na korzyści edukacyjne, a  jego źródeł można szukać w nie-
mieckiej idei Bildung. Argumentem najczęściej przytaczanym w  dys-
kusjach instytucjonalnych jest potrzeba budowania przez studentów 
międzynarodowej i międzykulturowej wiedzy oraz umiejętności poprzez 
studiowanie w obcym środowisku edukacyjnym. Argument ten wynika 
z przewidywania przyszłości, w której zdobywanie umiejętności komu-
nikacyjnych i znajomość różnych kultur będą mieć znaczenie na rynku 
pracy – cechującym się powiązaniami, współpracą i konkurencją na skalę 
międzynarodową. Mówiąc ogólnie, argument ten sugeruje, że edukacja 

Międzynarodowa mobilność studentów –
imponująca historia sukcesu
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międzynarodowa będzie konieczna dla trwałego rozwoju gospodarczego 
każdego narodu (James 2005; Stier 2007; patrz również: Swedish National 
Agency for Higher Education 1997; 2005).

Międzynarodowa mobilność studentów jest obecnie celem wielu inwe-
stycji dążących do zwiększenia uczestnictwa. Przykładami takich inwe-
stycji są programy wymiany – takie jak Erasmus. Należy zaznaczyć dwa 
główne ich cele. Po pierwsze, program, będąc zorganizowaną wymianą 
między dwoma uczelniami, stanowi w zamierzeniu integralną część toku 
studiów, wykorzystując wspólny system rejestracji oraz włączenie pro-
gramu wymiany do programu nauczania uczelni macierzystej. Drugim 
zamierzeniem jest to, że studia międzynarodowe powinny być dostępne 
dla większości studentów – nie tylko tych, których kierunki mają silne 
powiązania międzynarodowe, np. filologie obce, biznes czy antropologia. 
W ten sposób edukacja międzynarodowa ma stanowić zwykły element 
szkolnictwa wyższego (Altbach i Teichler 2001).

Czy wymienione powyżej inwestycje osiągnęły cel, jakim jest zwiększa-
nie mobilności międzynarodowej? Pod względem liczb, międzynarodowe 
programy wymiany można ocenić jako historię sukcesu. Od zakończenia 
II wojny światowej liczba mobilnych międzynarodowo studentów stale 
rośnie, zwłaszcza w ciągu trzech ostatnich dziesięcioleci – z 0,6 mln stu-
dentów w 1975 r. do 2,7 mln w 2005 r. (OECD 2008). Również Erasmus, pro-
gram wymiany Unii Europejskiej, odniósł sukces, jeżeli chodzi o  liczby. 
W roku akademickim 1987/88 liczba studentów uczestnicząca w progra-
mie Erasmus wynosiła 3244 w porównaniu do 177 705 w roku akademic-
kim 2009/10. Badania ewaluacyjne programu wykazują na ogół, że stu-
denci są zadowoleni ze studiów podczas wymiany, jak również z rozwoju 
osobistego i zdobycia umiejętności językowych. Niektóre raporty sygna-
lizują, że studenci, którzy mają doświadczenia w edukacji międzynarodo-
wej, odnoszą wymierne korzyści na rynku pracy – uzyskują zatrudnienie 
na lepszych stanowiskach w pierwszej pracy i mają większe możliwości 
podjęcia pracy w kontekście międzynarodowym w porównaniu ze stu-
dentami, którzy w wymianach zagranicznych nie uczestniczyli (Bracht et 
al. 2006; Teichler i Jahr 2001; Teichler i Janson 2007). 

Należy jednak zadać pytanie, czy wymiany studenckie można istotnie 
określić mianem historii sukcesu. Czy cel programów wymiany został 
osiągnięty? Poniżej wskazuję kilka problematycznych ich aspektów 
z punktu widzenia równości. Punktem wyjścia jest jeden z często po-
dawanych celów programów wymiany, polegający na tym, że studia za 
granicą nie powinny być możliwością zastrzeżoną wyłącznie dla wąskiej 
grupy wybranych studentów, ale czymś dostępnym dla wszystkich.

Czy mamy do czynienia z efektem Św. Mateusza? 

Patrząc na dane demograficzne studentów uczestniczących w progra-
mach wymiany, dostrzega się wyraźne różnice w stosunku do ogólnej 
populacji. Jest to, na przykład, grupa wyraźnie sfeminizowana, gdyż 
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około 60% wszystkich uczestników programu Erasmus to kobiety. 
Uczestnicy są też na ogół młodsi, a  ich rodzice bardziej wykształceni 
w stosunku do ogólnej populacji studentów (Otero i McChosan 2006). 
Obserwuje się również nadmierną lub zbyt niską reprezentację wybra-
nych kierunków studiów. Za przykład może posłużyć fakt, że w Szwe-
cji 37% absolwentów prawa studiowało za granicą przed uzyskaniem 
dyplomu, podczas gdy udział ten dla studentów kierunków edukacyj-
nych wynosi zaledwie 3%. Również pomiędzy uczelniami występują 
różnice w zakresie międzynarodowej mobilności studentów. W Szwecji 
uniwersytety o wysokim statusie i renomie oraz kształcące studentów 
pochodzących z klasy wyższej lub wyższej średniej uzyskują najwyższe 
wskaźniki mobilności (Swedish National Agency for Higher Education 
2009). Wydaje się zatem, że zachodzi efekt Św. Mateusza, co oznacza, 
że studenci, którzy i tak wyjechaliby za granicę, ułatwiają to sobie, ko-
rzystając z programów wymiany. Efekt ten jest w istocie zaprzeczeniem 
celu tych programów, a więc równości. W następnej części opracowania 
przedstawię różnice w mobilności międzynarodowej pomiędzy studen-
tami różnych kierunków studiów. 

Niektóre grupy studentów w większym stopniu korzystają z możliwości 
edukacji międzynarodowej niż ogół populacji studenckiej. W  jaki spo-
sób można to rozumieć? Teorie o uczących się osobach dorosłych i  ich 
uczestnictwie w kształceniu tradycyjnie skupiają się na poziomie indy-
widualnym, tłumacząc różnice pomiędzy poszczególnymi populacjami 
studentów przeszkodami i  motywami osobistymi (Cross 1981). Łatwo 
można znaleźć raporty na temat uczestników edukacji międzynarodo-
wej, które prezentują indywidualne motywacje studentów, takie jak 
oczekiwania, umiejętności językowe oraz potrzeba osobistego rozwo-
ju, a także zwracają uwagę na przeszkody, np. finansowe, rodzinne lub 
związane z  brakiem umiejętności językowych (np. Internationella pro-
grammekontoret 2008). 

Nie ujmując w żaden sposób wartości tym badaniom, uważam, że należy 
skierować uwagę z motywacji i przeszkód indywidualnych na różne spo-
soby praktykowania międzynarodowej mobilności przez poszczególne 
placówki, aby zbadać różnice dotyczące tej możliwości kształcenia na 
różnych kierunkach studiów.

Czy poszczególne instytucje stosują różne praktyki?

Powodem, że studenci niektórych kierunków studiów wyjeżdżają czę-
ściej za granicę niż inni, może być to, iż grupy studenckie na poszczegól-
nych kierunkach różnią się dość istotnie pomiędzy sobą. Te o wyższej 
renomie, takie jak prawo, rekrutują studentów, których rodzice są lepiej 
sytuowani i lepiej wykształceni. Studenci różnią się również pod wzglę-
dem doświadczeń edukacyjnych przed podjęciem studiów wyższych. 
Reprezentanci nauk przyrodniczych, podając jako przykład tylko jedną 
z grup, mogą nie reprezentować takiego samego poziomu umiejętności 
językowych, jak studenci prawa. 
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Można również patrzeć na różnice w mobilności międzynarodowej po-
między kierunkami pod kątem zakładanego międzynarodowego charak-
teru niektórych z nich. Można w uzasadniony sposób zakładać, że dzie-
dziny akademickie o charakterze bardziej międzynarodowym – ekonomia, 
stosunki międzynarodowe czy filologia obca – wymagają od studentów 
lub zachęcają ich do studiów zagranicznych, gdyż już sam charakter ta-
kiej dziedziny sprawia, że nauka za granicą stanowi zwykłą część toku 
studiów (por. Teichler 2004). W przypadku uniwersalnych dziedzin, ta-
kich jak matematyka, studentom może być łatwiej kontynuować naukę 
w innym kraju. Zgodnie z tą logiką argumentuje się, że studenci, którzy 
decydują się nie uczestniczyć w  edukacji międzynarodowej, wywodzą 
się z  dziedzin o  charakterze silnie lokalnym lub krajowym (UK Socra-
tes Erasmus Council 2005). Jednak takie wyjaśnienie może odnosić się 
jedynie do części dostępnych danych, gdyż o ile oczywiste jest, że stu-
denci międzynarodowo powiązanych kierunków (np. biznesowych czy 
językowych) wyjeżdżają częściej niż inni, to jednak kierunki, które stale 
są niedostatecznie reprezentowane w  mobilności międzynarodowej to 
takie, które powinno uważać się za posiadające charakter uniwersalny 
(np. nauki przyrodnicze i  medyczne czy technologia). Relatywny brak 
mobilności wśród studentów kierunków edukacyjnych można wyjaśniać 
krajowym charakterem tej dziedziny, jednak studenci prawa – również 
kierunku o charakterze krajowym – są wysyłani za granicę w znacznie 
wyższym stopniu niż studenci wielu innych kierunków. 

Nie da się zaprzeczyć, że międzynarodowe nastawienie określonych kie-
runków wpływa na wybory studentów, ale przeprowadzone przeze mnie 
badania wskazują na jeszcze inne zagadnienie przyczyniające się do 
efektu Św. Mateusza. Składają się na nie różnice w praktykach poszcze-
gólnych uczelni i  ich postawach (Ahn 2007; 2011b). Poniżej przedstawię 
szczegółowo niektóre aspekty tych różnic. 

a) Organizacja studiów

Dla studentów kwestią praktyczną jest organizacja kierunku studiów. 
Sposób, w  jaki zorganizowany jest semestr, wpływa na możliwość ich 
uczestniczenia w edukacji międzynarodowej. Jeżeli program nauczania 
obejmuje wiele przedmiotów obowiązkowych, to studenci wyjeżdżający 
za granicę ryzykują wydłużeniem okresu studiów, nawet gdy ustanowio-
ny jest system wzajemnej rejestracji nauki podczas wymian (aspekt ten 
omówiono w dalszej części opracowania). Jeśli program nauczania daje 
możliwość wyboru przedmiotów opcjonalnych, szanse studentów na 
uczestnictwo w wymianie znacznie wzrastają.

b) Dostęp do różnych programów wymiany

Na różnych kierunkach studiów obserwujemy zróżnicowany dostęp do pro-
gramów wymiany. Pomimo istnienia znacznej liczby programów ogólnych, 
takich jak Erasmus, które są otwarte dla wszystkich studentów, niektóre 
wydziały zawierają konkretne umowy co do wymiany swoich studentów. 
Liczba programów dwustronnych, do której dostęp mają studenci, może 
znacznie się różnić w zależności od uczelni i wybranego kierunku studiów.
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c) Informacja – przepływ i treść

Informacje o wymianach studenckich lub ich brak określane są w litera-
turze przedmiotu jako istotna bariera ograniczająca uczestnictwo (Cross 
1981). Uczelnie na ogół zamieszczają informacje o wymianach na swoich 
stronach internetowych. Częstą praktyką w Szwecji jest zamieszczanie 
informacji na stronach poszczególnych kierunków, że w  trakcie trwa-
nia studiów studenci mają możliwość studiowania za granicą. Samo za-
mieszczenie informacji nie jest wystarczającą zachętą dla studentów do 
udziału w programach wymiany. W swoich ocenach studenci domagają 
się więcej konkretnych informacji na temat programów związanych z ich 
kształceniem, np. jakie przedmioty i jak są odnoszone do systemu uczel-
ni macierzystej po powrocie z wymiany. Dostęp do tego rodzaju informa-
cji może znacznie się różnić między wydziałami czy uczelniami. Niektó-
re z nich mają bogate doświadczenie w działaniach międzynarodowych 
i  chętnie udzielają informacji studentom. Natomiast na wydziałach, 
którym brakuje takich doświadczeń, studenci często muszą wykazać się 
przedsiębiorczością, aby samodzielnie znaleźć odpowiednie przedmioty 
i zorganizować tok swoich studiów podczas wymiany, a także transfer 
uzyskanych przez siebie punktów i ocen (Ahn 2007; 2011a). 

Należy również brać pod uwagę sposób przepływu informacji. Te do-
stępne w Internecie i broszurach w gabinetach doradców studenckich 
nie stają się same z siebie wyraziste i istotne dla studentów. Koncep-
cja wymian studenckich, aby dotarła do studentów, powinna być pro-
mowana przez różne osoby, np. nauczycieli i wykładowców (Ahn 2007; 
2011b).

d) Wydłużenie okresu studiów

Wymiany studenckie w  zamierzeniu mają być kontynuacją zwykłego 
toku studiów. Realizacja Procesu Bolońskiego oraz wprowadzenie Eu-
ropejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) w Unii Eu-
ropejskiej miało w znacznej mierze ułatwić wymianę. Jednak większość 
studentów, nawet w obrębie Unii, po uczestniczeniu w wymianie musi 
przedłużać czas trwania studiów (Teichler i Janson 2007). Powodem tego 
jest fakt, iż wymiany studenckie po prostu nie funkcjonują tak, jak za-
mierzono. Liczne kwestie, np. brak informacji czy niezgodność progra-
mów nauczania, wpływają na to, że studenci na wymianach zmagają się 
z trudnościami, a czasem nawet z niemożnością kontynuowania studiów 
na uczelniach goszczących zgodnie z tokiem kształcenia uczelni macie-
rzystych (Ahn 2007; 2011a). 

Kwestia wydłużenia okresu studiów odnosi się również do aspektów fi-
nansowych kształcenia. W sytuacji, gdy efekt wymiany studenckiej pro-
wadzi do przedłużenia okresu kształcenia, studenci mogą być zmuszeni 
do opłacania co najmniej jednego dodatkowego semestru na uczelni ma-
cierzystej ze swoich własnych środków lub dodatkowych kredytów stu-
denckich. Dla niektórych z nich może to być czynnikiem zniechęcającym, 
zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę różnice społeczno-ekonomiczne 
wśród studentów poszczególnych kierunków.
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e) Uznanie wymian studenckich za część zwykłego toku 
kształcenia

Studenci swobodnie poruszający się w obrębie kierunku studiów mają 
istotne znaczenie dla innych, pozwalając im rozumieć, że wyjazd może 
być częścią zwykłego toku kształcenia. Praktykowanie wymian stu-
denckich w ramach grupy rówieśniczej powoduje, że zaczynają one być 
postrzegane jako ogólny wzorzec dla danego kierunku, a nie tylko spora-
dyczne decyzje podejmowane przez pojedynczych studentów. Studen-
ci, którzy brali udział w wymianach, są – na swój sposób – najlepszym 
źródłem informacji dla ewentualnych kandydatów – wiedzą, jak złożyć 
wniosek, które przedmioty są istotne podczas nauki na uczelni gosz-
czącej, jak sobie radzić podczas pobytu na niej, jak przenosić wyniki itd. 
(Ahn 2007). 

Innym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę jest docenienie przez 
pracodawców wartości uczestnictwa w wymianie studenckiej. Studenci 
przykładają dużą wagę do tego, jaki wpływ na ich przyszłą pozycję na 
rynku pracy ma uczestnictwo w wymianach studenckich, a postrzegana 
wartość stwarzana przez taką możliwość jest z tą świadomością bezpo-
średnio związana. Dlatego wymagania i oczekiwania pracodawców mają 
wpływ na status wymian studenckich w różnych dziedzinach. Wszystko 
zależy od tego, czy są one postrzegane jako działanie drugoplanowe, wy-
jątkowa okazja związana z lepszym zatrudnieniem, czy normalny i spo-
dziewany element kształcenia (Ahn 2011b).

Równość szans i zasobów

Równość w edukacji można omawiać z perspektywy dostępu i  jakości. 
Dla szwedzkich studentów kierunków nauczycielskich, dostęp do wy-
mian studenckich jest ograniczony. Studenci zainteresowani uczestnic-
twem w wymianach otrzymują niewiele pomocy ze strony swoich wy-
działów w zakresie ich organizacji w  ramach toku studiów. Co więcej, 
zgodnie z wypowiedziami studentów, pierwszą informacją, jaką otrzy-
mują po zapytaniu o wymiany studenckie, jest ostrzeżenie o tym, że spo-
wodują one z całą pewnością wydłużenie okresu kształcenia. Jest to na 
ogół spowodowane niewiedzą personelu uczelni macierzystej na temat 
oferty edukacyjnej uniwersytetu goszczącego. W  przeciwieństwie do 
wydziałów prawniczych, na których informacje o wymianach są łatwo 
dostępne i które zachęcają do uczestnictwa w nich, a także je ułatwia-
ją, wyraźnie można dostrzec, że różnice w praktykach poszczególnych 
instytucji powodują drastyczną nierówność dostępu i  jakości wymian 
studenckich. 

Nie można zaprzeczyć, że studenci różnią się pod względem motywacji 
wymiany oraz że potrzeby edukacyjne związane ze studiami za granicą 
są różne w różnych dziedzinach. Jestem przekonana, że aspekty te nie 
tłumaczą w pełni efektu Św. Mateusza obserwowanego we wskaźnikach 
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międzynarodowej mobilności studentów. Decyzje poszczególnych stu-
dentów o uczestnictwie w wymianie nie zależą jedynie od ich cech cha-
rakteru, motywacji i  rozumienia swoich potrzeb edukacyjnych. Są one 
również wynikiem interakcji pomiędzy tymi osobami a praktykami in-
stytucjonalnymi. Aby przeciwdziałać efektowi Św. Mateusza i realizować 
cel, jakim jest równy dostęp do wysokiej jakości programów wymian, 
konieczne jest zbadanie sposobów praktykowania przez różne instytu-
cje tej opcji kształcenia. Zamiast pytać jedynie o to, dlaczego konkretni 
studenci lub ich grupy zostali zmotywowani do uczestniczenia w  wy-
mianach oraz czy dostrzegają wartość doświadczeń międzynarodowych, 
musimy pytać o to, jak motywować i podtrzymywać motywację, a także 
oceniać jej wartość w określonych praktykach instytucjonalnych.
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Mobilność edukacyjna na rzecz 
zatrudnialności 

CZESŁAW NOWOROL

Zagadnienie mobilności w UE jest rozpatrywane z różnych punktów wi-
dzenia, które koncentrują się na różnych grupach beneficjentów – mło-
dzieży, szczególnie studentach i absolwentach, pracownikach, seniorach 
itd. Mobilność wysokiej jakości jest głównym celem Procesu Bolońskie-
go, który został zapoczątkowany w  1999 r. i  odgrywał znaczącą rolę 
w tworzeniu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Promowany 
jest rozwój Europy Wiedzy, która jest 

powszechnie uznawana za niezastąpiony czynnik rozwoju społeczne-
go i  ludzkiego oraz za niezbędny element wzmacniania i wzbogaca-
nia tożsamości europejskiej dającej obywatelom Europy umiejętności 
niezbędne do stawiania czoła wyzwaniom nowego tysiąclecia wraz ze 
świadomością wspólnych wartości oraz przynależności do wspólnej 
przestrzeni społeczno-kulturalnej (Deklaracja Bolońska z 19 czerwca 
1999 r.).

Mobilność edukacyjna ma wkład w  rozwój współpracy akademickiej 
w ramach EOSW, w dalszą internacjonalizację, promowanie zatrudnial-
ności i rozwoju osobistego mobilnych osób oraz wzmacnianie tożsamości 
kulturowej Europy. Mobilność to wyjazdy studentów, nauczycieli i pra-
cowników w ramach uczenia się przez całe życie do wszystkich uczest-
niczących krajów. Pozostaje też jednym z głównych celów Procesu Bo-
lońskiego. 

Zdając sobie sprawę z wielu wciąż nierozwiązanych problemów, pona-
wiamy swoje zobowiązanie do odpowiedniego ułatwienia korzystania 
ze stypendiów i kredytów, z myślą o tym, aby mobilność w ramach 
EOSW stała się faktem. (...) Zachęcamy instytucje oraz studentów do 
jak najpełniejszego uczestnictwa w programach mobilności i opowia-
damy się za pełnym uznawaniem okresów studiów odbytych za grani-
cą w ramach takich programów (Komunikat z Bergen 2005).

Obecny cel mobilności edukacyjnej, który zgodnie z deklaracjami i komu-
nikatami w tym zakresie ma zostać osiągnięty do 2020 r., został sformu-
łowany w komunikacie z Leuven i wydaje się reakcją europejskich mini-
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strów odpowiedzialnych za szkolnictwo na nową strategię Europa 2020 
i  jej priorytety obejmujące inteligentny i  zrównoważony rozwój sprzy-
jający włączeniu społecznemu, które nawzajem się uzupełniają. Stra-
tegia ma zapewnić większą konkurencyjność, produktywność, rozwój 
potencjału i spójności społecznej Europy oraz przeorientować politykę 
z zarządzania kryzysem na wprowadzanie reform, które promują wzrost 
zatrudnienia. Strategia definiuje wizję społecznej gospodarki rynkowej 
w Europie w XXI w. Tak więc Komisja proponuje pięć mierzalnych celów 
UE, których osiągnięcie do 2020 r. przełoży się na krajowe cele w zakre-
sie zatrudnienia, badań i  innowacji, zmiany klimatu i  energii, edukacji 
oraz walki z ubóstwem. Cele te wyznaczają kierunki, w jakich powinni 
podążać obywatele Europy oraz będą stanowić miarę sukcesu, w osią-
gnięciu którego kluczową rolę odgrywa mobilność edukacyjna na rzecz 
zatrudnialności w ramach uczenia się przez całe życie.

Sytuacja młodzieży na rynku pracy jest jednak daleka od akceptowalnej, 
a proces przechodzenia ze świata edukacji do świata pracy (Härtel i No-
worol 2005) nadal wiąże się z różnorodnym ryzykiem. Poziom bezrobocia 
młodzieży jest niemal dwa razy wyższy niż ma to miejsce w przypad-
ku całej populacji – zarówno w Unii Europejskiej jak i poszczególnych 
krajach członkowskich. Urząd Statystyczny Unii Europejskiej Eurostat 
podał, że w maju 2010 r. poziom bezrobocia wśród młodzieży (w wieku 
poniżej 25 lat) wyniósł 19,9% dla strefy euro i 20,5% dla 27 krajów UE. 
Najniższy poziom bezrobocia zaobserwowano w Holandii (8,1%), a naj-
wyższy w Hiszpanii (40,5%), Estonii (39,8%) i na Łotwie (39,7%).

Aby zwiększyć dobrobyt i  podnieść standard życia obywateli, należy 
usprawnić proces przechodzenia młodzieży ze świata edukacji do świa-
ta pracy (Noworol 2010) oraz wspierać szybki rozwój przedsiębiorczości 
młodych. Kolejnym celem jest osiągnięcie zatrudnienia kobiet i mężczyzn 
w wieku 20–64 na poziomie co najmniej 75%, głównie dzięki większemu 
zaangażowaniu młodych ludzi i pracowników w podeszłym wieku. Cel 
ten jest możliwy do osiągnięcia, jeśli przy opracowywaniu polityki sku-
pimy uwagę na, między innymi, modelu poradnictwa zawodowego przez 
całe życie, w tym poradnictwa, które przygotowuje do mobilności i pro-
muje ją wśród studentów i pracowników w całej Europie. Należy ponow-
nie przeanalizować wcześniejsze syntezy, co pomoże we wprowadzeniu 
w życie koncepcji poradnictwa przez całe życie (Noworol 2007), dzięki 
czemu cele rozporządzeń Rady będą widoczne z szerszej perspektywy.

 Zalecenie (2008) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowie-
nia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie miało na 
celu ułatwienie mobilności pracowników oraz sprawienie, by poradnic-
two przez całe życie stało się głównym elementem polityki edukacyjnej 
i zatrudnienia oraz właściwych praktyk w państwach członkowskich.

W konkluzjach Rady (2008) w sprawie uczenia się dorosłych podkreślo-
no odpowiedzialność państw członkowskich za ustanowienie wysokiej 
jakości systemów informacji i  doradztwa, które są bardziej spersona-
lizowane, sprawiedliwe oraz przynoszą większe korzyści gospodarcze, 
społeczne i indywidualne.
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CZĘŚĆ II:  
KonteKsty I perspeKtywy

We wspólnym sprawozdaniu Rady i Komisji (2008) z postępów w reali-
zacji programu prac „Edukacja i szkolenia 2010” – „Uczenie się przez całe 
życie na rzecz wiedzy, kreatywności i  innowacji” odnotowano, że należy 
zwrócić szczególną uwagę na poradnictwo przez całe życie.

W Rezolucji Rady (2008) w sprawie lepszego uwzględnienia poradnictwa 
przez całe życie w strategiach uczenia się przez całe życie określono czte-
ry zasady przewodnie koncentrujące się na poradnictwie przez całe życie:

1. sprzyjanie zdobywaniu przez całe życie umiejętności kierowania swo-
ją karierą;

2. ułatwianie wszystkim obywatelom dostępu do usług poradnictwa;
3. stworzenie systemu zapewniania jakości usług poradnictwa;
4. zachęcanie do koordynacji i współpracy różnych podmiotów na szcze-

blu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Należy podkreślać znaczenie mobilności edukacyjnej dla zdobywania 
umiejętności zarządzania karierą, które mają ogromny wpływ na zatrud-
nialność (Noworol 2011). Zatrudnialność, czyli możliwości znalezienia za-
trudnienia przez daną osobę, koresponduje z poradnictwem przez całe 
życie, które jest domeną wykształconych specjalistów i organizacji do-
radczych świadczących usługi dla ludności. Na zatrudnialność wpływają 
wiedza, umiejętności, kompetencje, motywacja i postawa osoby poszu-
kującej pracy oraz instytucje i zasady na rynku pracy. Kolejnym ważnym 
czynnikiem, który należy uwzględnić z punktu widzenia zatrudnialności, 
są zmiany demograficzne.

Dane z 2008 r. dotyczące liczby osób w wieku emerytalny pokazują, że na 
każdą osobę w wieku powyżej 65 lat przypadały ponad 4 osoby w wieku 
roboczym (15–64 lata). W 2060 r. współczynnik ten wyniesie w przybliże-
niu 1:2. Biorąc pod uwagę całą populację oznacza to, że w 2060 r. popu-
lacja w wieku roboczym (15–64 lata) zmniejszy się o ok. 50 mln, podczas 
gdy populacja osób w wieku powyżej 65 lat wzrośnie o ponad 60 mln.

Z danych tych jednoznacznie wynika, że usługi poradnictwa przez całe ży-
cie i  ich jakość będą odgrywać podwójnie ważną rolę, ze względu na ich 
obecny status. Jakość i podaż usług poradnictwa przez całe życie w po-
szczególnych krajach jest różna i wielu decydentów lekceważy ten problem.

Oczywiste jest, że osiągnięcie poziomów odniesienia w 2020 r. będzie w du-
żej mierze zależeć od miejsca poradnictwa przez całe życie w  strategii 
uczenia się przez całe życie w każdym z państw członkowskich oraz od ja-
kości świadczonych usług. Innymi słowy – osiągnięcie standardów w 2020 r. 
jako rozszerzenie celów lizbońskich w dużej mierze będzie zależeć od opra-
cowania wysokiej jakości usług poradnictwa przez całe życie, które będzie 
ogólnie dostępne dla obywateli w każdym wieku i wykonujących różne za-
wody, przy szczególnym nacisku na wchodzenie młodzieży na rynek pracy. 

Większość krajów opracowała jednoznaczne strategie uczenia się przez 
całe życie oraz jest na kluczowym etapie wdrażania Europejskich Ram 
Kwalifikacji (ERK). Większość państw członkowskich poczyniła znaczą-
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ce postępy w opracowywaniu krajowych ram kwalifikacji i powiązaniu 
ich z efektami uczenia się w celu zdefiniowania i opisania kwalifikacji 
oraz zapewnienia walidacji pozaformalnego i nieformalnego uczenia się. 
Podjęto również starania o dalszy rozwój systemów poradnictwa przez 
całe życie dla dorosłych, aby pomagać młodym ludziom w ukończeniu 
edukacji i szkoleń i w udanym wejściu na rynek pracy.

Komisja określiła podstawowy wskaźnik monitorowania postępów skie-
rowanych na osiągnięcie gospodarki opartej na wiedzy jako części po-
pulacji o wysokim poziomie wykształcenia. Komisja przedstawia eduka-
cyjną charakterystykę strony podażowej rynku pracy, tj. części wysoko 
wykwalifikowanych pracowników w sile roboczej, która odgrywa ważną 
rolę we wzroście gospodarczym. Główna cecha osiągnięć edukacyjnych 
populacji w krajach członkowskich jest taka, że na rynek pracy wchodzą 
młode osoby z  wyższym poziomem formalnych kwalifikacji edukacyj-
nych, podczas gdy starsze pokolenia z niższym poziomem wykształcenia 
stopniowo wychodzą z rynku. Ten efekt pokoleniowy jest z każdym ro-
kiem coraz bardziej widoczny (Noworol 2010a).

Popyt na wysokie kompetencje będzie stale rósł w większości zawodów, 
z uwzględnieniem nieskomplikowanych podstawowych stanowisk, przy 
jednoczesnym stałym rozwoju sektora usług i  radykalnych zmianach 
technologicznych i organizacyjnych. 

Na podstawie przewidywań Cedefop, w 2015 r. w ok. 30% wszystkich za-
wodów będą wymagane wysokie kwalifikacje, podczas gdy niemal 50% 
będzie wymagać kwalifikacji na średnim poziomie, z  uwzględnieniem 
kwalifikacji zawodowych. Liczba stanowisk pracy wymagających niskich 
kwalifikacji zmniejszy się z ponad 30% w 1996 r. do około 20% dla całej 
populacji osób w wieku produkcyjnym w 2015 r. (Rysunek 1).

Rysunek 1. Poziom zatrudnienia według poziomu wykształcenia w latach 1996–2020 

100%
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Źródło: Cedefop (2008), UE 27.
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CZĘŚĆ II:  
KonteKsty I perspeKtywy

Przewiduje się, że trend ten wpłynie na kształcenie wyższe, jak rów-
nież średnie i  policealne. Spowoduje także podniesienie jakości oraz 
zwiększenie dostępności usług poradnictwa przez całe życie (Noworol 
2010a) na tych poziomach edukacji w szerokim zakresie, uwzględniając 
osoby przedwcześnie porzucające naukę, osoby defaworyzowane, nie-
pełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz absolwentów. 
Obecna sytuacja jest daleka od prezentowanych zamierzeń, należy więc 
dołożyć wszelkich starań o wzmocnienie tego obszaru. Rozwiązanie pro-
blemu będzie początkiem podwyższania jakości inwestycji w młodzież.

W szybko zmieniającym się świecie uczenie się przez całe życie ma klu-
czowe znaczenie dla rozwoju współczesnego społeczeństwa i gospodar-
ki opartej wiedzy – stanowiących klucz do sukcesu na rynku zatrudnienia 
i w gospodarce. Strategia UE promuje współpracę państw członkowskich 
i wzajemne uczenie się od siebie, a także opracowywanie systemów po-
radnictwa przez całe życie jako narzędzi implementacji strategii uczenia 
się przez całe życie.

Priorytety państw członkowskich skierowane na wzmocnienie polityk, 
systemów i praktyk poradnictwa przez całe życie w Europie mają na celu 
utworzenie odpowiedniego środowiska instytucjonalnego oraz odpo-
wiednich rozwiązań systemowych zapewniających konwergencję stra-
tegii budowania krajowych i regionalnych systemów poradnictwa przez 
całe życie (Cedefop 2008). Głównym zadaniem jest wspieranie i rozwija-
nie krajowych forów całożyciowego poradnictwa, które są niezależny-
mi i apolitycznymi organizacjami międzysektorowymi, sprawiedliwymi, 
skutecznymi i  przestrzegającymi wysokich standardów. Krajowe fora 
całożyciowego poradnictwa często tworzone są w  wyniku oddolnych 
inicjatyw specjalistów, naukowców i interesariuszy z sektora poradnic-
twa przez całe życie. Powinny być wspierane przez władze regionalne 
i odpowiednie ministerstwa, tak jak ma to miejsce w Polsce, Niemczech, 
Austrii i innych krajach. Fora te organizowane są również na podstawie 
odgórnych systemów tworzonych przez odpowiednie ministerstwa, cze-
go przykłady możemy znaleźć w Finlandii, Francji, Danii i innych krajach. 

W  tym kontekście, ściślejsza współpraca w  ramach sieci europejskich 
oraz międzysektorowe inicjatywy przedstawicieli różnych grup zawodo-
wych, bardziej intensywny dialog i bliższa współpraca partnerska klu-
czowych graczy i interesariuszy pod auspicjami krajowych forów pozwo-
lą na wprowadzenie EOSW w życie w państwach członkowskich. Dzięki 
temu instytucje szkolnictwa wyższego uzyskają wsparcie w  realizacji 
mobilności edukacyjnych na rzecz zatrudnialności – jako kluczowego 
czynnika wdrażania efektów uczenia się.

Jednym z  doskonałych przykładów dobrych praktyk we współpracy 
w ramach sieci jest projekt UNILO, czyli społeczność internetowa prak-
tyków działająca pod adresem http://communityunilo.eu, która ma na 
celu uczestnictwo i  wymianę doświadczeń przez wszystkich interesa-
riuszy związanych ze szkolnictwem wyższym w Europie. Strona inter-
netowa została zaprojektowana w  taki sposób, by ułatwiać wymianę 
informacji i tworzenie sieci koncentrujących się na efektach uczenia się 
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w szkolnictwie wyższym. Członkowie społeczności to również doradcy 
zawodowi, którzy mogą mieć w wkład w rozwój mobilności edukacyjnej 
i Krajowych Ram Kwalifikacji i tym samym wspierać realizację Procesu 
Bolońskiego.
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Wystąpienie końcowe: Znaczenie 
europejskiej mobilności edukacyjnej 
i nowego programu w dziedzinie 
edukacji

HÉLèNE CLARK

Szanowni Państwo Ministrowie,
Szanowny Panie Dyrektorze Generalny,
Szanowni Goście,
Szanowni Państwo,

Przede wszystkim chciałabym podziękować polskiej prezydencji, pol-
skiej Narodowej Agencji i wszystkim osobom zaangażowanym w przy-
gotowania za gościnność i doskonałą organizację konferencji, w której 
uczestniczyliśmy przez trzy dni. 

Od poniedziałku prowadzimy debatę na temat mobilności postrzeganej 
z  całożyciowej perspektywy. Omawialiśmy rezultaty realizacji progra-
mów UE, które wiążą się z mobilnością („Uczenie się przez całe życie” 
i „Młodzież w działaniu”). Podziwialiśmy zdjęcia na wystawie prezentu-
jącej najlepsze projekty mobilności, przyznaliśmy nagrody i wyróżnienia 
dla najlepszych i  najbardziej innowacyjnych projektów. Prowadziliśmy 
ożywione dyskusje w ośmiu grupach dyskusyjnych, w wyniku których 
opracowaliśmy konkretne rekomendacje w sprawie przyszłych rozwią-
zań dotyczących programu w dziedzinie edukacji.

Musimy być świadomi, że na tym etapie wiele z tych uzasadnionych  re-
komendacji zostanie uwzględnionych w nowym programie tylko wów-
czas, gdy uzyskamy wymagane dofinansowanie! Będzie nam potrzebne 
wsparcie Rady Ministrów i Parlamentu Europejskiego! 

Komisja wnioskowała o  znaczący wzrost budżetu programu na rzecz 
edukacji, ponieważ jesteśmy przekonani, że inwestycje w edukację po-
winny stanowić priorytet programu UE na rzecz wspierania strategii Eu-
ropa 2020. 

Wszyscy jesteśmy przekonani o tym, że przyszłe sukcesy Europy w du-
żej mierze zależą od jakości kapitału ludzkiego, od juniora do seniora. 
Dziś rano Pan Zver przypomniał o trudnej sytuacji młodych ludzi w Unii 
Europejskiej. Pomimo możliwości, jakie zapewnia współczesna Europa, 
wiele młodych osób nadal ma trudności z optymalnym wykorzystaniem 
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potencjału systemów edukacji i wielu z nich zostało dotkniętych skutka-
mi obecnego kryzysu gospodarczego. Bezrobocie wśród młodzieży sięga 
20%, czyli jest dwukrotnie wyższe od poziomu ogólnego, co oznacza, że 
osiągnęło już niedopuszczalny poziom. Nie możemy sobie pozwolić na ta-
kie marnotrawienie talentów. Równie pilną uwagę musimy skierować na 
populację osób dorosłych. Struktura demograficzna w Europie jest taka, 
że większość populacji, która będzie stanowić siłę roboczą w 2020 r., już 
dziś jest aktywna na rynku pracy. Musimy inwestować w tę populację 
i zapewnić, że pracownicy utrzymują i aktualizują swoje umiejętności. 
Musimy skoncentrować uwagę na wciąż licznej grupie osób w UE, które 
mają niski poziom umiejętności. 

Zadania te zostały uwzględnione w strategii Europa 2020, jak również 
w Strategicznych ramach europejskiej współpracy w dziedzinie kształ-
cenia i szkolenia (ET 2020), a także w założeniach przyszłego programu 
w zakresie edukacji i młodzieży.

Po dwóch dniach naszych dyskusji z  przyjemnością odnotowuję, że 
w znacznym stopniu osiągnęliśmy wysoki poziom consensusu co do dal-
szego rozwoju naszych programów. Musimy być wiarygodni i pokazać, 
że przyjrzeliśmy się krytycznie naszym osiągnięciom. Poziom złożono-
ści i  mnogość obecnych programów i  działań musi ustąpić prostszej, 
usprawnionej architekturze, która zapewni większą równowagę między 
racjonalizacją a  elastycznością. Korzystając ze znaczących osiągnięć 
programów realizowanych w  latach 2007–2013, nowy program „Eras-
mus dla wszystkich” zniweluje braki dostrzeżone w kolejnych ocenach. 
Program zapewni większą spójność i  zaakcentuje podejście oparte na 
uczeniu się przez całe życie, dzięki temu że będzie wspierać kształcenie 
formalne i pozaformalne w pełnym spektrum edukacji i szkoleń. W ten 
sposób zapewniona zostanie elastyczność i zachęta, a podział funduszy 
z budżetu między poszczególne działania, beneficjentów i kraje będzie 
lepiej odzwierciedlać wyniki i  wpływ, a  także rzeczywistą europejską 
wartość dodaną.

Fundusze na realizację mobilności powinny mieć znaczący udział w pod-
wyższonym budżecie ogólnym i powinny wynosić ok. 65%. Wraz z poło-
żeniem nacisku na jakość mobilności, działania te powinny wpłynąć na 
zwiększenie masy krytycznej i na grupy wykraczające poza zaangażowa-
ne osoby indywidualne i instytucje.

Głównym kryterium przyznania finansowania powinna być jakość wyra-
żona w kategoriach treści edukacyjnych, metod nauczania i uczenia się, 
uznawania efektów uczenia się, przygotowania językowego i międzykul-
turowego oraz usprawnień wprowadzonych w instytucjach goszczących. 
Strategie rozwoju instytucjonalnego za pomocą mobilności będą obej-
mować na przykład: wsparcie dla wspólnych programów studiów i po-
dwójnych dyplomów realizowanych i wydawanych przez szkoły wyższe; 
bardziej usystematyzowane porozumienia o współpracy między szkoła-
mi; oraz ścisłą współpracę partnerską między szkołami a organizacjami 
zaangażowanymi w  mobilność osób w  trakcie wstępnego kształcenia 
i szkolenia zawodowego.
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ZAKOŃCZENIE

Z organizacyjnego punktu widzenia, przewidujemy rozwój sieci narodo-
wych agencji jako głównych aktorów i punktów zgłoszeniowych w krajach 
uczestniczących w programach mobilności w celach edukacyjnych w UE. 

Szanowni Państwo,

Tak obecnie wyglądają przygotowania do przyszłego programu. 

Wszyscy obecni dzielimy przekonanie, że mobilność jest kluczowym ele-
mentem podnoszenia jakości i modernizacji naszych systemów eduka-
cji i wspierania rozwoju Europejczyków. Na koniec przyszłego miesiąca 
planowane jest przyjęcie wniosku Komisji w sprawie nowego programu 
w zakresie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Tak więc w najbliższych 
miesiącach będziemy mieli jeszcze wiele możliwości, by rozmawiać o za-
gadnieniach związanych z mobilnością

Z moich obserwacji wynika, że wszyscy jesteśmy za zwiększeniem moż-
liwości realizacji mobilności i  zapewnieniem większej liczbie Europej-
czyków możliwości studiowania, nauczania, prowadzenia badań oraz 
uczestnictwa w wolontariacie i szkoleniach za granicą. Jesteśmy przeko-
nani, że nawet w trudnych czasach będziemy w stanie zapewnić odpo-
wiedni poziom finansowania powyższych priorytetów. Unia Europejska, 
jeżeli chce realizować priorytety polityki europejskiej, nie ma alternaty-
wy. Co więcej, naszym obowiązkiem jest zapewnienie tej perspektywy 
młodemu pokoleniu.

Mam nadzieję, że będą mogli Państwo działać w charakterze naszych 
ambasadorów.

Dziękuję za uwagę.
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DR SONG-EE AHN 
LINKÖPING UNIVERSITY, SZWECJA

Adjunkt na Wydziale Behawioryzmu i Uczenia się na Linköping University, Szwe-
cja. Jej główną dziedziną badawczą jest internacjonalizacja szkolnictwa wyższego 
z naciskiem na międzynarodową mobilność studentów. Jej rozprawa doktorska 
dotyczy studentów koreańskich studiujących w  Szwecji w  ramach programów 
wymiany. Uczestniczyła w  projekcie dotyczącym międzynarodowej mobilności 
szwedzkich studentów. Projekt bada zagadnienia dystansu i bliskości, z którym 
studenci spotykają się podczas doświadczeń edukacyjnych związanych z różnymi 
programami wymiany. Do jej zainteresowań należy również teoria aktora-sieci 
oraz aspekty społeczne w edukacji dorosłych.

ANNA ATŁAS 
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI, POLSKA

Absolwentka historii i  filologii germańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Sty-
pendystka Fundacji im. Roberta Boscha i DAAD. W latach 1992–2003 pracownik 
Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP), od 1998 r. na stanowisku szefa 
Działu Języków Obcych i Komunikacji. Od 2004 r. pracowała w Funduszu Współ-
pracy, w programie Leonardo da Vinci, od 2007 r. w FRSE jako zastępca dyrektora 
LLP ds. programu Leonardo da Vinci, od 2009 r. dyrektor LLP dla programów 
Erasmus, Comenius, Wizyty Studyjne oraz European Language Label.

DR IWONA BORKOWSKA
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, POLSKA

Absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa oraz członek 
Rady ds. Jakości Kształcenia. Starszy wykładowca w Kolegium Języków Obcych 
UAM. Doświadczenie w obszarze organizacji mobilności studentów i pracowni-
ków zdobywała, pracując w latach 1997–1999 jako wydziałowy koordynator ECTS 
oraz w roku akademickim 2008/2009 jako wydziałowy koordynator programu LLP 
Erasmus. Obecnie pełni funkcję pełnomocnika rektora ds. programu Erasmus.

TOMASZ BRATEK
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI, POLSKA

Absolwent Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
Podyplomowych Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w War-
szawie. Pracował w  Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Klinice Prawa przy 
Wydziale Prawa i  Administracji UW. Z  Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 
związany jest od 2000 r. Był specjalistą wspólnotowego programu MŁODZIEŻ 
i koordynatorem Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu 
SALTO-YOUTH. Od 2006 r. członek zarządu FRSE i dyrektor Narodowej Agencji 
Programu „Młodzież w działaniu”, a od 2010 r. zastępca dyrektora generalnego 
FRSE oraz ekspert Komisji Europejskiej i Rady Europy w Grupie Konsultacyjnej 
ds. Współpracy z Federacją Rosyjską.
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MICHAŁ BRAUN
POLSKA RADA ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH, POLSKA

Absolwent Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta programu 
Erasmus na Uniwersytecie Karola w Pradze oraz Hadsten Hojskole w Danii. Koor-
dynator Krajowej Grupy Roboczej ds. dialogu usystematyzowanego Unii Europej-
skiej z młodzieżą. Wiceprzewodniczący Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych 
(PROM). Prezes zarządu Stowarzyszenia Uczestników Wolontariatu Europejskie-
go Trampolina. Prezes zarządu Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach.

MAJA BRKUSANIN
EUROPEJSKIE CENTRUM STUDIOW I INICJATYW (CESIE), WŁOCHY

Absolwentka zarządzania sztuką i kulturą. Posiada dyplom magistra w dziedzi-
nie biznesu międzynarodowego i polityki publicznej. Międzynarodowe doświad-
czenie zawodowe zdobyła podczas wolontariatu odbytego w CESIE. Koordynator 
wielu projektów w ramach programów Europa dla Obywateli, Grundtvig, Mło-
dzież w działaniu oraz projektów realizowanych przez CESIE. Główne obszary 
zainteresowań: edukacja nieformalna, partycypacja młodzieży i dorosłych, mo-
bilność, sztuka jako narzędzie pedagogiczne.

HÉLÈNE CLARK
KOMISJA EUROPEJSKA

Absolwentka nauk politycznych i  prawa publicznego na Uniwersytecie Bordeaux 
(Francja) oraz ekonomii europejskiej w Kolegium Europejskim w Brugii (Belgia). Roz-
poczęła pracę w urzędzie Komisji Europejskiej w 1988 r. Kilka lat spędziła w Dyrek-
cji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, gdzie 
zajmowała się głownie polityką na rzecz zatrudnienia. Do jej obowiązków należały 
kolejno: opieka nad EURES i Europejskimi Służbami na rzecz Zatrudnienia, Europej-
ską Strategią na rzecz Zatrudnienia i nad wdrażaniem Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w Austrii, Niemczech i Słowenii. Od 1 listopada 2008 r. dyrektor w Dyrekcji 
Generalnej ds. Edukacji i Kultury, do jej obowiązków należy nadzór nad zagadnie-
niami uczenia się przez całe życie, zarówno od strony programowej, jak i politycznej.

DR TORSTEN DUNKEL 
CEDEFOP

Doktor ekonomii i  nauk społecznych. Prowadzi badania i  analizy porównawcze 
polityk z  zakresu kształcenia i  szkolenia, ich atrakcyjności, mobilności uczniów 
i związanych z nią barier, wymianą wiedzy między sektorami kształcenia i prze-
mysłu, implikacjami Procesów Bolońskiego i Kopenhaskiego i swobodną wymien-
nością między kształceniem zawodowym i uniwersyteckim w Europie. Bierze tak-
że udział w badaniu atrakcyjności VET. Obszary jego badań obejmują powiązania 
między kształceniem/szkoleniem a rynkiem pracy i ekonomią. Od 2007 r. kierownik 
projektu i badacz w Obszarze Badań i Analizy Politycznej CEDEFOP. Przed rozpo-
częciem kariery w CEDEFOP-ie pracował jako badacz w międzynarodowym Cen-
trum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Kassel (INCHER-Kassel) w Niemczech. 
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VITO LA FATA
EUROPEJSKIE CENTRUM STUDIóW I INICJATYW (CESIE), WŁOCHY

Od 10 lat zarządza organizacją non-profit CESIE, która działa na poziomie lokal-
nym, europejskim i międzynarodowym. Od 2006 r. dyrektor techniczny Centro 
per lo sviluppo creativo „Danilo Dolci”. Kierownik projektu, trener i/lub koor-
dynator ponad 30 seminariów programu Euro-Med Youth, programów wymiany, 
szkoleń i Wolontariatu Europejskiego we Włoszech i wielu innych krajach ba-
senu Morza Śródziemnego i UE, jak również Azji, Afryki i Ameryki Południowej. 
Pracował w wielu innych programach, takich jak Socrates, E-learning, COE, ALF. 
Koordynator i trener w ramach ponad 150 projektów współpracy nadzorowanych 
przez Komisję Europejską. Niezależny ekspert zewnętrzny Parlamentu Euro-Med 
Youth. Członek Narodowego Komitetu przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Włoch ds. włoskiej sieci Fundacji Anny Lindh.

ALEKSANDRA GŁOWACZ
MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE, POLSKA

Magister historii sztuki. W  latach 2000–2003 prowadziła zajęcia edukacyjne 
w Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta”. Obecnie zastępca kierownika Działu Edu-
kacji w  Muzeum Pałacu w  Wilanowie. Koordynatorka oferty edukacyjnej mu-
zeum skierowanej do grup szkolnych oraz organizatorka wydarzeń kulturalnych 
i edukacyjnych. Z ramienia Muzeum Pałacu w Wilanowie nadzoruje projekt edu-
kacyjny Discovering European Heritage In Royal Residences, realizowany przez 
Stowarzyszenie Europejskich Rezydencji Królewskich (ARRE), którego członkiem 
jest muzeum. Jest członkiem International Council of Museums.

VINCENT GORSE
ASSOCIATION EUROPÉENNE DE L’EDUCATION / COLLèGE MARGUERITE 
DURAS, FRANCJA

Absolwent elektroniki i automatyki. Magister zarządzania, dyplom otrzymał na 
uczelni pedagogicznej. W  latach 1988–2000 nauczyciel elektroniki w  szkołach 
technicznych i zawodowych, dyrektor kilku szkół. Koordynator pięciu projektów 
wielostronnych Comeniusa. Organizator i uczestnik około 20 spotkań projekto-
wych i wizyt studyjnych. Organizator europejskiej konferencji, która odbyła się 
w Bordeaux 4 listopada 2011 r. zatytułowanej Projekt europejski, nowa przestrzeń 
dla obywatelstwa: wpływ europejskich mobilności na lokalną politykę społeczną.
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ELŻBIETA GRYGIEL
MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE, POLSKA

Z wykształcenia historyk sztuki. W latach 1999–2002 pełniła funkcję menedże-
ra programu współpracy kulturalnej pomiędzy krajami Europy, Azji Centralnej 
i Kaukazu (Arts & Culture Network Program of Open Society Institute), gdzie 
zajmowała się między innymi inicjatywami wspierającymi mobilność profesjo-
nalistów zatrudnionych w  sferze kultury. Była ekspertem European Cultural 
Foundation w Amsterdamie i Open Society Institute w Budapeszcie. Obecnie 
pełni funkcję głównego specjalisty ds. komunikacji społecznej w Muzeum Pała-
cu w Wilanowie, jest również członkiem stowarzyszeń AICA oraz ICOM.

KATARZYNA HALL
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ, POLSKA

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Nauczycielka, później pracownik nauko-
wy Instytutu Matematyki UG w zakresie badań nad ocenianiem i egzaminowa-
niem z matematyki. Współzałożycielka Gdańskiej Fundacji Oświatowej, Dyrektor 
Gdańskiego Liceum Autonomicznego. W latach 1999–2001 członek Rady Konsul-
tacyjnej ds. Reformy Edukacji Narodowej. W  latach 2006–2007 wiceprezydent 
Gdańska. W latach 2007–2011 Minister Edukacji Narodowej.

HELENA BARBARA KAFEL
SZKOŁA POLICEALNA PRACOWNIKOW SŁUŻB MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 
IM. JADWIGI WOLSKIEJ W NOWYM SĄCZU, POLSKA

Absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie. Nauczy-
ciel dyplomowany w Policealnej Szkole Pracowników Służb Medycznych i Spo-
łecznych w Nowym Sączu. W latach 2008–2009 – koordynator projektu Leonardo 
da Vinci, akcja – Staże zawodowe dla uczniów (IVT – Initial Vocational Training), 
pt. Z sercem do europejskiego seniora. W  ramach projektu zorganizowała mie-
sięczne staże w Nursing Home w Anglii dla 42 słuchaczy szkoły policealnej.

DR SØREN KRISTENSEN
TECHNE, DANIA

Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami międzynarodowej edukacji i  szkoleń, 
szczególnie tymi związanymi z mobilnością. W latach 1992–2002 ekspert ds. mo-
bilności międzynarodowej dla Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Za-
wodowego (CEDEFOP). Autor wielu publikacji nt. mobilności, jego praca doktor-
ska Learning by Leaving: Placements Abroad as a Pedagogical Tool in the Context 
of VET in Europe została opublikowana przez CEDEFOP pod tym samym tytułem. 
Kierownik i  ekspert wielu projektów badawczych i  rozwojowych dotyczących 
mobilności i zagadnień z nią związanych.
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HARINDER LAWLEY
DIVERSITY WORKS CONSULTANCY SERVICES, WIELKA BRYTANIA

Dyrektor-założyciel Diversity Works, firmy konsultingowej oferującej doradztwo 
w sektorze nauki i edukacji. Doświadczony naukowiec i nauczyciel akademicki, 
pracowała w szkołach średnich i wyższych oraz instytucjach kształcenia usta-
wicznego. Zajmuje się wspieraniem różnorodności, równości i  zagadnieniami 
włączenia społecznego. Była szefem Widening Participation, Community Lear-
ning and Access Development na London Metropolitan University odpowiedzial-
nym za innowacje i współpracę partnerską, zwiększanie uczestnictwa, kształ-
cenie ustawiczne i uczenie się przez całe życie. Dzięki uczestnictwu w grupach 
takich jak HEFCE Equal Opportunities Access i Lifelong Learning Committee mia-
ła wkład w  rozwój polityki krajowej. Oficer Orderu Imperium Brytyjskiego za 
zasługi w dziedzinie edukacji.

PROF. ZBIGNIEW MARCINIAK
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, POLSKA

Specjalista w dziedzinie matematyki. Jest profesorem Instytutu Matematyki Uni-
wersytetu Warszawskiego. W 1982 r. otrzymał tytuł doktora w dziedzinie matema-
tyki na Politechnice i Uni wersytecie Stanowym Wirginii, habilitację obronił w 1997 
r. na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskie-
go. W  latach 2000–2005 był dyrektorem Instytutu Matematyki UW. Pełnił też 
funkcję przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a następnie prze-
wodniczącego Komisji Dydaktyki Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk. 
W  latach 2007–2009 sprawował funkcję podsekretarza stanu w  Ministerstwie 
Edukacji Narodowej, gdzie odpowiadał za przygotowanie reformy programowej 
oraz jakość kształcenia. W latach 2010–2012 podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prof. Marciniak jest autorem ponad 30 publikacji 
naukowych w dziedzinie algebry wy danych w Polsce i za granicą. Jest członkiem 
komitetów wydawniczych czasopism: Delta i Algebra i Matematyka Dyskretna. 
Jego wkład we wspieranie studentów uzdolnionych matematycznie został nagro-
dzony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski – Polonia Restituta.

MIROSŁAW MARCZEWSKI
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI, POLSKA

Absolwent Wydziału Geologii UW oraz studiów podyplomowych z  zakresu in-
tegracji europejskiej. W  latach 2000–2006 zastępca dyrektora programu Unii 
Europejskiej MŁODZIEŻ, od 2006 r. członek zarządu i zastępca dyrektora gene-
ralnego, obecnie dyrektor generalny FRSE. Współtwórca i członek komitetu Pol-
sko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. W latach 1998–2010 radny gminy 
i Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy aktywnie działający na rzecz oświaty. 
Członek Głównej Kwatery ZHR. Odznaczony srebrnym medalem im. Jana Kiliń-
skiego za zasługi dla rzemiosła polskiego.
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JAQUELINE MÄRZ
NIEMIECKI ZWIĄZEK IZB PRZEMYSŁOWO-HANDLOWYCH, NIEMCY

Absolwentka studiów w zakresie kształcenia dorosłych i komunikacji międzykul-
turowej. Studiowała na Uniwersytecie w Sheffield i w FTI Italy. W latach 2006–2008 
specjalista ds. kształcenia ustawicznego i stosunków międzynarodowych w cen-
trum szkolenia zawodowego dla osób niewidomych i  niedowidzących (SFZ). Od 
2009 r. kierownik projektu w Niemieckim Związku Izb Przemysłowo-Handlowych 
(DIHK). Koordynator 40 trenerów mobilności w całych Niemczech.

PROF. DR HAB. MARIA MENDEL
UNIWERSYTET GDAŃSKI, POLSKA

Profesor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Gdańskim. Jej praca nauko-
wo-badawcza skupia się w ostatnich latach na pedagogice miejsca, akcentują-
cej związek podmiotu z przestrzenią, w której działa. Autorka wielu opracowań 
(12 książek, ponad 100 artykułów) upowszechniających ideę równości i spójności 
społecznej w  kontekstach edukacyjnych (m.in. koncepcja partnerstwa w  edu-
kacji i współpracy środowiskowej pomiędzy rodziną, szkołą i  lokalną społecz-
nością). Do jej najważniejszych prac należą: Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy 
(1998), Animacja współpracy środowiskowej (red.) (2005) oraz Pedagogika miejsca 
(red.) (2006).

DR CZESŁAW NOWOROL
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, POLSKA

Doktor nauk w  zakresie organizacji i  zarządzania oraz doktor nauk humani-
stycznych w  zakresie psychologii. Zatrudniony w  Instytucie Ekonomii i  Zarzą-
dzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się metodologią badań naukowych 
w dziedzinie nauk społecznych. Jest autorem ponad 200 publikacji. Członek wielu 
prestiżowych organizacji i towarzystw naukowych oraz ekspertem Komisji Euro-
pejskiej. Prezes Narodowego Forum Doradztwa Kariery.

PHILIPPE PERFETTI
KRAJOWY ZWIĄZEK CECHóW RZEMIEŚLNICZYCH, FRANCJA

Wicedyrektor Wydziału Zatrudnienia i Uczenia się przez Całe Życie (LLL). Odpo-
wiedzialny za politykę Związku w sprawach praktyk zawodowych i LLL. Koordy-
nator Sieci EuroApprenticeship, członek Komitetu LLP, członek UEAPME – grupy 
roboczej do spraw szkolenia i LLL.
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ROK PRIMOŽIČ
EUROPEJSKA UNIA STUDENTóW

Członek Komitetu Wykonawczego Europejskiej Unii Studentów (ESU), organizacji 
zrzeszającej 45 stowarzyszeń studentów z 38 krajów. Student prawa i ekonomii 
na Uniwersytecie w Ljubljanie. Odpowiedzialny za sprawy związane z finansowa-
niem szkolnictwa wyższego oraz kwestie europejskiej mobilności i uznawania. 
Jest również koordynatorem niedawno rozpoczętego projektu ESU pt. Finanso-
wanie Przyszłości Studentów.

MIROSŁAW SIELATYCKI
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ, POLSKA

Od 2010 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, odpowie-
dzialny m.in. za działania na rzecz młodzieży. Od początku kariery związany 
z sektorem edukacji. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora 
Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. W  latach 2007–2010 zastęp-
ca dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Został także dwukrotnie 
wybrany na radnego w podwarszawskiej gminie Piastów. Współautor podstaw 
programowych z zakresu edukacji europejskiej. Jest również twórcą programów 
współpracy polsko-niemieckiej, polsko-ukraińskiej, polsko-izraelskiej oraz w ob-
szarze praw człowieka.

PROF. GABRIELE SIMONCINI
GENF INTERNATIONAL CONSULTING / JOHN CABOT UNIVERSITY, USA

Uzyskał doktorat z historii na Uniwersytecie Columbia za pracę doktorską z dzie-
dziny nauk politycznych. Posiadacz dyplomu magistra na Uniwersytecie Colum-
bia i  Laurea w  zakresie filozofii na Uniwersytecie w  Pizie. W  1992 r. otrzymał 
stipendium Title VIII Post-Doctoral Fellowship w  Hoover Institution on War, 
Revolution and Peace na Uniwersytecie Stanforda. Mieszka głównie w Stanach 
Zjednoczonych i w Europie, gdzie prowadził badania naukowe na Freie University 
w Berlinie i na Uniwersytecie Warszawskim oraz badania w archiwach i  insty-
tucjach w Watykanie, Szwajcarii, Niemczech, Włoszech, Francji, Polsce i Rosji. 
Obecnie specjalizuje się w globalnych problemach szkolnictwa wyższego. Prezes 
GENF International Consulting oraz profesor nauk politycznych na Uniwersytecie 
Johna Cabota.
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DR MARCIN SIŃCZUCH
UNIWERSYTET WARSZAWSKI, POLSKA

Socjolog, specjalizacja: problematyka młodzieżowa, ze szczególnym uwzględnie-
niem edukacji i rynku pracy oraz socjologia wojska i obronności. Pracuje w Ośrod-
ku Badań Młodzieży ISNS UW. Badacz społeczny, ekspert w  zakresie metod 
jakościowych i ilościowych, uczestnik europejskich projektów badawczych w za-
kresie rynku pracy, popularyzacji nauki, badań i  rozwoju: Human Resources in 
Research & Development: Monitoring System on Career Paths and Mobility Flows 
(MOMO) oraz Introduction of ALMA LAUREA System at Selected European Univer-
sities (EAL-NET), kierownik projektu naukowo-edukacyjnego Gender Awareness 
Participation Process (GAPP). Nauczyciel akademicki, specjalizuje się w obsza-
rach antropologii kulturowej i socjologii.

BEATA STĘPIEŃ
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 
IM. POWSTAŃCOW ŚLĄSKICH W RACIBORZU, POLSKA

Nauczyciel dyplomowany. Edukator programu Nowa szkoła. Od 1999 r. dyrektor 
szkoły. Inicjator szeregu projektów edukacyjnych: polsko-czeskiej współpracy 
transgranicznej w ramach programów PHARE, INTERREG III, POWT 2007–2013, 
Comenius, polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Za długoletni, aktywny wkład 
w rozwój współpracy transgranicznej otrzymała w 2007 r. Medal Honorowy Kon-
sula Republiki Czeskiej. W 2009 r. zorganizowała międzynarodową konferencję 
pt. Kształcenie integracyjne na pograniczu polsko-czeskim i  wydała publikację 
pokonferencyjną. W latach 2010–2011 opracowała i kierowała projektem realizo-
wanym w ramach POKL finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

JAN TRUSZCZYŃSKI
KOMISJA EUROPEJSKA

W latach 1996–2001 Ambasador RP przy Unii Europejskiej w Brukseli. Do 2003 r. 
pełnomocnik rządu ds. negocjacji o członkostwo RP w Unii Europejskiej. W la-
tach 2001–2005 podsekretarz, a  następnie sekretarz stanu w  MSZ. Od 2007 r. 
zawodowo związany z Komisją Europejską: w latach 2007–2009 wicedyrektor ds. 
rozszerzenia odpowiedzialny za strategię rozszerzenia i  komunikacji, w  latach 
2009–2010 wicedyrektor generalny ds. edukacji i kultury, od 2010 r. Dyrektor Ge-
neralny ds. Edukacji, Szkolenia, Kultury i Młodzieży.
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DR RIINA VUORIKARI
EUROPEAN SCHOOLNET

Absolwentka pedagogiki i hipermediów. Od 2000 r. aktywnie pracuje w sektorze 
edukacji. Główne obszary jej zainteresowań obejmują kwestie związane z wpro-
wadzaniem nowych technologii do szkół i  rozwojem zawodowym nauczycieli. 
Pracuje jako ekspert w organizacji European Schoolnet zrzeszającej ponad 30 mi-
nisterstw edukacji z  całej Europy. Obecnie prowadzi projekt Acer – European 
Schoolnet Educational Netbook Pilot oraz projekt LLP, w ramach którego badane 
są działania eTwinning z  wykorzystaniem najnowszych technologii, takich jak 
analiza sieci społecznych i wizualizacja informacji (Teachers’ Lifelong Learning 
Network). Jest odpowiedzialna za monitoring programu eTwinning. 

PROF. CHRISTOPHER ZIEMNOWICZ
THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT PEMBROKE, USA

Absolwent zarządzania na George Mason University oraz absolwent studiów 
MBA w  zakresie biznesu międzynarodowego na American University w  Wa-
szyngtonie. Pracę dydaktyczną rozpoczął w  Virginia Polytechnic Institute and 
State University, gdzie koordynował również program wymiany między School of  
Business a  Instytutem Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszaw-
skiej. Uzyskał doktorat z zarządzania na Politechnice Warszawskiej. Dziedziny 
jego nauczania i obszary zainteresowań badawczych obejmują marketing, zarzą-
dzanie, biznes międzynarodowy i  przedsiębiorczość. Wydane publikacje obej-
mują artykuły, rozdziały w książkach, materiały konferencyjne. Redaktor kilku 
czasopism naukowych.
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Introduction

New social and economic challenges of the first and second decade of this 
century encourage state governments and international organizations to 
look for solutions, which would allow to mitigate the results of the crisis 
and establish mechanisms for shaping educational and professional 
perspectives for young Europeans. One of the  tools for shaping 
better prospects for acquiring competences, and consequently for 
employability, is mobility. For many years it has been an inherent part of 
European educational programmes such as Leonardo da Vinci, Comenius 
and Erasmus, the  last of which has operated since 1987 and benefited 
almost 2.5 mln people. However, at present, the education and labour 
market is filling with a generation of young people shaped in a different 
learning environment who are proficient with electronic media, who 
display a different approach to information and communication and who 
require altered teaching and training methods. A  number of complex 
aspects of benefiting from learning mobility has been the  subject of 
expert discussions during the  conference entitled Mobility as a  Tool 
to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority co-
organised in Sopot on 17–19 October 2011 by the  Ministry of National 
Education and Foundation for the Development of the Education System. 
This publication is fully devoted to that event. Moreover, adoption of 
conclusions on a  benchmark for learning mobility by the Council in 
November 2011 was also a great success of the Polish Presidency.

Setting the goals and priorities for educational polices of the European 
Union for the years to come provides for the global context and the goals 
related to raising the competitiveness of our continent and building of 
knowledge-based economy. These goals have guided for many years 
educational programmes implemented by the Foundation for the 
Development of the Education System: Lifelong Learning Programme, 
Youth in Action programme, and earlier, since 1990s, the  Socrates 
and Youth programmes. Investments in education, and mainly in 
shaping lifelong learning competences should be continued, therefore 
the  first strategic goal of ET 2020 (Council Conclusions of 2009) has 
been formulated as Making lifelong learning and mobility a  reality. 
In its justification it has been stated that the  challenges posed by 
demographic change and the regular need to update and develop skills in 
line with changing economic and social circumstances call for a lifelong 
approach to learning and for education and training systems which are 
more responsive to change and more open to the wider world. Mobility 
as a method for achieving the expected level of general competences, 
which can contribute to a  greater openness of educational systems 
seems to have all attributes for the  establishment of more flexible 
learning pathways – including better transitions between the  various 
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education and training sectors, greater openness towards non-formal and 
informal learning, and increased transparency and recognition of learning 
outcomes. Capability of improving the quality of guidance systems and 
boosting the attractiveness of learning form an important advantage of 
mobility. For the above mentioned reasons, mobility has become a key 
element of the lifelong learning approach and an important method for 
boosting opportunities of EU citizens in the  labour market and their 
adaptability skills. At the  same time, not only mobility of learners is 
taken into consideration, but also importance is attached to mobility 
of teachers and teacher trainers, which should be gradually expanded 
with a view to making periods of learning abroad – both within Europe and 
the wider world – the rule rather than the exception. 

Adequate skills form a  strategic challenge to educational policies 
(Communication from the  Commission 2008). It is stated in 
the Communication that in order to put Europe on the road to recovery 
it is essential to enhance human capital and employability by upgrading 
skills. It is also underlined that the  right to improve skills should 
not be an  exclusive entitlement or a  luxury for the  highly qualified 
in high-tech jobs, as at the present stage of economy development 
it is a  necessity for all. In this context, committing employers to 
educational processes is of special importance, as they should see 
the sources of income in sustainable investments in human capital 
and should seek to improve human resource management techniques. 
The Leonardo da Vinci programme makes an important contribution to 
encouraging employers to cooperation with educational institutions, 
both in the form of placements and training for students and practical 
training for people in the labour market and trainers.

Experiences in the  implementation of educational programmes 
have encouraged the  European Commission to issue an  appeal that 
the Member States make efforts to minimise the barriers in mobility. 
Such limitations and methods for building support for mobility have also 
been discussed during a separate session of the conference. The removal 
of obstacles, including administrative barriers, to the  free movement of 
workers in the  EU, as well as more transparent information on labour 
market trends and skills requirements, would contribute to the promotion 
of occupational, sector and geographical mobility and allow a better match 
between peoples’ skills and job opportunities. However, it is also important 
to support mobility and promote its quality and networks supporting 
contacts and professional exchanges on the sectoral level or these having 
local impact. Experts have also agreed with the European Commission 
that Mobility periods during education and training (e.g. via the Erasmus 
and Leonardo programmes) help make people more open to mobility later 
in their working lives. (…). Due to the limitations resulting from thematic 
scope of the conference another important aspect, which is expanding 
mobility and cooperation on neighbouring countries of the  European 
Union, was only signalled. However, in line with the Communication, it has 
been agreed that employment and geographical mobility of third-country 
workers can help reduce skills mismatches, and ensure that their skills 
can be used at the optimal level. During this and previous conferences 
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organized as part of the Polish Presidency agenda, the  importance of 
effective measures for including migrants and their families in the social 
life of the target country was highlighted: The successful integration of 
migrants and their descendants is key for EU economies and societies. 

Cooperation, critical and creative thinking, entrepreneurship, 
resourcefulness, adaptability and coping in non-standard situations 
were listed among the valuable competences acquired during mobility. 
Participants of the round table discussion who shared experiences in 
participation in placements and training emphasized the  importance 
of this aspect. Attention was also drawn to the  fact that mobility 
stimulates non-linear career paths and becomes a  challenge for 
greater permeability of education systems. An  important element of 
the discussion during the conference was to pay attention to the formal 
and non-formal aspects of mobility. A  discussion was also held on 
the recognition of learning outcomes and the need to develop European 
tools improving the process, such as qualifications framework.

Mobility should be recognised as a pedagogical tool, also in the context 
of training and in-service training of teachers. This professional group in 
a special way plays the role of ambassadors and promoters of mobility 
among students. Teachers who participated in training or placements 
abroad are better equipped to organize mobility for their students, can 
use monitoring tools and appreciate the  interdisciplinary character of 
this path for acquiring knowledge and skills. Among the achievements 
of the Comenius programme in Poland is the fact that over the past six 
years almost 50,000 teachers and 46,000 students benefited from various 
forms of mobility under the programme. Analogical data for the Leonardo 
da Vinci programme indicate 40,000 vocational school students who 
participated in placements abroad and more than a  dozen thousand 
vocational school teachers and trainers who underwent training. 

When comparing data for the implementation of the Lifelong Learning 
Programme and Youth in Action programme in individual Member 
States and during discussions on the  proposal for a  regulation on 
a  new generation Erasmus for All programme (2014–2020) presented 
by the  European Commission, the  role of national agencies has been 
emphasized and it has been recognized that many of them are responsible 
for factual aspects exceeding purely organizational or supervisory role, 
as they serve as centres for competences and knowledge or unique 
mobility observatories. 

What is interesting, conclusions and reflections of some of the conference 
participants coincided with observations included a year later in an expert 
report on a study commissioned by the European Commission entitled 
Study on Mobility Developments in School Education, Vocational Education 
and Training, Adult Education and Youth Exchanges conducted by ICON 
Institute Consulting Gruppe and published in June 2012. The study analyzed 
the relations between various programmes supporting mobility and its 
recommendations included the  suggestion that the  new programme 
ensures complementary character of the  offer for all target groups of 

INTRODUCTION
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the existing educational programmes. At the same time, an unfavourable 
trend resulting from a  situation that programmes compete for 
participants and sometimes overlap has been identified. However, among 
the  achievements of the  past years has been growing awareness and 
attention paid to the  role of mobility in European programmes, which 
was also included in the conclusions of our conference in Sopot. I hope 
that this publication will convince the readers that European policies in 
the field of mobility are developing very dynamically. 

Anna Atłas
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Foreword

We are presenting to you a publication which would not have appeared 
had it not been for our focus on the relationship between mobility and 
education. This relationship, on one hand, stands for travel, and on 
the other, for learning while travelling, as well as in places and thanks 
to places, which are starting points and destinations of our journeys. 
An interesting starting point for us is migration, which not only affects 
learning, but also is educative in its own right.

You learn the fact that places can teach you something not necessarily 
from teachers who, in fact, developed an individual section of pedagogy 
called pedagogy of place (Mendel 2006). You discover it thanks to 
reflection on your own experiences relating to travel and migration in 
the space of your own life when you change places. You have been in one 
place and now you are in another and you are not the same.

Places can shape people the  way people shape places… Without 
places, it would not have been possible to tell your story and identify 
yourself… These quotes from pedagogy of place show how important 
the  relationship between the  subject and place is and how much it 
affects your identity. It is subjective only when you are mobile and 
thanks to mobility you become skilful in the process of changing places 
and spaces, and the world you live in (Mendel 2006). 

In the  times of postmodernity, as described by Anthony Giddens 
(2001) or hypermodernity, as coined by Marc Augé (2010), the world is not 
an easy place to live in. Maintaining and developing your autonomy often 
becomes a task beyond one’s capabilities. Why is it so?1 

It is probably attributable to expanding the emptiness of meaning, and 
the lack of importance of spaces and places, which also pertains to social 
subjects. Because of excess, and ecstasy of excess, which relates to three 
figures: time (dearth of events), space, which stretches our worlds and 
makes them unfamiliar, and ego, whose exuberance is stretched to limits, 
hypermodernity – according to Augé (2010:77) – creates non-places, which 
are not Utopias, because they exist, yet they do not include any organic 
societies. In non-places, which are characteristic for hypermodernity, 
individuals would enter into relationships not with one another (as is 
the case in modernity – see sociology of E. Durkheim), but with texts 
and instructions drafted by legal entities, institutions and corporations. 
Interactions with automatic machines and signs informing about bans and 
orders will become a standard, and loneliness will become a prevailing 
condition of a modern man. Non-places, anonymous spaces of airports, 

1 Answer to this question can be found in studies conducted by Maria Mendel devoted 
to the relationship between identity and locality, the results of which are included in 
the book entitled Tożsamość gdańszczan. Budowanie na (nie)pamięci by M. Mendel and 
A. Zbierzchowska (eds.), Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, pp. 371–395. 
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hypermarkets and hotels, which are not embedded in memory, do not 
have a memory of their own and therefore are meaningless. Devoid of 
meaning and spreading non-places are serving as an arena for identity 
building.

As Sławomir Kapralski (2010:35) puts it, contemporary places, as points 
linking space, memory and identity, are less and less precise and material. 
They are no longer physical points of taking roots, but more and more 
become abstract places – devised and constructed areas. 

However, regardless of these changes, our material and physical 
selves are always present somewhere. Albeit not being free from global 
influence, yet always relating to the things that are close to us, we exist 
in places and create ourselves.

In such conditions, the  role of local communities, little motherlands 
or places one can call their own, can grow. According to J. Kurczewska, 
devaluation of physical territoriality on the micro-social level is accompanied 
by growing importance of territory for individuals and groups, and here 
we mean territory mediated by information technologies and expressed by 
them, which in consequence leads to the  blurring of traditional cultural 
borders (Kapralski 2010:41). As Tomasz Szkudlarek (1997:152) accurately 
notes – in the deluge of details, which are related to all possible places in 
the world, more and more often we are starting to care only about details 
pertaining to our own places. This is reducing a mosaic into one element 
and a holographic concentration of the world into just one point on the map.

When focusing on this one point, a subject, be it individual or collective 
one, can pose a threat to himself, for example, by gradually destroying 
oneself in consistent closing up of one’s territory and transforming it 
into a safe haven. Focusing on one point makes a broader perspective 
disappear. Walls built of dislike for others make you cut out from the rest 
of the world, and a person or local community displaying aversion for 
the wider world becomes provincial on their own free will.

Place is security, space is freedom, these famous proposition by Yi-Fu 
Tuan is true food for thought in this context (Tuan 1974; 1987)... Secure is 
a place, about which you more or less know what to expect, and these 
can be both good and bad aspects (Tuan described them as topophilia 
or topophobia). Following the author, you can state that our safe havens 
can close us up, and create more or less acceptable niches in a reality, 
which is far from being perfect.

In order to last in the reality we are given, we are prone to stabilise 
meanings and universalise proven strategies (lie, turn a blind eye, not 
see, not hear, not remember). In this way, we make reality safe and 
comfortable or, as we tend to say, liveable.

Such a strategy for building identity in relation with a place (a safe 
haven, in which you can live against adversities or in spite of everything) 
has been described by Stanley Cohen (2001) and called the  state of 
denial. This is a  condition in which you universalise inertia or refuse 
to face the  unpleasant truth and reject living with it. According to 
Cohen, communities in the state of denial can ignore local and supra-
local problems, consistently avoid them, because something worse 
happens elsewhere. In this way, state of denial of external world creates 
a relative atlas of horrible places, and reassures local community that 
what happens here is not that bad (Cohen 2001:20). Such an approach 
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is only one step away from poison, which destroys individual and social 
subjects, and the whole world, and from the venom of xenophobia and 
provincionalism, which are promoted by such attitudes and strategies.

Mobility is focused on movement and relocation, and can effectively 
block the poison and prevent the establishment of the state of denial. It 
can promote multicultural aspects of our lives. 

Multiculturalism does not stand for tolerance based on the  principle 
that I  let you be here and I’m not interested in you. An  approach that 
promotes multiculturalism is the opposite: I’m interested in you. We’re 
here together and I want to get to know you. This is an open cognitive 
attitude, which helps you learn more about you own culture thanks to 
becoming acquainted with other cultures2. 

Learning in different places, education during travel, heading towards 
a different culture (which always stands for the journey into your own 
culture) is the perfect way for mastering such an attitude.

Articles presented in this publication, which are the  results of 
a  conference entitled Mobility as a  Tool to Acquire and Develop 
Competences from Childhood to Seniority, are devoted to the  above 
topic. The conference, which formed a part of the programme of Polish 
Presidency in the  Council of the  European Union, was organised in 
Sopot by the  Ministry of National Education and the  Foundation for 
the Development of the Education System. The event gathered hundreds 
of experts on education and practitioners from many European countries, 
including school headmasters, directors of education institutions, academic 
teachers, representatives of social organisations and employers, whose 
experience, openness and interest in the  world proved that European 
mobility not only offers unique added value for individuals, which consist 
in learning in a  different environment, in a  different country and in 
different organisational culture, but also serves as a  tool for changing 
systems of education. The  conference in Sopot promoted common 
European education area, space for dialogue, listening and exchanging 
good practices, all this thanks to opportunities offered by the European 
Union as part of the Lifelong Learning Programme and Youth in Action 
programme. It is up to our openness and ability to grasp the  potential 
offered by mobility experiences if the space is friendly, if it contributes 
to improving education offer and if it allows for creating opportunities 
for better jobs and for understanding historical and cultural diversity of 
Europe. This is the  message conveyed by texts introducing educational 
mobility presented by Mirosław Sielatycki, Undersecretary of State at 
the Ministry of National Education and Jan Truszczyński, Director-General 
for Education, Culture Youth and Sports at the  European Commission. 
This publication is composed of two parts which present current trends in 
using mobility and the electronic supplement summarising the discussions 
held in working groups. The first part entitled Mobility and Competences – 
Civic Society, Labour Market and Education features reflections of experts 
based on their own experiences and ideas for the  future aimed at full 

2 Compare: Pierre Bouchet’s concept developed by Leszek Korporowicz: Korporowicz, L. 
(1997) Wielokulturowość a międzykulturowość: od reakcji do interakcji. In: M. Kempny, 
A. Kapciak, S. Łodziński (eds.) U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa 
polskiego, Warszawa: Oficyna Wydawnicza IS UW. 

FOREWORD
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use of the potential for building attitudes that promote lifelong learning 
(Beata Stępień, Helena Barbara Kafel, Aleksandra Głowacz and Elżbieta 
Grygiel). Diversified approaches to developing strategies for individual and 
organisational development with the use of mobility formed the basis for 
a discussion held by representatives of different circles, sectors and age 
groups. It was emphasised that mobility can serve as a tool for promoting 
social activity of young people and senior citizens, which portends well for 
the use of social energy, building interpersonal contacts and peer learning 
(Michał Braun, Marcin Sińczuch, Maja Brkusanin and Vito La Fata).

Academic mobility, which for over 20 years has been supported by 
the Erasmus programme, is an important tool for developing strategies 
for internationalisation of universities. This approach can be compared 
to these applied by American universities (articles by Iwona Borkowska, 
Christopher Ziemnowicz, Taina Moisander and Rok Primožič). Key 
aspects for the  use of placements for better adapting vocational 
education to the  requirements of the  labour market can be found in 
articles by Jacqueline März and Philippe Perfetti, whereas the  impact 
of mobility on improving management systems at education institutions 
and on shaping lifelong learning attitudes have been presented by Søren 
Kristensen, Torsten Dunkel and Gabriele Simoncini.

Qualitative and quantitative growth of mobilities will not be successful 
without proper training for teachers who become multipliers of good 
practices and natural intercessors of mobility among pupils/students. 
Information about teacher involvement in the process of evoking the spirit 
of mobility and supporting it with modern communication tools is found, 
among others, in the papers of Vincent Gorse and Riina Vuorikari.

The  second part entitled Contexts and Perspectives includes texts 
reflecting important voices in the  discussion with participants of 
the  conference. Song-Ee Ahn drew attention to limitations in access 
to students exchange programmes and underlined difficulties in 
integration of mobilities to the education programme at institutions 
of higher education. Czesław Noworol, in turn, stressed the need for 
lifelong guidance, created with the use of tools offered under European 
and national qualification framework, which would enhance support 
for individual skills of career management and help to adjust strategies 
of lifelong learning to the  required competences at the labor market. 
The  author insisted also on the  necessity for closer cooperation 
within European and transversal networks of exchange between 
representatives of various professional groups.

Digital Supplement Potential of Mobility in Formal, Informal and 
Non-formal Education. Areas for Reflection consists of texts provided 
by moderators and reporters of discussion panels and working groups 
which summarize the  course of discussions and the  most important 
conclusions on the  role of educational mobility in the  globalization 
context, with particular reference to the situation in UE countries along 
with perspectives related to the new programme Erasmus for All.

In her conclusion, Hélène Clark, Director in the Directorate General 
for Education and Culture responsible for lifelong learning, made several 
important declarations concerning European Communities’ future 
supportive activity for mobility in the  new generation of education 
programmes. Bearing in mind that Europe cannot let any talents go 
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to waste, especially in times when economic crisis and demographic 
changes require investment in the  human capital aimed at skills 
update and improvement, the  representative of European Commission 
highlighted the plan to enhance measures in the overall EU budget for 
education programmes and to spend 65% of those funds on mobility. 
It will help to enlarge the critical mass of the programmes’ impact not 
only on individuals, but above all, on institutions. The  main criterion 
for approving grants in the  future programme should be the  quality 
of educational content and methods, validation of learning effects, 
the  linguistic preparation and the  mobility organisation. Hélène Clark 
underlined the  fact that joint higher education programs and joint 
diplomas, partnerships between schools, and cooperation of initial 
vocational training institutions shall receive financial support.

If we manage to increase your interest and motivation to look for 
new solutions and overcome old patterns, to strengthen your attitude of 
openness to people and new ideas, to evoke ambition for improvement 
of your organization’s activity, to reduce anxiety about commitment to 
European projects, and at the same time to encourage you to embark on 
an educational adventure full of surprises, then the conference in Sopot, 
as well as this publication, will reach its goal. 

Maria Mendel
Anna Atłas
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The conference Mobility as a Tool to 
Acquire and Develop Competences from 

Childhood to Seniority 

17–19 October 2011, Sopot

THE FINAL DECLARATION

1. The conference Mobility as a Tool to Acquire and Develop Competences 
from Childhood to Seniority, organised by the Polish Presidency of 
the Council of the EU and the European Commission was held in Sopot 
on 17–19 October 2011. The conference was dedicated to the mobility 
in the EU programmes in the field of education and training as well 
as the youth and role of the mobility in the process of acquiring and 
developing competences. 

2. The conference was attended by the representatives of the European 
Parliament, European Commission, members of the Committees of 
the Lifelong Learning and Youth in Action Programmes, CEDEFOP 
experts, representatives of: the  national agencies of educational 
and youth EU programmes, non-governmental organisations, 
national and foreign educational institutions operating in the field 
of education and training and youth, higher education institutions, 
school directors and teachers, adult education providers, as well as 
the representatives of the employers and social partners. 

3. Participants of the conference:

a) Have expressed their satisfaction that the  conference 
created an  unique opportunity to the  exchange of views on 
the mobility supporting tools, which exist within the  common 
EU programmes, both at the  European and the  national level 
and that it was the  forum to discuss the  future perspectives, 
including better methods of using the  mobility outcomes for 
the social development and establishing institutional base. 

b) Have appreciated hitherto attainments and the  potential of 
the  Lifelong Learning and Youth in Action Programmes for 
acquiring competences, supporting mobility and the development 
of the civic society at the same time stressing the necessity of 
continuing these programmes. 
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c) Have expressed confidence that, considering the  influence 
of the  educational mobility on the  personal and professional 
development of its participants, it is necessary to emphasise not 
only the dissemination of the mobility but also its quality. 

d) Have emphasised that the  next generation programmes shall 
include beneficiaries and target groups of every age – from 
childhood to seniority – both within the formal, non-formal and 
informal education. 

e) Have underlined the  importance of organising the  networks 
supporting the development of the educational mobility through 
establishing partnerships at the  European, regional and local 
level. 

f) Have appealed for promoting and effective use of available 
tools and solutions, which support the process of validation and 
recognition of achievements acquired through the  educational 
mobility, also out of formal education activities. 

g) Have considered essential to promote and extend the cooperation 
between the  education and training systems and the  labour 
market in the  next generation programmes, which would 
result in the increase of opportunities on the labour market for 
the beneficiaries, especially young people who make their first 
steps on the labour market. 

h) Have recognized the  need to develop educational and youth 
mobility between Member States and the countries neighbouring 
the European Union. 

i) Have appealed for assuring for teaching and learning languages 
the  appropriate place in the  next generation of European 
educational and youth programmes. 

4. The conference has confirmed the necessity and the importance of 
organising such forums for discussion, exchange of good practices, 
experiences and wider dissemination of the EU programmes results. 

Sopot, 19 October 2011

THE FINAL DECLARATION
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Welcoming Speech

MIROSŁAW SIELATYCKI

The  European Union is a  project that has opened up to Europeans 
manifold new opportunities for moving across Europe for professional, 
tourist, personal and educational purposes. We have all benefited from 
these prospects on a  broad scale, and during our conference, we will 
take a closer look at learning mobility in order to be able to better design 
future tools that support it, in particular via a  new generation of EU 
youth and educational programmes. 

The  conference is convened in the  Tri-City, a  place whose history 
has always been associated with people on the  move: starting from 
the Hanseatic League to the crossing of symbolic boundaries in the times 
of Solidarity. Countries like Poland are well aware of the  reality of 
a world without mobility: in communist times, free movement of people 
was anything but welcome by the authorities. We must remember that 
such a state of affairs still prevails in certain countries in Europe. On one 
hand, the financial crisis in the European Union has resulted in a decline 
in educational and tourist mobility, while on the other it has spurred 
mobility for professional and financial purposes.

The European space for the free movement of persons, goods, services and 
capital has been improved steadily. Traditional borders between Member 
States have disappeared; we are free to travel without passports, visas, 
border and customs controls. However, modern limitations that stop 
people from moving include their professional qualifications, diplomas 
and certificates. This is why it is so important that we continue efforts 
on behalf of the development of the European Qualifications Framework, 
and develop the Bologna and Copenhagen Processes. This is why, apart 
from the two activities, it is indispensable that school and youth mobility 
in the higher education and VET sectors are supported. The latter does 
not have a proper name, so maybe, alongside Bologna and Copenhagen, 
it would be worth mentioning as patrons of this mobility sector in Europe 
Warsaw, a  symbolic door to the  East (which can be so called thanks 
to the EU SALTO Point) or Gdańsk, the City of the democratic freedom 
movement in the times of Solidarity. 
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We learn throughout our lives, in formal, informal and non-formal 
ways, steadily acquiring new competences and qualifications. Mobility 
is the  element that most accelerates learning and the  updating of 
competences and qualifications. Thanks to mobility, the  learning 
process is more effective and attractive, and it paves the way for new 
experiences and opportunities. Language competence is a precondition 
if mobility is to be efficient and to be benefited from, and it ensures that 
mobility brings the  required results, in the  educational, professional 
and cognitive spheres, this in turn helping with the  development of 
cultural competences. At the  same time it is worth noting that we 
observe a  positive interrelationship here, which entails improved 
language competence resulting from mobility. Anton Chekhov used to 
say that without a knowledge of languages, you feel as if you don’t have 
a passport. 

Just like the learning process, mobility should be implemented as part 
of the LLL (Lifelong Learning) and LWL (Lifewide Learning) formulae, 
that is during the  whole life, in different forms and places. As early 
as at the preschool stage, one can teach a semblance of it, as part of 
the eTwinning programme, for example. At schools, pupils benefit from 
Comenius, vocational education students can use Leonardo da Vinci, and 
HEI students willingly participate in the Erasmus programme. Last but 
not least, adult learners can be mobile thanks to Grundtvig. Support for 
mobility at each stage of education is very valuable, and should also be 
promoted in the next programming period. 

Educational mobility, just like learning, has a  formal and non-formal 
dimension. Under the Youth in Action programme, young people from 
the EU and neighbouring countries participate in projects that develop 
language, culture, social and civil competences, as well as entrepreneurship, 
creativity and leadership skills. Thanks to the commitment of partners 
from the  NGO sector, the  support of educational institutions, and 
the  motivation of individuals who organise international projects 
for local communities, participants gain experience, learn from one 
another, and disseminate the acquired knowledge in local communities. 
In this context, it is important to maintain the  separate character of 
youth programmes when developing mobility programmes for the years  
2014–2020.

It is important that mobility has a logical continuation, from the mobility 
of pupils and of students, to mobility in adult life, including that of 
workers and tourists. Mobility should characterise all stages from 
childhood to seniority, as the title of our conference has it. Just as we 
learn throughout our lives, we should be mobile throughout our lives. 
And here we can talk about three dimensions to mobility:

 • mobility at any age (from childhood to seniority);
 • mobility in any form (ranging from formal, to informal and non-

formal);
 • mobility in any space (from EU territory to EU neighbouring countries 

and across the globe).
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It is impossible to deny the  fact that mobility generates European 
added value. Today, when we face financial crisis, unemployment, and 
a recurrence of nationalistic attitudes; and when we see young people of 
the Occupy movement who protest in the streets, we should bear in mind 
the  fact that, if we want to enjoy considerable support from the young 
generation for European integration, and if we are to strengthen sentiment 
for Europe, we need European mobility programmes to secure these goals. 

In the Europe 2020 strategy, the European Union has described the models 
for its growth as smart, sustainable, and inclusive. In this context, a question 
arises as to whether EU mobility programmes should respond to all the above-
mentioned goals, or pertain only to the priority ones. I opt for the former 
approach; we should support not only the engine, but also the weakest cars. 
It is important that programmes play the role of the first step on the way 
to mobility, also for young people coming from disadvantaged groups. Many 
students coming from smaller towns, and less-affluent regions and families, 
would never leave for abroad if not for educational and youth programmes. 
And it is important that the European initiation takes place at the youngest 
possible age – as early as at the primary school level. 

Mobility counteracts social and economic exclusion, but for this goal 
to be met, the  first mobility experiences of young people should be 
initiated by adults who possess adequate knowledge and skills. In 
this context, a  key role is played by well-qualified teachers and class 
masters, coordinators and promoters of school exchanges who prepare 
young people for mobility and show them the opportunities and threats 
relating to mobilities. 

Looking at the example of Poland, which acceded to the European Union 
in 2004, with great support on the part of society, one should bear in 
mind that even six years previously our country had already benefited 
from pupil and student exchanges under the  Socrates, Leonardo da 
Vinci and Erasmus programmes, which had played a  significant role in 
promoting and strengthening the  European concept in Polish society. 
Students coming back from school exchanges persuaded their parents, 
and teachers participating in exchanges persuaded their peers, as regards 
the virtues of mobility. The most active also participated in Arion projects. 

Thanks to these relatively recent experiences, Poles appreciate 
the  importance of EU educational and youth programmes opening 
up to neighbour countries. From Poland’s perspective, it is easier to 
discern the specificity of what are the EU’s outskirts, and our eastern 
neighbours. The Eastern Partnership Programme, the SALTO Resource 
Centre seated in Warsaw, and projects implemented under the Youth in 
Action programme in cooperation with our eastern partners prove that 
these EU initiatives are important for societies bordering with the Union. 
We should not spare efforts to open up future EU youth and educational 
programmes. The EU borders should resemble the Goretex fabric used in 
sports jackets: they should be permeable for all beneficial aspects, such 
as youth exchanges, and non-permeable for unfavourable trends, such 
as organised crime, smuggling, illegal migrations, etc. 
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Poland appreciates the importance of mobility for young people, a truth best 
reflected in the fact that we not only participate in EU-wide programmes, 
but also work alongside our neighbours to develop bilateral programmes 
focusing on youth exchanges. The  best example here would be Polish-
German Youth Cooperation programme (Deutsch Polnisches-Jugendwerk), 
which saw its 20th anniversary in 2011. Since the  time this cooperation 
was first initiated more than 2 million young Poles and Germans have 
participated in youth-exchange projects. Another example is the Polish-
Lithuanian Youth Exchange Fund launched in 2007. Pilot youth-exchange 
programmes with Israel and Russia have operated since 2011. At the same 
time, we are conducting talks on the establishment of a similar programme 
with Ukraine, and we have implemented youth-exchange programmes with 
Belarus, which are funded by the Polish state. Last but not least, Poland 
supports youth exchanges with other Eastern Partnership countries.

Representatives of many countries have gathered at this conference, which 
makes it an excellent opportunity to share experiences and show examples 
of good practices. Numerous National Agencies of EU programmes, 
including the  Polish Foundation for the  Development of the  Education 
System, which together with the Ministry of National Education is a co-
organiser of the  conference, manage and promote these programmes. 
Initiatives of the Foundation include the staging of the EDUinspirations 
competition, which has been designed to highlight best examples of 
learning mobilities from Poland. Thanks to such initiatives, we can see 
the  results of mobility projects implemented at schools more clearly. 
Among the benefits of these projects, it is well worth mentioning:

 • modernisation of education (supporting its interdisciplinary 
character and promoting language learning, the  use of ICT, and 
awareness of multiculturalism across Europe);

 • promotion of a  project and evaluation culture (which is required 
by projects implemented as part of EU educational and youth 
programmes);

 • improving organisational culture (international contacts of schools, 
making results usable, cooperation in European teams).

I hope that the  conclusions from our conference, and the Declaration 
adopted in line with them, will constitute an important contribution to 
the  discussions of European Ministers responsible for education and 
youth, during the next meeting of the Council of the European Union 
for Education, Youth, Culture and Sports. Along with a new programme 
for education and youth proposed by the European Commission, we are 
launching a  Europe-wide debate on the  nature of young Europeans’ 
mobility in the years to come. Our conference undoubtedly constitutes 
a major element and important voice in the discussion.

In opening a forum for talks on mobility, here on the shore of the Baltic 
Sea, I would like to quote the words of Mark Twain, who said: Twenty years 
from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than 
by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe 
harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.
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Opening Lecture: Mobility 
as an Opportunity and Challenge 
for the Labour Market and Civil 
Society of Europe

JAN TRUSZCZYŃSKI

Dear Madam Minister,
Distinguished Guests,
Ladies and Gentlemen, 

It is a pleasure for me to open this conference by sharing with you a few 
thoughts on the importance of mobility. I would like to consider mobility 
from two perspectives: as an opportunity and as a challenge. 

Mobility is an  opportunity – to improve people’s chances in life. 
Experience gained abroad increases employability in the first place, 
while the  ability to move freely around the  EU makes it easier for 
people to take their skills where they are most valued and better 
rewarded. In addition, learning to speak a  different language and 
understand different cultures makes people more tolerant and open-
minded, and thus more adaptable and better able to take advantage 
of personal and professional opportunities. Essentially, it makes them 
more European. 

But mobility is also a challenge. According to a recent Eurobarometer 
survey, almost half of young Europeans would be willing to move to 
a  different country to study or work, given the  chance. However, at 
the  moment, mobile students and workers make up only a  small 
proportion of the  population. So the  main challenge for the  EU is 
to provide this chance to as many people as possible: to extend 
the opportunity to spend time abroad to more people, and to people from 
a wider cross-section of society, including, for instance, people from 
remote regions, people with disabilities and those from disadvantaged 
backgrounds. 

There is a long history of Europeans moving to another country in search 
of a better life, a  good education, a better job; but it is only recently 
that people have been granted the right to live, study and work freely in 
another EU country without a residence or work permit. The fundamental 
right to free movement, of which mobility is the outward manifestation, 
has become a symbol of European integration.
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Promoting mobility is a key element of EU education and training policies. 
It is one of the strategic objectives set out in the Strategic framework for 
European cooperation in education and training (ET 2020).

In fact, the EU has a long and successful history in promoting skills and 
mobility, particularly through the Lifelong Learning and Youth in Action 
programmes. 

Erasmus is one of the  great success stories of the  European Union, 
and it is the  world’s most successful student exchange programme. 
Since its launch in 1987, the  number of students annually benefitting 
from an Erasmus grant has kept growing. In fact, it has just exceeded 
the 200,000 mark for the first time during the 2009/2010 academic year. 
In total, during its 24 years of activity, Erasmus has allowed nearly 
2.5 million students to spend time studying abroad. It has built up 
an impressive network of more than 4,000 higher education institutions 
in 33 European countries.

The results of the Leonardo da Vinci programme are just as impressive: in 
its fifteen-year existence, over 600,000 people have completed a Leonardo 
da Vinci vocational and training placement in 31 participating countries, 
and over 110,000 exchanges of teachers and trainers have taken place.

There are other mobility programmes aimed at different sections of 
the population, such as Comenius for schools and Youth in Action for non-
formal education, in which more than 100,000 young people participate 
each year. The demand for these programmes is constantly growing.

This shows, if proof was needed, that it is important for the  EU to 
respond adequately. 

The  demand is growing because everybody realises the  substantial 
benefits mobility can bring to students and young people. According to 
surveys of both employers and students, time spent studying or working 
abroad helps people develop a set of skills – particularly transversal skills 
– that are crucial to meeting the challenges of the global knowledge-based 
economy. These include, for instance, better communication and cultural 
and language skills. They also include so-called soft competences, for 
instance the ability to solve problems, take initiative and work in teams, 
which are associated with a work-force that reacts more rapidly and is 
more adaptable to change. 

There is also clear evidence that mobility – not only in higher education, 
but also for vocational education and training – genuinely improves job 
prospects. The  interim evaluation of the Lifelong Learning Programme 
underlined the  high relevance of Leonardo da Vinci placements for 
the  employability and entrepreneurial skills of participants. It is for 
this reason that the Commission wants to further develop strategies for 
cross-border cooperation in vocational education and training aimed 
at increasing the mobility of learners, teachers and trainers, and other 
education and training professionals who can then act as multipliers. 
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Presenting mobility as a tool to acquire and develop competences, this 
conference will also rightly consider the potential of mobility for non-
formal education. This is in line with the European Commission’s own 
vision. In 1989, two years after initiating the  Erasmus programme, 
the  Commission presented a  proposal for a  programme specifically 
targeting young people through non-formal learning activities, notably 
youth exchanges. Since then, such opportunities have increased, for 
example with the development of the European Voluntary Service. 

Benefits are not limited to the  labour market. There is no doubt that 
spending time abroad for short or long-term learning purposes has 
a strong impact on an individual’s personal development. For example, 
spending up to one full year abroad as a volunteer, working on tasks that 
benefit the hosting community, represents a  life-changing experience. 
There is a  strong learning dimension in such experiences, with long-
lasting effects for the professional, social and personal development of 
the volunteer. Volunteering abroad also offers a valuable opportunity to 
participate actively in the society, by giving young people the possibility 
to express their solidarity at European level.

We have many testimonies from young people underlining the two-fold 
benefits of mobility: for example, a recent survey among a representative 
sample of 5,000 participants in the Youth in Action programme showed 
that 67% of young people believed that their job chances had increased 
after participating in a project supported by this programme. Tellingly, 
61% of them also said that they became more interested in European 
topics after having taken part in such projects.

In these times of mounting disaffection with the European project, such 
opinions are a clear invitation to consider mobility from this particular 
point of view: a mobility experience is a personal, sometimes unique, 
opportunity to experience what Europe is really about. 

But the impact of European programmes extends well beyond the benefits 
at individual level. There is also a structural effect.

Erasmus, for example, paved the  way for the  Bologna Process giving 
the  impetus for the collective efforts of the participating countries to 
develop a true European Higher Education Area. Erasmus helped with 
the convergence of higher education study cycles and the development 
of a system for the recognition of studies undertaken abroad. 

At the  institutional level, the student and staff mobility supported by 
Erasmus have encouraged – in fact, almost compelled – universities and 
colleges to take a  wider, international perspective, to compare their 
practice with that of their counterparts, and to engage more actively in 
cross-border cooperation.

The  Leonardo da Vinci programme underpins the  implementation of 
the Copenhagen Process, increasing the quality and relevance of vocational 
education and training, as well as the transparency of qualifications. 
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This is a point I would like to underline. The results from evaluation 
surveys stress the important role of the Lifelong Learning Programme in 
supporting policy cooperation and in the development of the European 
dimension in education and training. It appears that, without 
the  support of the  Programme, developments in these areas would 
have been more fragmented, both in terms of scope and coverage of 
activities, and a  number of important results would not have been 
achieved at all. 

This multiple impact of mobility, at individual, institutional and system 
level, is precisely why the European Commission has placed it at the heart 
of the European Union’s efforts to support the modernisation of higher 
education in Europe. 

Responsibility for modernising our higher education systems, of course, 
lies principally with national authorities and individual institutions. 
There is no one-size-fits-all model of excellence, and each Member State 
needs to develop a  higher education system best suited to its needs, 
which is complemented by the other parts of its education and training 
system.

But the  EU can and will play an  active role in supporting national 
authorities and institutions. The  Commission has recently presented 
a new strategy for the modernisation of higher education. To do more and 
to do it better is our goal for the new education and training programme 
for the period from 2014 onwards. 

The new programme will support even closer ties between institutions 
so as to facilitate cooperation, mutual recognition of learning outcomes 
and staff exchange. It will support mobility, not just within Europe but 
on a global scale. Furthermore, it will continue and develop the highly 
successful Erasmus placements scheme, which allows students to gain 
practical, work-relevant experience in a business or public organisation 
in another country.

For all these reasons, we believe that in the long term, mobility should 
become the norm rather than the exception. To make progress in this 
direction, we are not only further developing our EU mobility programmes, 
but are also proposing mobility benchmarks as concrete milestones for 
the EU as a whole, to be reached by 2020. These include the confirmation 
of the  target established within the Bologna Process, that by 2020 at 
least 20% of graduates from higher education should have had a study or 
training period abroad; and a proposal for an Initial Vocational Education 
and Training (IVET) mobility benchmark (latest proposal: 6%). These 
benchmarks will be important to boosting the  economic progress of 
the EU. By attaining the EU benchmarks we will make an important step 
towards the long term goal of giving all young people the opportunity to 
become mobile.
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The Commission proposal for benchmarks is currently being discussed on 
the Education Committee of the Council, and it is expected that the Council 
will adopt conclusions on learning mobility benchmarks in November 20111.

I know that benchmarks are a sensitive topic for the Member States. We 
are aware of the fact that educational systems are different, and that 
country specificities will play an important role. However, benchmarks 
are important because, by giving us a concrete goal, they enable us to 
better support the reforms we undertake. 

It is for this reason that the European Strategy for smart, sustainable and 
inclusive growth – Europe 2020 is based on clear and concrete objectives. 
With education and training at the core of the strategy, the attainment 
of these objectives depends directly on delivering measurable results in 
both domains. 

The Commission should practice what it preaches. Therefore we too will 
adopt a  more target-oriented approach for our programme. The  next 
generation of European programmes will also have to deliver targeted 
results, and their success will be assessed against their added value. 

Finally, before I  leave you to your discussions, I  would like to draw 
your attention to three important aspects in terms of outcomes of this 
conference: 

 • Think about the  individual – we must provide individuals with 
the tools they need for their own development.

 • Think about the  added value – the  added value of your personal 
contribution, of the  projects you implement, of the  measures you 
introduce! While the current Lifelong Learning Programme is already 
performing well, there is scope for improving and increasing EU 
added value, by triggering a broader systemic impact.

 • Think outside the box: innovation has become essential to our ability 
to respond to today’s challenges and rapidly changing environment.

I declare this conference open with the conviction that it is a very good 
example of how challenges should be approached and dealt with at 
European level.

Thank you for your attention.

1 Council conclusions on a benchmark for learning mobility (2011/C 372/08) Official Journal 
of the European Union of 20.12.2011 [editorial note].
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Impact of Mobility on Personal and 
Professional Development – Benefits 
and Own Experience

BEATA STęPIEŃ

The  impact of mobility on personal and professional development is 
an interesting issue. It is equally interesting to look at it from the point 
of view of myself – a woman in her fifties from a Polish border town with 
a population of 50,000 called Racibórz. 

I am the headmistress of a medium-sized primary school. I like my job 
and my town. My father was born here, I was born here, and I have spent 
my entire life here. 

Earlier this year I had the pleasure to participate in the conference Mobility 
as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority. 
As a laureate of the EDUinspirations 2011 competition, I was also invited 
to participate in a round-table panel discussion. Its theme was the impact 
of mobility on personal and professional development at various stages 
of life. I remember that it made me wonder whether mobility affects my 
competences. Am I a mobile senior? For sure, I am no longer a junior.

The  answer came quickly when I  started to participate in various 
mobilities as part of the Comenius programme. Yes, I  am mobile, and 
that fact has influenced my outlook on life greatly.

With each mobility I wanted to learn something new and move on. I wanted 
to learn whether my vision for education at the school I managed was in line 
with international trends; and whether I could introduce modern teaching 
of the kind done in large cities, where the pace of life breaks speed records 
and modernity peeks out from behind every monumental building.

When planning a  mobility, I  choose very carefully from among 
the  Comenius training offers. The  selection criteria include both 
the venue and the subject matter of the meeting.

Over the  eight years of participation in the  programme, I  have taken 
part in four in-service training mobilities. I have not missed a single call 
for applications announced by FRSE, and with such a rich training offer, 
I have never had a problem finding a topic that interested me. 



BEATA STĘPIEŃ  
Impact of mobIlIty on personal and professIonal  
development – benefIts and own experIence

230

I tend to go for topics linking up with issues that are of interest to me, 
and on which I am working at that point in time. Mostly, I act intuitively, 
but if I  have the  opportunity to confront the  experiences of others – 
I take advantage of that. 

That way – through intuition and confrontation – I have been perfecting 
my own style of management of an  education institution. I  have 
introduced integrated education at my school, I  have prepared for 
the implementation of a new curriculum and organizational reform, and, 
last but not least, I have introduced multimedia and virtual classrooms 
into practice at the school. 

The  places I  go to on the  different trips are extremely diverse, both 
geographically and culturally. For my course in management, I  chose 
the  industrial city of Birmingham in England; for my educational 
integration course – Sweden as a very social state; and to take a closer 
look at early-childhood education I  opted for Welsh primary schools. 
Finally, my latest training in the development of e-learning courses has 
been staged in Malta. 

I have noticed that such diversity of places makes it much easier for me 
to find images, which have sunk deep into my memory, and which I need 
and use to carry out my plans. I would compare it to looking at postcards 
from a  travel diary, evoking the  best memories and experiences of 
the past. Participation in mobilities is not only about gaining knowledge 
and then applying it with a view to goals being achieved. It is also about 
inspiration through thoughts, images, and events. All that translates into 
the final results of participation in mobility projects. 

Those results can be divided into the tangible and the  intangible, where 
the  former include decisions to implement certain initiatives, changes, 
or an  innovative project. These results are the most visible and easy to 
describe. They have been noted by the school community, and affect it. 
I have been able to implement ideas inspired by the training received during 
participation in mobility projects. I am very pleased with the sustainability 
of the results, and my drawing on good practice gives me a sense of direction 
and security. It shows what we are capable of, in spite of circumstances that 
are often unfavourable to our intentions; and the contact and possibility to 
relate to partner’s experience empower action. 

One example of good-practice implementation was the introduction of 
dancing breaks at my school. During a visit to a school, I  learned that 
the institution in question has been faced with high levels of aggression 
during breaks. The headmaster and the teachers decided to encourage 
pupils to participate in activities of short duration during breaks, 
the precise choice of activity being up to them. Options on offer included 
dance, origami, singing, etc., and through them what was chaos has been 
transformed into organized group activity.

It was a true experience for me to see that other institutions also struggle 
with the problem of aggression and violence, and that they can talk about 
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MARkeT And eduCATIon

it openly. On returning to work, I took action. We made use of the spacious 
corridors of our school and introduced dancing breaks, with music and 
choreography. They continue to be very popular among the students.

Intangible results include the changes that are taking place in ourselves. 
They are the most difficult to notice, but their durability and value are 
priceless.

During the stays abroad, I have met many exceptional people. People, 
like me, who have come in search of inspiration and knowledge. Who 
are usually not afraid of change, are open, and keep searching. These 
are people who are implementing interesting projects. They are often 
authors of innovation and creators of educational reality in their 
countries. The chance to be in touch with them, our shared interests, 
similar temperament and willingness to change represents the greatest 
added value of the trips. An opportunity to learn about other cultures is 
provided, as is a chance to explore oneself, finding both weaknesses and 
strengths. We are open to learning about other cultures, while promoting 
our own. We are all ambassadors for our countries, and feel that very 
strongly at such meetings. And I know that someday all of us will benefit 
from that knowledge and experience. 

The most recent mobility I have participated in entailed training in Malta. 
This time, my interest was focused on new information technologies, 
and on methods of applying them in school practice and in education in 
general. The need to use multimedia and Internet resources at school 
became apparent some time ago. Another generation of pupils has been 
raised surrounded by computers, with specific expectations and needs in 
this regard to be met by the school. Increasingly, we realize that the times 
of blackboard and chalk are over. 

In Malta, we were trained in the  development of e-learning courses. 
A  number of centres there are involved in the  subject, so the  choice 
of place seemed obvious. Moreover, it is a tourist destination of great 
beauty and exoticism, which allowed me to compensate for the many, 
sometimes tedious, hours at the  computer desk with some rest by 
the warm Mediterranean Sea.

My group was very diverse. The  ten participants included one person 
each from Portugal, France, Romania, Finland and Greece, as well as 
two Germans and two Swedes (and a Pole). We represented a variety 
of institutions, from primary school, through the  successive levels of 
education, to a representative of the department of education in Romania. 
But we were all interested in the  tools that could be used to develop 
and maintain educational platforms. I  was particularly interested in 
whether I could create a virtual classroom at a primary school. To answer 
that question and to pose it for the teachers at my school, I decided, in 
the first place, to raise my own level of competence in this area. 

It turned out that the choice of course and venue was a hit. The training 
staff were extremely helpful in solving problems and addressing concerns. 
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After a week, I returned from this beautiful corner of the world convinced 
that my project was feasible.

And that was enough to go into action. At home, I found allies to help me 
implement the idea – three young teachers for whom digital technologies 
and the exploration of Internet resources were nothing new. 

We have applied to the  Province Marshal’s Office and received funds 
to purchase a licence to use a learning platform. We established three 
groups of pupils gifted in mathematics, English and Polish. As a result, 
three virtual classes were established. In the  long run, we want to 
organize on-line support for pupils with special educational needs.

Once again, participation in mobility has convinced me of the rightness 
of the decision. I  have gained knowledge on how to create e-learning 
courses, and that has in turn allowed me to implement my project into 
school practice.

Participation in mobility projects has had a huge impact on my personal 
and professional development. From the professional point of view, it 
has allowed me to keep track of current trends and developments in 
education in European countries. Contacts and exchanges of experience 
with teachers from across Europe have affected my decisions about 
the type of changes that I wish to make at my own school significantly. 
It is extremely valuable to draw upon experiences from proven patterns 
and practices. This is particularly helpful for countries such as Poland, 
which are experiencing permanent reforms in the education sector.

Participation in mobility projects has also had a  great impact on my 
personal development. The trips have aroused my interest in travel and 
other cultures. It has turned out that we need not feel like second-class 
Europeans, and that we are shaping the image of Poles across Europe.

I am self-taught in English. With each trip my language skills are significantly 
boosted. I have managed to break down the mental barrier associated with 
communicating in a foreign language. It has turned out that Poles are not 
the only ones to have problems with foreign languages, but it is mainly 
Poles who struggle to overcome the mental barrier and start to speak. 

In Racibórz, the school I manage is a leader in implementing innovation 
and interesting educational projects. For many years, my team of teachers 
and I have taken part in international projects. We have partners from 
across Europe. With some we work briefly, with others for many years. 
We are an infinite source of inspiration for each other. We keep fighting 
mental, organizational and financial obstacles. We support one another’s 
ideas, share good experiences, and use them in our work.

Regardless of age, sex, place of residence, origin or culture, mobility 
is a  challenge. However, overcoming internal weaknesses and seeing 
the potential depends solely on ourselves. As a senior citizen, I can see 
that clearly. And I am proud to say that I am a senior on the move.
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Impact of Mobility on Personal 
and Professional Development as 
Exemplified by the Project Entitled 
Giving Heart to European Senior 
Citizens

HELENA BARBARA KAFEL

The mobilities were realized by the  J. Wolska Post-Secondary School for 
Medical and Social Workers in Nowy Sącz. The project participants were 
the students of the school. The school is a public full-time education provider. 
Courses offered last two years. The students are trained for the medical and 
social-worker professions in relation to the specialisations of:

 • Nursing Home Carer;
 • Paramedic;
 • Masseur Technician; 
 • Pharmacy Technician.

The young people at our school come from rural areas and small towns, 
which often experience long-term unemployment and difficult socio-
economic conditions.

After several years of offering the nursing home carer specialization, we 
found that there were few people choosing that profession. Certainly 
the work of a  carer is hard and under-appreciated in our society, but 
we began to wonder if there was anything we as a school could do to 
encourage young people to choose this specialization, and how to boost 
the attractiveness of education and the prestige of the profession.

Our idea to try and remedy the  situation involved participation in 
a  mobility project. In our situation, the  best solution was a  program 
entailing placements, rather than exchanges, since we lack the conditions 
to ensure the  latter. Our expectations were met by the  Leonardo da 
Vinci programme. We started searching for a suitable partner and host 
institution. And that was not an easy task.

We looked for institutions offering placements in many different ways. 
We asked at the  Nowy Sącz City Council whether the  twin cities had 
institutions that could be our partners, and had no success. We searched 
through personal contacts, advertisements on the Internet – also to no avail. 
Eventually, we found our partner thanks to graduates from our school who 
work there. That institution was the Cleeve Hill Nursing Home in the UK. 
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We contacted the owner and director of the  institution. In July 2007, he 
came to our school and it was then that we established cooperation.

The Nursing Home is a private institution caring for the elderly, lonely, 
and disabled. Our future partner readily agreed for his institution to be 
the venue for the placements of our students. Once we found a partner, 
we filed an application to the National Agency of the Leonardo da Vinci 
programme. The  project was entitled Giving Heart to European Senior 
Citizens. The application was approved and we started the project. It was 
implemented from 15 March 2008 until 30 May 2009.

The project was implemented at the Cleeve Hill Nursing Home in the UK, 
an institution offering a high standard of services, specializing in care for 
the elderly, disabled, and unattached people. That care is tailored to clients’ 
needs and encompasses a wide range of care services, both residential and 
home-centred (in the form of the so-called community care).

Residential care is provided at the  Nursing Home, which offers very 
good conditions. The building itself is located in a place away from major 
transportation routes. It is surrounded by a  lot of greenery, which is 
taken care of by gardeners. All residents have large single rooms which 
are very well-equipped with hoisting devices, bath tubs with hoists 
and hydro-massage, and beds that allow the residents to change their 
position without much effort.

Community care is pursued in many forms, depending on the customer’s 
needs. It may involve round-the-clock care, in which case the carers live 
with their wards in their home, or it may involve the delivery of meals, 
shopping, or a few hours of care per day.

The project coordinator visited the partner institution, this allowing for 
a better acquaintanceship with the facility in which the placements were 
to take place. Discussions during this visit concerned both the placement 
programme and the  means of implementation. Managers and those 
responsible for the beneficiaries during their stay were introduced.

Our project had the following objectives:

 • to provide for the  acquisition and utilisation of knowledge, skills 
and qualifications that facilitate personal development and increase 
employment opportunities on the European market;

 • to establish cooperation between the institutions providing learning 
opportunities, enterprises, social partners and other relevant bodies 
throughout Europe;

 • to encourage the learning of modern foreign languages.

The  project was implemented in the  form of four-week placements. 
The placements were attended by seven groups of students, six persons 
in each. There were thus 42 beneficiaries in the form of students of our 
school. The participants worked at the Nursing Home for two weeks, and 
had two further weeks working in community care.
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The participants got to know the system of care for the elderly in the UK, 
expanded their knowledge, improved their skills, and became familiar 
with new forms of care, i.e. community care. Besides professional skills, 
participants also improved their language skills in English. 

As part of the project, a 60-hour course in English was organized for all 
participants, in the course of which the students learnt how to communicate 
in English in everyday situations, but also some technical medical language, 
and approaches to communication with English senior citizens.

Foreign language teaching was also provided during the  visit itself, 
this being conducted by a teacher employed by the partner institution. 
Classes were held four times a week for two hours. In addition, placement 
participants wrote brief daily reports in English about the  course 
of their day. Moreover, on the  premises and during transportation to 
the accommodation the compulsory language was English.

During their stay, beneficiaries were provided with a  well-organized 
leisure and cultural programme. Each group had a  trip to London 
organized, and also visited the surrounding sights. Orientation evenings 
and team-building events were also organized. The cultural programme 
was organized by our partner.

The  project objectives were fully achieved. Through the  placements, 
the participants improved their professional, linguistic, and adaptive skills. 
Long-term cooperation between the  partner and the  school and other 
institutions from the local and school environment has been established. 

The cooperation continues. Although the project was completed in 2009, 
young people from our school continue to go and work at the partner 
institution during holidays. Graduates of our school, even those who 
were not involved in the project, have also gained the opportunity to 
become employed at the Nursing Home.

The project entitled Giving Heart to European Senior Citizens contributed 
to several positive changes when it came to our school, its students, and 
the local environment. This is a good example of mobility in every sense 
of the term.

First, the  mobility was expressed in an  ability to change places. 
The project involved 42 students from our school, and only two of them 
had been on a plane or abroad before. The majority of young people at 
our school come from families of low social and economic status, and 
a  trip to another country, other than under the  project, would have 
been a very difficult affair. We are thus evidence to the contrary when it 
comes to the opinion that EU projects are attended by young people with 
a higher economic, social or intellectual standing.

The  mobility gave our young people a  chance to improve and expand 
their professional qualifications as regards care for the elderly, sick and 
disabled. They learnt about new forms of care, which are either not yet 
very popular or non-existent in our country. Our students could learn and 
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check in practice the operation of those modern solutions as two weeks of 
the placement took place in community care and two more in residential 
care. The  partner institution has a  very high standard of services, so 
the students could see and make practical use of the technical equipment 
that facilitates the work of a carer, such as hoists, bath tubs with hoists, 
or modern beds. Those devices are not yet widely used in our reality.

In addition to broadening the professional skills, they also mastered their 
linguistic and cultural skills. They improved their English and visited 
London and surrounding areas.

Many participants of the  mobility gained employment in the  partner 
institution, some continue to work there, and more are still being employed. 
Although the  project ended in 2009, the  collaboration results in young 
people who are currently learning at our school paying visits to England 
during the holidays in order to work. Our partner, who is both the owner and 
the director of the facility, thinks highly of the professional preparation of 
our students, and therefore offers jobs, not only to placement participants 
but also to the  graduates of our school. Employment opportunities in 
the UK demonstrate achievement of the objective of our project and are 
a measurable benefit for our graduates.

The benefits of the project also have an effect on the school environment 
and the local community. Apart from our graduates, others like nurses 
graduating from the State Vocational School of Higher Education in Nowy 
Sącz or staff from the local hospital (who have lost their jobs), have been 
employed at the partner institution.

We have also contributed to partnerships between the nursing homes 
in   our city and the British partner. One of the homes has received beds 
from the partner, and another hosted workers from the Nursing Home 
for a short placement.

We would like the results obtained in the project to be used on an even 
wider scale. According to participants, a very good form of care is one 
in which the carers live with their wards as necessary. In that situation, 
the  elderly and lonely with good housing conditions but no longer 
independent do not need to leave their home, and can spend their old 
age in familiar surroundings.

Our society is also ageing and many people need help. It is worth considering 
whether some forms of care, and lessons learned during placements in 
the United Kingdom could be transplanted into practice in our country. 
It would be a  great success and an  opportunity to use the  results on 
a large scale. As a school, we are very satisfied with the project. We have 
managed to reach our goals. The project benefited our students, not just 
participants of the placement, but the school as a whole, and the local 
environment. We keep in touch with the partner institution.

It has been a  great honour for us to be awarded first place in 
the EDUinspirations 2011 competition, in the institutional category.
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The Added Value of Mobility: What Do 
We Need for It?

TAINA MOISANDER, ROK PRIMOžIč

Mobility is without doubt one of the  cornerstones of the  Bologna 
Process and the European Higher Education Area. Numerous EU and 
Bologna Process documents have praised the added value of mobility, 
for example the Leuven/Louvain-la-Neuve Communiqué stated that: 

Mobility is important for personal development and employability, it 
fosters respect for diversity and a capacity to deal with other cultures. 
It encourages linguistic pluralism, thus underpinning the multilingual 
tradition of the  European Higher Education Area, and it increases 
cooperation and competition between higher education institutions. 
Therefore, mobility shall be the  hallmark of the  European Higher 
Education Area.

But when talking about mobility, one must not forget that it is not a goal 
in itself. Mobility is a  tool by which to achieve something, and that 
something is what we will try to address in this paper. We are talking 
about learning mobility, as this better represents the aim of mobility; 
although we will simply use the term mobility throughout the paper. 

We have seen a rise in the numbers of students going abroad, but for 
Erasmus that seems to be faltering at the moment. Among the  things 
to consider are of course the reasons why students need to go abroad 
– the  questions Why should we do this? or What good will come from 
going abroad? always come to mind. A  study which was requested by 
the  European Parliament (Improving the  participation in the  Erasmus 
programme, published by the European Parliament in 2010) has pointed 
out that the primary rationale for students to go abroad is economic: 
with a study period abroad they think they can be more competitive on 
the labour market than their peers who have not studied abroad in that 
way.

To increase the numbers of students going abroad, we need to understand 
the benefits of mobility and the rationale and motivation of the students 
that decide to go abroad. In this text, we will try to highlight some of 
the benefits of mobility; problems or challenges that students are faced 
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with when they go abroad; and some prerequisites needing to be met if 
students are to take part in mobility programmes. 

Contributions of mobility

Much has been said and written about the added value or benefits of 
mobility. To begin with, it needs to be pointed out that the term mobility 
(or learning mobility) has several meanings and comes in various types: 
there is credit and full-degree mobility, inbound and outbound mobility, 
mobility of students, academic staff and other staff, to name but 
a  few. Needless to say – they all have different results and different 
consequences. 

In the following text, we will try to focus on the benefits that students 
obtain when going abroad, either for credit or full-degree mobility. As has 
been noted, they may yield different results, but we can find similarities 
common to all.

It also needs to be noted that these are ideal consequences – in an ideal 
context and ideal background. What the  actual outcomes of mobility 
are depends on students themselves, but even more on the quality of 
the  period abroad: the  teaching and learning process, social support, 
financial support, etc. All of the  benefits listed here do not accrue 
automatically the  moment a  student crosses the  border. Rather their 
time abroad needs to be planned and put into effect carefully to be 
meaningful and to represent real learning mobility.

In general, we would divide the  benefits of mobility for individuals 
into three different categories: the academic contribution, professional 
benefits and personal development. Having said this, we must concede 
that the three categories are connected and overlapping – which is why 
it is important to highlight that this division is maintained solely with 
a view to achieving clarity of the article – most of the benefits could be 
reaped in multiple categories.

a) Academic contributions

We would define this as everything that mobility brings to the academic 
aspect. In this regard, it is separated from the  competences that 
students gain on either the  subject-specific area or generically (this 
being addressed in the next section), since we are talking more about 
the process here: about learning new methods, observing different ways 
of working and widening horizons.

Each higher education system in Europe is different, and every 
university, let alone every professor, has a different way of teaching, and 
communicating with students. That is why students experience different 
ways of teaching and treatment when they go abroad. This does not 
mean that all the experiences that students have abroad are positive, but 
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we could claim that it makes students more aware of the differences and 
by that also better able to evaluate the study experience back home. This 
can also be said about the quality of study – when students experience 
practices and academic cultures different from those they have at home, 
this can lead to greater awareness regarding the study process and what 
students could and should expect from it. 

This also should, and indeed is bound to, have a  wider influence on 
the whole institution, as students bring new knowledge back to their home 
institution. By sharing new perspectives and good practices on the study 
processes they have learnt abroad with all their students and professors, 
they can and should help to improve and develop the processes at their 
home institution. This is also an aim of the European Higher Education 
Area.

b) Professional benefits

This would be defined as the gaining of competences that help students 
with their employability – this having a  direct effect in raising their 
chances of getting into a job. As there have been many studies dealing 
with this topic, we will only try to summarise in brief the conclusions 
that are of greatest importance in our view.

In most cases, studies show a positive correlation between a person’s 
employability and their having spent a  mobility period abroad. While 
there is not that much difference in the subject-specific area, there is 
more improvement in the  generic competences and the  soft skills, or 
what might also be called the international competences. 

A majority of studies show that there are certain competences mobility 
is more beneficial for, with language proficiency probably being on 
top of all of them. Although students have more and more courses in 
the English language, and that sometimes means a disinclination to learn 
the language of a host country, it should be recalled that they will need 
to communicate in a language other than their own for most of the time 
(with some exceptions of course). And foreign language proficiency is 
also found in the  study Improving the  participation in the  Erasmus 
programme (2010) to be something that mobile students value, and 
potential employers are seeking in them.

A  study entitled The  professional value of Erasmus mobility, realised 
in  2006 by International Centre for Higher Education Research in 
the  frame of the  VALERA project, asked graduates to self-assess 
the  competences they had developed during study abroad. The  top 
answers were problem-solving ability, accuracy and initiative, while 
field-specific knowledge of methods was among the  last. The  same 
goes when they were assessing their competences upon graduation as 
compared with non-mobile students, the  assessment again focusing 
mainly on knowledge gained of other countries and improved foreign-
language proficiency (90% rated as better by more than 90% of 
respondents), as opposed to academic knowledge and skill (in respect 
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of which just 50% recognised superiority as compared with non-mobile 
students).

Of course, this is far from suggesting that mobile students receive no 
knowledge relating to their specific field of study. What it does make 
abundantly clear, however, is that mobile students gain competences, 
not only relating to their studies, but also in regard to the  foreign-
language proficiency and problem-solving abilities that can sometimes 
be of even greater importance to a  professional career than study-
specific competencies. 

c) Personal development

Some of the benefits where personal development is concerned, e.g. in 
regard to adaptability or an ability to take initiative, have been covered in 
the previous chapter. Here we would like to focus more on competences 
not directly linked with employability, but still beneficial for society as 
a whole, such as intercultural learning. 

Time spent abroad must entail meeting new people, and being exposed 
to new cultures and new environments. That is why mobile students 
tend to have a wider perspective and more knowledge of other cultures, 
as well as being more sensitive to other multicultural issues. Intercultural 
learning and understanding should be emphasised more when mobility 
is spoken about, not least because of the  role played in overcoming 
prejudices and battling with xenophobia and discrimination. 

To generalise this would be a  mistake, since this is definitely not 
the  case for all mobile students. However, we may conclude that 
a majority of them have also experienced personal growth in the above 
sense, and this aspect may not be overlooked. Even though personal 
development cannot be translated into economic figures, and is hard 
to assess accurately, it may be even more important for the individuals 
concerned, and for society as whole, than even the professional benefits 
obtained. 

Challenges of mobility

a) Challenges during mobility periods

While it is certain that either an exchange or a whole degree done 
in a foreign country will be a source of benefit, there are still many 
issues needing to be tackled if the quality of stays are to be enhanced, 
i.a. with the  effect of motivating more students to study abroad. 
For the  challenges students face in the  course of mobility periods 
abroad are manifold, while at the  same time differing considerably 
from one individual and one trip to another. This part of the article 
offers a  more-detailed discussion of some of the  challenges faced 
more frequently. 
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Many students report as a problem while studying abroad that they 
are not receiving (or experience a lack of) information in English. This is 
above all the case for students that are undertaking degrees in English, 
and exchange students, as they most often complete their studies in 
English. According to the PRIME study (2010), the level of information 
provision as regards recognition rights is far from satisfactory. Only 
half of the respondents said that they received this kind of information 
before their exchange. Furthermore, 25.5% of respondents claimed 
never to have received information about their rights as exchange 
students. Students are therefore faced with unnecessary barriers 
when it comes to taking care of their studies, or certain study-related 
aspects.

Non-receipt of sufficient information on the  subjects of basic rights, 
activities available to students and, for example, the  possibilities 
for active participation within the  institution, ensures that students 
are prevented from integrating (or fully integrating) into the  higher-
education community, as well as society as a whole. For many students, 
an immediate and most straightforward way of influencing – and being 
a  part of – decision-making would be through the  structures present 
within the higher-education institution. If this is not catered for, or if 
relevant information is lacking, then a sensible path to becoming involved 
is blocked.

There is a tendency for foreign students, and exchange foreign students 
in particular, to group together, and not therefore to mix with the main 
student population. This can be partly explained by linguistic factors if 
the  studies are in English and if the  local language is something else, 
this creating a  barrier for some. Then it is more difficult for students 
to get to know the locals, with the result that integration is hindered. 
In certain countries, the existence of prejudice or even racism towards 
foreigners or people of different ascent affects the  experience of 
the mobile student. As stated in the report Improving the participation in 
the Erasmus programme (2010), there is some evidence that students do 
not favour periods in a country where they cannot relate easily to other 
people outside the classroom.

As financing remains the  number-one barrier to being mobile, it also 
affects a  great many students while they are abroad. 22% reported 
having significant problems as regards financing, according to the report 
Improving the  participation in the  Erasmus programme. Around two-
thirds of Erasmus students report the value of the grant as insufficient. 
From this it can be concluded that, while abroad, students must seek 
work in order to support themselves. However, due to linguistic and legal 
constraints, many students struggle to find work. This is especially true 
of students that come from outside the EU and EEA to study full-time, 
as most in this category do not receive any support financially. Bologna 
with Students’ Eyes 2009 points out that 70% of foreign students have 
problems with making ends meet. 
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b) Challenges following the mobility period

Recognition remains an  unresolved problem as students return home 
from exchanges. The PRIME Report 2010 shows that more than 25% of 
Erasmus students failed to gain full recognition, with 23.9% gaining 
partial recognition and 3.0% no recognition at all. Nevertheless, 19% 
are firmly convinced that they would not have gone, had they known 
before departure that they would not gain full recognition. In addition, of 
the students that have not considered going on an Erasmus exchange, 34% 
ranked the factor of expected difficulties with the recognition of credits 
in their home institution as important or very important (Vossensteyn 
et al. 2010). This shows clearly that the issue of recognition is a matter 
to be paid attention to, as it does affect the quality of the stay abroad 
of students, leaving many uneasy as to whether their studies will be 
prolonged in the light of non-recognition, and wondering whether they 
might in some way have wasted time studying a subject that might not 
be approved upon return. 

National trends affecting individual mobility

a) Quotas

There are problems in some countries where the number of entrants 
from other countries is becoming an  obstacle to entry by native 
students, due to restrictions in funding and selection in their home 
countries. As a consequence, some countries are introducing tuition 
fees or quotas for foreign students, or are discussing establishing such 
measures applicable to both EU and non-EU students alike, in order 
to prevent the flooding of their educational systems and to respond to 
unbalanced mobility. This in turn affects foreign students’ access to 
educational systems, and hampers the possibilities of study abroad. 
Since mobility is an increasingly key requirement for employability of 
students, or for an academic career, being excluded from mobility may 
have severe consequences for individuals and their later professional 
career. This may lead to a systematic exclusion of certain groups from 
specific career paths and good jobs, and could foster a marginalization 
of European societies through increased elitism and decreased 
diversity. 

b) Tuition fees

Europe has seen an  increase in tuition fees either for nationals or 
students from outside the EU and EEA, in a number of countries over 
the past few years. This affects the mobility of individual students in 
two ways: increasing numbers of students who move abroad to countries 
where studying is more affordable and secondly, due to the requirement 
that high tuition fees be paid in their home country, students are not 
willing to involve themselves in exchange periods, thereby risking 
a prolongation of their studies and a requirement that they should pay 
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more. The Eurostudent report 2010 proves this to be true, as an expected 
delay in progress with studies is a (major) obstacle for more than 20% 
of students in all countries apart from Denmark, Latvia and especially 
Turkey (2011:198). 

Making mobility a reality for all

In order to reach the target for mobility laid down in the Leuven/Louvain-
la-Neuve Communiqué (2009), which states that in 2020, at least 20% of 
those graduating in the European Higher Education Area should have had 
a study or training period abroad, it is necessary that measures fostering 
greater mobility of more students be implemented, as well as existing 
obstacles hindering mobility removed. This is also important if the aim 
of improving the participation rates from diverse student groups is to 
be achieved, this also being referred to in the Leuven/Louvain-la Neuve 
Communiqué. 

Since the  Erasmus grants are deemed insufficient by two-thirds of 
students, an increasing in the average size thereof, or another means 
of financial support, would be necessary if mobility is to be more 
available, attractive and socially equal. According to the Eurostudent 
report, mobility is still to a  large extent the  privilege of students 
that come from a high-level social background, as the proportion of 
students who have been enrolled or are planning to enrol abroad is 
lower amongst students from a  more ordinary social background. 
The Eurostudent report on the Bologna Process in Higher Education 
in Europe (2009) proves the  same fact: In most countries, students 
from highly educated backgrounds are more likely to have experienced 
a  study-related stay abroad: in some countries, this share was 
more than three times higher than for students from low-educated  
families. 

The Eurostudent report states that, in the striking majority of countries, 
the  additional financial burden associated with a  foreign enrolment 
period is the single most critical (major) obstacle dissuading students 
from pursuing a  foreign enrolment period. Support from students’ 
families is the second primary source for financial support for students 
that undertake a  mobility period (2011:198). Therefore, it can be 
concluded that students from a more difficult social background have 
fewer chances of being mobile, a fact that shows the urgency of students 
being provided with targeted grants, as well as an increase in the size 
of Erasmus grants. Another factor that would support mobility and 
play a part in the problem of insufficient financial support is delivering 
portable grants and loans, as has been mentioned in the  Leuven/
Louvain-la Neuve Communiqué. 

On average, 24% of students ranked a  lack of the  language skills 
needed to take a course abroad as either important or very important 
reason for non-participation in Erasmus, according to the  European 
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Parliament (2009:87). In addition, the  Eurostudent report summarizes 
that a  self-perception of language competencies being insufficient 
affects the  interest in going abroad of students from low-level social 
backgrounds more frequently than those of a more affluent background 
or higher social status (2011:187). It is therefore evident that measures 
to increase language competencies and available courses need to be 
enhanced. 

However, many students, irrespective of social background, highlight 
the lack of information available in their home country (Eurostudent 
2009). Fortunately, there has been an improvement where this issue 
is concerned, as national unions of students around Europe report: 
the information available on opportunities for spending periods abroad 
has become either much or a little better, according to about 85% of 
respondents (ESU 2009). Improvements in the  quantity, availability 
and access to information regarding the  different possibilities 
for mobility, the  benefits of it, and students’ rights as regards it, 
would bring down barriers that are technical and therefore easily  
eliminated. 

Recommendations for the future

In general, we could conclude that, while mobility is and should be noted 
as something positive, the plus-side does not emerge from mobility of 
itself. For mobility is only a  tool, not an  actual goal. That is why we 
need to concern ourselves with improving the conditions for mobility. 
This means, not only increasing the quality of mobility, but also ensuring 
that obstacles to it are overcome, while access to mobility is widened. 
If the  benefits that learning mobility can bring are to be achieved in 
full, the relevant challenges and obstacles need to be addressed. Proper 
preparation for the  mobility period, enough information and support 
while abroad and full recognition on the  return home are just some 
things that are essential; and the need for improvement in these respects 
is clear.

Thus far, most studies have dealt with Erasmus mobility and its benefits, 
since this programme is the easiest to assign measurement to. However, 
we also need to note that there is a great deal of mobility taking place in 
association with EU programmes, and that there is lack of data on those 
students that are studying abroad for a full degree. 

It is nevertheless possible to summarize by saying that study abroad 
can benefit both students and society. Proving that mobile students 
are more employable can be difficult, and is not easy to measure; 
but we can claim people in this group enjoy more opportunities 
than non-mobile students, because they are more adaptable, and 
have skills and competences of value to employers that they might 
not have gained had they not gone abroad. Next to that, we have 
to highlight the  personal development of mobile students, since 
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mobility can help a great deal towards the achievement of a tolerant 
and peaceful society. And we must not forget the  added value for 
academic life and culture, as mobility has been identified repeatedly 
as a key to the achievement in reality of a European Higher Education  
Area.

According to most of the studies, a majority of mobile students come 
from a more affluent socio-economic background. It is thus necessary 
to recall the necessity for all groups to be afforded access to mobility, 
bearing in mind the  potential benefits for both the  individual and 
society. Hence the facilitation of the process that offers this experience 
to all is something that must be strived for. This is also important in 
the case of non-EU students that are increasingly faced with obstacles 
of both a financial and administrative nature that we need to strive to 
overcome.

In the  end, we will also need to have a  stronger commitment on 
the part of European and Bologna Process countries if there is to be 
real compliance with the 20% mobility benchmark by 2020 – as set 
in the Leuven/Louivan-la-Neuve Communiqué. This reflects trends in 
the opposite direction (hindering mobility), due to the  introduction 
or raising of tuition fees for foreign students. If we truly believe 
that mobility is beneficial, then countries need to find a solution to 
the challenges together, rather than introducing unilateral measures. 
Mobility is of immense value to all members of the European Higher 
Education Area, as it has a vital role in promoting wider awareness 
of European diversity, fostering the  development of inter-cultural 
skills and making tolerance and peace the  core value of European 
societies. Nevertheless, this is only possible for as long as mobility is 
possible for all European students, regardless of their social, national 
or ethnic backgrounds, with any potential social exclusions being  
precluded.
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Competences Shaped in the Frame 
of the European Mobility Programmes

MICHAŁ BRAUN

A mobile phone, computer, mobile Internet and a music player. We want 
to have easy access to technology for communicating with the world, 
working and playing. Having all these gadgets at hand, can you call 
yourself a truly mobile person? Absolutely not. So what do we need to 
educate mobile citizens? And why is it worth leaving the couch?

The world is undergoing rapid change, and the focus in education shifts 
from theory to the gaining of new competences needed in life and on 
the labour market. A border-free Europe and shrinking distances between 
individual countries and continents ensure that the  labour market as 
well as the world of science, are expanding on a global scale. In order to 
fully grasp the opportunities, we have to find a key to major competences 
and build a Europe truly united in diversity. And mobility is the key here. 
Below, you will find an  analysis of the  topic from the  international, 
national and societal perspectives.

From the very beginning, the countries of the European Union have paid 
much attention to building understanding between citizens. Obviously, 
today it is much easier to organise international meetings than it 
was a  few years after the War, but you have to teach mobility to any 
generation. A mobile person can change place of residence easily, and 
adapt it to individual needs and the  situation. This is very important, 
as it instantly boosts opportunities for finding a dream job, obtaining 
education and participating in major events on a global scale. A mobile 
person has a flexible approach to the changing of jobs, is open to new 
challenges and ready to take up new positions in the social structure, 
both on the horizontal and the vertical planes (here you can talk about 
mobility in its social dimension, which in Polish sociology is also called 
social mobility). The features of a mobile person as presented above are 
extremely important today, and this is why the topic has become so vital 
for the European Union.

On an  international level, several major programmes related with 
the  development of mobility of people at any age operate, and range 
from Comenius – as designed for pupils, through student exchanges 
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under Erasmus, up to the Youth in Action programme basing on non-
formal education, and the Grundtvig programme earmarked for adults 
and senior citizens. Each programme concentrates on a different target 
group, but what they have in common is action taken in relation to 
international cooperation.

Erasmus is Europe’s most popular programme designed for student 
exchanges. Thousands of students, doctoral students and academic staff 
experience mobilities at major European universities. The time spent on 
a student exchange is an opportunity to meet peers from all over Europe, 
as well as for learning and playing together. These exchanges also involve 
knowledge transfer, as, while studying abroad, young people realise that 
it is possible to teach and organize academic life in a different way than 
it is done at the home institution. As a  result, universities in different 
countries learn from one another, and have an opportunity to boost their 
development. Establishing new contacts, improving language skills and 
coping in new situations are among the good lessons mobility can teach. 
I personally have participated in a mobility under the Erasmus programme, 
spending a semester at the University in Prague. Having studied in Poland 
for three years, I was surprised in a positive way by the Charles University 
– mainly due to its international character. Selecting interesting courses, 
a new place of residence, and a shared room with a student from England 
made it an  unforgettable time for me. For me it was also a  time of 
intensive and enlightening studies, and of great fun.

When describing Erasmus programme and its impact on the development 
of mobile society in Europe, we should remember that it is still an exclusive 
programme. It is addressed to a group of students, many of whom have 
already had international experiences, who form only a small percentage 
of the population of young people. 

The  limitations of Erasmus include, not only its accessibility, but also 
the limited integration of students with the environment. In a majority 
of the  cases known to me, including my own, Erasmus students stay 
together and attend classes designed solely for them. This results in 
the establishment of exterritorial bubbles, in which students participating 
in international exchanges live. They attend separate classes, and live 
in separate dormitories, and events organised for them do not provide 
opportunities for residents of the host country in which they are studying 
to be met. The attitude of many universities to exchanges make students 
afraid of leaving for abroad. Many academic centres do not recognise 
courses for which credits were earned abroad, and require that their 
students take additional tests upon return. 

Youth in Action is a programme of the European Union that promotes 
mobility and has a much wider reach than Erasmus. The programme is 
based on non-formal education (i.e. organised, but not observing formal 
criteria or ministerial requirements) and is addressed to all individuals 
up to the age of 30 who wish to implement an interesting project. Youth 
in Action comprises short exchanges of young people, during which 
groups from many countries meet for a  couple days or weeks, long-
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term European Voluntary Service (EVS) projects, and opportunities for 
organising events related with committing young people to democratic 
life on various levels. I  have been a  participant, an  EVS volunteer, 
organiser, trainer and inspector of such projects. Youth exchanges 
often commit young people from places that have not been visited 
by foreigners. A  strong focus of the  programme on the  participation 
of individuals with fewer opportunities, and also on the organising of 
projects by them, the  possibility of actions being taken by informal 
groups and a  lack of reference to school achievement, which often 
reflects the social status of a given student, make the Youth in Action 
programme an  important tool used to teach mobility to young people 
coming from different backgrounds. Seeing how the  projects affect 
people and their environment, it is easy for a person to notice the impact 
on individuals of the contact they have made with different cultures and 
points of view.

European Voluntary Service, on which a  young person spends as much 
time abroad as a  student participating on an  exchange, represents 
a unique opportunity for a good acquaintanceship with the people living 
in a given region to be gained. Work for organisations as a volunteer and 
the  demonstration of a  commitment to local life are experiences that 
help young people develop the  talents, interests and skills needed in 
their future career and life. It is very important that a positive attitude 
to the development of key competences be taken, and the international 
environment and challenges faced by volunteers provide plenty of 
opportunities for that. Working with volunteers who come to my 
organisation in Kielce, I can see a big change in them. I have worked with 
a person who did not see any opportunities for development and gave up 
studies and later ran away from home. However, she took up the challenge 
and decided to participate in a 9-month EVS project in Poland. Despite 
difficulties, the language barrier and cultural differences, she thinks she 
used the time well. As early as at the half-way point in the project, she 
decided she would return to the university and change her life.

The aim of this text is not to prove the superiority of one programme 
over another, but to show their different roles in shaping the attitudes 
of young people, and helping them acquire competences. Youth in Action 
has its drawbacks, too, like problems with the poor quality of several 
projects and a  failure to reach disadvantaged groups to a satisfactory 
extent. To many people statements like knowing languages is a must on 
the labour market or international experience will help you find a job and 
make you a  different person sound like truisms, but many people still 
do not avail themselves of the opportunities relating to going abroad to 
study, and participating on a placement or scholarship. There are HEIs 
in Poland at which there are more places available than applications for 
international scholarships. When attending various international events, 
I can see that a group of people regularly attend several events, and I can 
hardly see new faces. 

The different roles of formal and non-formal education and the need to 
reach as large an audience as possible are very important today. Having 
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in mind the proposal for a new youth programme for the years 2014–2020, 
it is even more important for us to understand the  need for the  two 
forms of education to develop, and provide for the participation in them 
of people coming from disadvantaged groups. This presence should 
be manifested, not only in a possibility to participate in international 
projects, but also (as is the case of the Youth in Action programme) in 
the chance for young people themselves to implement projects.

It is obvious that studies and volunteering abroad are not everything. 
Programmes dedicated to the development of competences that require 
a move to another country for a couple of days at least are designed to 
have a long-term impact on society. The building of mutual understanding 
is important, not only on the labour market, but also in the development 
of cooperation between individual countries.

Several European solutions have been modelled after prior national 
experiences, but in the case of the development of mobility, practices 
introduced at an  international level can and should be transferred to 
national and local levels. In Poland, the MOST student mobility programme 
has been introduced, to allow for studies lasting one or two semesters 
in a higher education institution other than the home university, which 
is governed by rules similar to those observed in Erasmus programme. 
Many students can learn for themselves that staying in another region 
of Poland, in a new environment, in another city, is a valuable lesson in 
openness and mobility. 

To sum up, I would like to stress that modern societies require that we 
take up challenges relating to changes of place of residence, retraining, 
changing jobs and acquiring new skills. In 2005, a European framework 
of reference was adopted, which stipulates eight key competences, 
including language and ICT, social and civil skills. I  personally believe 
that it is high time to add a ninth competence to the catalogue, and that 
is mobility.
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Mobility as a Social Activation Tool

MARCIN SIŃCZUCH

Mobility is one of the fundamental characteristics of modern societies. 
Along with reflectiveness and flexibility, it constitutes a canon for describing 
modernity as a civilizational phenomenon. Social mobility is a broad term, 
which encompasses virtual and physical mobility, forced and intentional 
mobility, and mobility for the purposes of work, education and leisure. 
The task of the policy implemented by the EU and its Member States is to 
develop and support tools that shape rational mobility with a view to new 
experiences, knowledge and skills being acquired in an  organised and 
effective manner. At present, mobility in European societies is a) not as 
frequent a phenomenon as it could be, and b) to a large extent a privilege 
of affluent groups and societies. EU policy should aim to make mobility 
a  tool whose use provides for the  redistribution of competences and 
experiences among the groups that have fewer opportunities. We should 
strive for a situation in which geographical mobility affects social mobility 
and contributes to social advancement and improved living conditions. 
EU youth programmes, the Youth in Action programme in particular, form 
excellent tools that incite habits of intentional and rational mobility. Due 
to specific characteristics, such as: focus on direct, active contacts with 
representatives of other countries and cultures; priority being given to 
young people with fewer opportunities and coming from marginalised 
groups, and emphasis on independence and initiative of young people 
in the development of financed projects, the programme contributes in 
a unique way to the shaping of a reflective attitude to mobility as a source 
of knowledge and competences. 

Mobility, flexibility and reflectiveness – 
preconditions for a successful modernisation project

Any answering of the question regarding opportunities relating to mobility 
as a tool for stimulating social and civic activity will need to be preceded 
by an  analysis of the  very notion of mobility and the  phenomenon it 
denotes.
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If one looks at the  sociological diagnoses, formulated from various 
theoretical perspectives, one can identify a  set of features that 
characterise a  successful modern society. It is generally agreed that 
these features are typical of societies and countries, which undoubtedly 
enjoy economic wellbeing, quality living conditions, a  high level of 
general education, and unlimited access to democracy for citizens who 
take an active part in the life of sociality and the community. Successful 
modernity is based on the  three pillars of mobility, flexibility and 
reflectiveness.

In sociology, mobility has several essential meanings. First of all, it 
denotes horizontal social mobility – a change of job, place of residence, 
etc. – with the  maintenance of a  comparable social and material 
status. Secondly, vertical social mobility means social advancement 
(or demotion) through the  social structure. Changes in status may be 
observed throughout the life cycles of individuals or apply to subsequent 
generations (inter-generational vertical mobility) (Szacka 2002:295). 
Over the  last decade virtual mobility has been defined as entailing 
the achievement of goals of horizontal mobility (e.g. a changing of job, 
access to education obtained, new contacts established, new cultures 
discovered) with the  aid of electronic media – especially the  Internet 
(Anesh 2006). Modern societies must be mobile, and their members 
migrate in real space. They change place of residence temporarily or 
permanently, make moves on the education and labour markets, change 
jobs and gain experience. They are also mobile on a vertical plane, being 
able to advance in respect of the social and professional structure. Data 
from OECD ratings show that among the top 10 happiest societies there 
are seven also listed in the  top 10 for greatest mobility. These seven 
countries; Denmark, Australia, Norway, Finland, Canada, Sweden and 
the  USA, are also among countries with the  most robust economies 
and education systems (Serchuk 2011). In this context, it can come as no 
surprise that sociologists feel free to use mobility-related metaphors, 
calling modern societies nomads or tourists (Bauman 2006; Deluze and 
Guattari 1988; Urry 2009). Mobility also has a technological dimension. 
Modern technologies allow for physical movement on a large scale and 
at relatively low cost. They offer miniature devices allowing for mobile 
work. By allowing for virtual mobility they separate the experience of 
time and space (Appadurai 2005; Giddens 2001). The mobility spectrum 
in the modern world is a complex phenomenon. Apart from the mobility 
of well-off and happy people who travel with a will, have knowledge and 
plan how to move in geographical space or in social structure, we also 
observe mobility of the  excluded – refugees, emigrants, people forced 
to look for a better life somewhere else because of poverty, as well as 
experiences of being marginalised and socially demoted.  

Flexibility is a feature of modern societies, as is demonstrated by the skill 
of finding optimum solutions in new situations. This is a kind of adaptation 
that not only provides for the continuance of the social system, but also 
allows for reintegration resulting in improved efficacy. In accordance 
with Talcot Parsons’ (1972) AGIL paradigm, their effectiveness may be 
measured by observation of adaptation potential, the  achievement of 
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forecasted goals and the  ability to integrate individual components 
and maintain paradigms and action schemes that are vital for their 
persistence (Białyszewski 1972:XXIX–XXX). 

Reflectiveness as a feature of social systems was described in the mid-
1980s and has ever since been considered by sociologists to be one 
of the  key elements distinguishing modern societies. Looking from 
the  perspective of social systems, reflectiveness is related to tools 
that are used in the systematic collection of information on processes 
taking place, with a view to these being optimised through a search for 
better solutions. Reflectiveness tools include any evaluation procedures, 
monitoring and project management, whereby elements of reflection, 
audit and the exchange of information are embedded in a sequence of 
actions. In social practice, reflectiveness means the breaking of routine, 
an ability to learn from previous and current experience and actions, and 
a  general, organised and intentional approach to tools, priorities, and 
the goals of social activity. 

In this paper, the author would like to provide an answer to the question of 
whether European youth-policy tools, and especially youth programmes, 
equip young people with competences indispensable to the  building 
of a modern society. Mobility itself is an ambivalent phenomenon – it 
can serve the development of societies, accumulating experiences and 
competences, improving the operations of the economy, and positively 
affecting social, cultural and educational capital, but it can also be 
a  hollow activity that fails to generate any benefits for institutions, 
groups and individuals, and is even capable of causing damage in the form 
of tension, conflicts and the disintegration of various communities. Only 
mobility with clearly-defined goals, which is a  rational activity, well-
coordinated with major areas of social activity, and which is accompanied 
by reflection, may bring expected results in the form of the progress of 
civilisation.

Mobility in Europe – facts and myths 

What are the different dimensions to mobility in individual EU societies? 
What forms does mobility take and what is their geographical and social 
allocation? Is the mobility of European societies exclusive or inclusive? 
Does it depend on the wealth of societies or is it related to age, sex, 
family, professional or other conditions? 

Mobility on the European labour market is not as common a phenomenon 
as it could be. This is especially true of international mobility. Mobility 
on the European labour market is on average lower by 1/3 than that in 
the USA. Various factors affect this trend, major ones being regulations 
on social policy and the labour market that are not conducive to greater 
mobility there. Included here is the protection of domestic labour markets, 
expanded benefit systems for the unemployed and limited flexibility of 
the  remuneration systems, which feature fixed minimum wage rates 
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(Janiak and Wasmer 2008:97). Instruments that encourage mobility, such 
as an active labour-market policy, and educational programmes focused 
on effectiveness are not sufficiently exploited. The  main reasons for 
relatively low workforce flows between individual EU Member States 
include language barriers and a lack of compatibility of social insurance 
systems and pension schemes (2008:96). 

Mobility for education in the EU may be estimated on the basis of data 
concerning student mobility. The  percentage of students who study 
abroad is diversified across the  EU. More than 7%1 of total student 
populations study abroad in: Cyprus (130%), Iceland (23%), Bulgaria 
(9.9%), Ireland (9.2%), Slovakia (9.2%) and Norway (7.5%). Less than 2% 
of students are mobile in Spain (1.5%), the UK (1.4%) and Poland (1.3%). 
In the remaining EU countries, students who study abroad take shares in 
the overall population ranging from 2 to 4%. On the other hand, the highest 
percentage of foreign students as compared to the number of students 
being nationals of a  given country are in Switzerland (17.7%), Austria 
(13.5%), Belgium (11.2%), the UK (11.2%), Germany (10.7%), France (10.5%) 
and Denmark (9%). The lowest percentages of foreign students are to be 
observed in Italy (1.9%), Estonia (1.7%), Romania (1.5%), Lithuania (0.4%) 
and Poland (0.4%) (Lanzendorf 2006:14). In absolute numbers, the largest 
number of foreign students are hosted by HEIs in Great Britain (255,000), 
Germany (240,000) and France (221,000), and the  largest number of 
students leave abroad from Germany, France, Turkey and Italy (2006:15). 
Mobility for educational purposes is one of the main priorities of several 
European programmes addressed to young people, and partially also to 
adults. In terms of the number of participants, the largest is the Lifelong 
Learning Programme, which encompasses the  Comenius, Erasmus, 
Grundtvig, Leonardo da Vinci and Jean Monnet programmes. The biggest 
of the LLP sub-programmes, Erasmus, promotes student and academic 
staff mobility between European universities. In the  academic year 
2009/2010, more than 213,000 participants benefited from its offer, and 
the total number of beneficiaries from the onset of the programme has 
exceeded two million. It is probable that the academic year 2012/2013 will 
see the overall number of beneficiaries exceed three million (European 
Commission 2011, p. 19). 

A Eurobarometer survey (from 2010) shows that more than 85% of EU 
citizens have never left for abroad to work or study. This percentage 
is even higher in the new EU Member States, other than Estonia and 
Poland. On the other hand, the most mobile are citizens of Luxembourg, 
Ireland and Scandinavia (2010:52). Citizens of Europe, although mobile 
in general, mainly travel as tourists. At the  same time, mobility on 
the  labour market reflects social diversification. The  most mobile on 
the  labour market are people who are also the  most affluent (elite 
representatives, top managers), or else people in difficult financial 
situation; the unemployed, single parents, etc. High mobility on the labour 

1 Percentage of students who study abroad as compared to the total student population in 
a given country (100%).
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market is also a characteristic of young adults with higher education and 
students (2010:19). 

What are the  mobility trends among young Europeans? Young 
Europeans aged 15–24 (46%) are more willing than their older peers to 
share an opinion that finding a job will be easier abroad (Eurobarometer 
2010:13). 36% of them think that they will work abroad in the  future 
(2010:19). To a greater extent their mobility is aimed at the acquisition or 
improvement of language competences and professional qualifications 
(2010:36). More than 13% of young Europeans aged 15–24 have participated 
in one or other form of education abroad, which is a percentage similar to 
that in the population of young adults aged 25–39 (17%). The percentages 
in the two groups equal or are higher than the European average (13%) 
(2010:57). Young citizens of the  European Union who have worked 
abroad more often than the remaining age groups have done so within 
the framework of seasonal work or work placements, and less often as 
an element of long-term and permanent employment (2010:68).

Geographical mobility can also take the  form of virtual contacts that 
accompany movement in real space. In the  case of social mobility, 
the Internet is a tool reducing social distance and providing a possibility 
for people outside one’s immediate circles to be met (Wellman and 
Gulia 2004). A large majority (70%) of young Europeans have access to 
the Internet at home. In a large number of EU countries2, more than 50% 
of young people also access the  Internet at school (EU Youth Report 
2009:83). Therefore, e-mobility may supplement traditional mobility, and 
in some cases may be a valuable substitute for it. 

Mobility also involves migration. Young citizens of the EU do change their 
places of residence, study and work. Teenagers move with their parents, 
while older ones go on their own. Migrations of young people in Europe 
are characterised by tendencies to travel to neighbouring countries, 
as well as to move from poorer to more affluent countries. The largest 
number of young Europeans come to the UK and Spain, young emigrants 
also opt for Belgium, Germany, Italy, Austria, Sweden and Cyprus (EU 
Youth Report 2009:11). Obviously another important social factor is 
migration of the young from outside the EU. This trend is especially strong 
in wealthier countries of the Union. The largest number of people aged 
15–30 who are citizens of non-EU countries live in Germany (1.8 million), 
Spain (1.4 million), and the UK (1.25 million), whereas the percentages of 
young residents from outside the UE are highest in Austria and Germany 
(more than 12%). The smallest percentages of young migrants live in new 
EU countries, such as Poland, Lithuania and Romania (2009:11). 

Those seeking to sum up these data on the character of young people’s 
mobility should therefore note first of all that European young people 
represent one of the most mobile social groups. Secondly, this is mobility 
with two dimensions, involving people from better-off social groups 

2 The  Czech Republic, Denmark, the  Baltic States, Hungary, The  Netherlands, Poland, 
Slovenia, Slovakia and Finland.
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who are better educated and have better financial support, on the one 
hand; and on the  other various disadvantaged groups. The  question to 
be asked in this context concerns the manner in which policy at EU or 
Member State level can promote a mobility that overcomes the dualism of 
forced mobility or privileged mobility, and therefore serves as a rational 
alternative, serving as a  tool for building individual competences and 
accessible to all, most especially the young citizens of the European Union. 

The Youth in Action programme. Mobility as a tool 
for social competence building 

From the  very beginning, one of the  top priorities of European youth 
programmes has been to encourage young people into greater mobility 
and to provide for the  establishment of intercultural contacts within 
the European Union, allowing experience, competences and knowledge 
to be gained during study periods, placements and voluntary service 
abroad as well as within the framework of youth exchanges and meetings.

In this context, it is worth emphasising the role of the Youth in Action 
programme, which has been designed to contribute to the establishment 
of a modern, open and mobile society. Youth in Action builds on the family 
of European programmes addressed to young people, which commenced 
with three editions of the Youth for Europe programme implemented in 
the years 1988–1999. In turn, the immediate predecessor of the Youth in 
Action programme was the Youth programme implemented in the years 
2000–2006. Overall, in the  years 1988–2008, the  number of young 
people taking active part in actions organised and funded by EU youth 
programmes exceeded 1.6 million. 

Youth in Action is divided into five priority areas called actions, which 
are significant in their promotion of intentional mobility, via youth 
exchanges and voluntary service engaged in through partnerships with 
other EU countries and those outside the Union. The goal of the various 
forms of mobility promoted under programme actions is for young 
Europeans to be encouraged to participate in intercultural dialogue. We 
can clearly indicate how these actions and experiences gained during 
the  implementation of individual projects under the  programme help 
with the achievement of this goal. 

A time for the development of the adult Me. First of all, Youth in Action 
is addressed to young people of different ages, with younger people aged 
13–18 also constituting an  important target group for the  programme. 
Teenage years are the most important time during which social identity 
develops, and the  role models, values, habits and opinions that will 
determine our future life and life choices are adopted. It is the time to 
gain the most essential experiences relating to how to act in a group, 
build trust, and cooperate with others (Brzezińska 2004:230–238; Erikson 
1996:269–278). Thus young people are given opportunities to participate in 
mobilities, such as exchanges, meetings, etc. even before they commence 
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with their studies. Furthermore, it needs to be remembered that not all 
beneficiaries of the programme will even go on to study at HEIs. 

Contact with others. Projects implemented under the Youth in Action 
programme are designed and implemented by young people coming from 
different countries. This results in the establishment of active contacts 
with representatives of other nations and cultures. In the psychological 
literature, such active contact consisting in joint commitment to 
a given activity is considered one of the preconditions if prejudice and 
stereotypes are to be overcome (Aronson 1997:578–582; Manstead and 
Hewstone 1996:691–696). 

Inclusion of the  excluded. In contrast to other mobility programmes 
addressed to youth, such as Erasmus and Leonardo da Vinci, which 
are characterised by exclusivity, the  Youth in Action programme’s 
priorities include activation and inclusion of young people coming from 
marginalised groups, and those at risk of social exclusion. 

Learning by participation and practice. All projects under the  Youth 
in Action programme are prepared by young people themselves. This 
especially applies to youth exchanges, and it gives the young a unique 
opportunity to gain experience in project management, as they 
are responsible for the  whole process; starting from a  concept, via 
international consultations and preparing a  budget, through to final 
assessment and evaluation. It is difficult to overestimate the  value of 
such an experience. 

Results of international evaluation studies carried out in 2010 among 
young people who had participated in actions funded by the  Youth 
in Action programme confirm the  positive impact of participation in 
the programme on the development of social competences, knowledge 
and skills. The  most frequent positive results of participation in 
programme actions include: 

 • effective communication in a foreign language (75%)3;
 • ability to cooperate in a team (57%);
 • ability to see the value of different kinds of arts and culture (53%);
 • ability to communicate with people of a different cultural 

background (75%);
 • greater interest in European topics (60%);
 • boosted self-confidence (61%);
 • greater awareness of common European values (50%);
 • acquaintanceships formed with people from other countries (69%);
 • having a clearer idea about further educational path and 

professional career (60%);
 • declarations to engage in further education opportunities (formal 

and non-formal) (87%) (Qualitative Impact 2010).

3 Percentage of respondents declaring in a decisive manner (answering definitely yes) that 
they had noticed positive results of participation in the Youth in Action programme. This 
pertains to percentages based on Qualitative Impact 2010 [note: M.S.].
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These study results confirm that participation in projects designed to 
achieve movements across space, the  establishment of contacts with 
representatives of other societies and the joint mounting of activities bring 
tangible results in the form of improved social competences, enhanced 
knowledge and communication skills. The Youth in Action programme is 
a set of specialised tools that help with the shaping of future attitudes, 
habits and actions, and that cater for the aforementioned postulates of 
mobility, flexibility and reflectiveness. At the same time, the programme 
provides all young people (and especially those whose environments 
do not provide them with such models) examples of how to develop 
skills and competences that will be useful for future education and on 
the labour market. In other words, they shape a new European quality to 
young people’s participation in the life of society. 
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Educational Mobility in Europe. 
Mobility as a Tool for Social Inclusion 
and the Stimulation of Civic 
Participation

MAJA BRKUSANIN, VITO LA FATA

This article presents the  key findings from reports on the  mobility 
projects run by CESIE – the European Centre for Studies and Initiatives1 
– since 2001, as well as recent literature and research developed at 
European level. The main topics of this article are active participation 
and social inclusion as linked to mobility actions, and the sustainability 
of such activities. In conclusion, certain practical and useful tips to apply 
in order that mobility might be efficient are provided.

If Europe 2020 objectives are to be achieved, it will be necessary 
for opportunities for young people to be created, in such a  way that 
they may participate actively in the  life of society, and be well-
placed to join the  labour market. Mobility opportunities should be 
aimed at the  development of lifelong-learning key competences and 
the professionalization of experiences. Mobility actions should focus on 
inclusion, active participation, employability, entrepreneurship, a long-
term approach, effective monitoring and assistance to individuals taking 
part in mobility activities.

Experiences of mobility 

CESIE is a  European non-governmental and non-profit organization 
inspired by the  life and work of Italian sociologist Danilo Dolci. CESIE 
is engaged in growth and development through the active involvement 
of people, civil society and institutions, and the promotion of diversity. 
The  World is only one creature is the  motto of CESIE which is aimed 
at everyone’s inclusion through mobility, exchanges and mutual 
understanding.

In 2011, CESIE celebrated ten years of work at the local, international and 
European levels. Over that decade, roughly 800 individuals participated 

1 <http://www.cesie.org/en>.
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in the mobility activities organized by CESIE through European Voluntary 
Service (EVS), Youth Exchanges, Leonardo mobility, training courses, 
seminars and study visits mainly supported by European programmes 
such as Youth in Action, Europe for Citizens and Lifelong Learning 
Programme. Participants include young people, disadvantaged groups, 
people with disabilities, adults, elderly people, trainers, teachers and 
many more.

The  main results of those actions are: raised European awareness, 
the promotion of tolerance, active participation, mutual understanding, 
cultural diversity, intercultural learning, increased social inclusion, and 
raised awareness of global changes and challenges.

Annual priorities contributed to the  promotion of different issues 
relating to the current situation in the EU context, and CESIE has been 
very active in meeting these actions’ objectives. 

The annual priorities of the Youth in Action programme for 2012 addressed 
by CESIE’s activities and projects starting this year are: promoting young 
people’s commitment towards more inclusive growth; stimulating young 
people’s spirit of initiative, creativity, entrepreneurship and employability; 
promoting healthy behaviours as a means to promote healthy lifestyles; 
fostering social inclusion and the active participation of young people; 
and raising young people’s awareness and level of mobilization when it 
comes to tackling global environmental challenges and climate change.2

With a view to making its contribution to the priorities for 2012, CESIE 
will be implementing the Multi-Measure MULTI2: Training for inclusion 
composed of two training courses on the topic of the multidimensional 
phenomenon of youth and social exclusion, as a  follow-up to 
the European Year 2010 for Combating Poverty and Social Exclusion. 
The  first TC COYOUTH – Combating multiple discrimination in youth, 
will concentrate on the analysis of discrimination based on different 
reasons that appear separately: age, gender, origin, sexual orientation, 
disability, etc. The TC aims to assure participants of the acquisition of 
flexible competences allowing them to face multilevel discrimination 
which affects young people negatively and is the  reason for missed 
opportunities, poverty and exclusion in Europe. The  second TC 
MULTIACTION – Multiple actions against exclusion aims to provide 
competences and knowledge suited to youth educators who work with 
disadvantaged young people, with the  objective of improving their 
work at the local and international levels. The partnership involves 15 
European countries.3

European annual priorities & mobility. Projects and best practices – CESIE 
is supporting the European priorities and thematic year by implementing 
projects that address priorities and link them to mobility activities. 

2 <http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/annual-priorities_en.htm>. 
3 More information is available at: <http://www.cesie.org>.
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2007 European Year of Equal Opportunities for all4 – In 2007 many projects 
were based on the  Reciprocal Maieutic Approach (RMA) as a  tool in 
conflict resolution, intercultural learning, inter-religious dialogue and 
drawing benefits from diversity.

2008 European Year of Intercultural Dialogue5 – In 2008 CESIE 
developed many projects focused on intercultural dialogue and mutual 
understanding aimed at organizing exchanges and voluntary experiences 
in different countries. Discovering new cultures and developing dialogue 
with different activities helped targets to discover themselves and 
strengthen their own skills and competences. Implemented projects are: 
the Training Course entitled EuroMed Heritage, the Demos-Kratos Youth 
Exchange, sending volunteers (EVS) in Syria and Egypt, Multi-Measure 
Project Creativity and Innovation for Youth Empowerment. The  main 
results are: improved active participation on the part of young people 
and their lobbying on issues important for them; an intensified sharing of 
good practices and experiences between experienced organizations and 
also organizations focused on youth work methodologies, disabilities 
and the EuroMed area.

2009 European Year of Creativity and Innovation6 – The main creative 
and innovative components of the work of CESIE are methods used at 
International, European and local level. The  main methods used are 
the  Reciprocal Maieutic Approach, creative thinking, the  grassroots 
approach and learning by doing. Best practices of these approaches are 
implemented projects: Handmade Creative Thinking7, hosting and sending 
EVS in India, Nepal and Senegal, etc.

2010 European Year for Combating Poverty and Social Exclusion8 – In 2010 
CESIE sent and hosted many volunteers, youth and senior, developing 
their competences in social work and assisting disadvantaged groups 
at risk of social exclusion and poverty. Other projects implemented 
under the European programmes are: Implementing Social Pathways to 
ameliorate the situation of young wandering homeless persons – ISPAW9 
(LLP – Grundtvig Learning Partnership), M3 – the Migrants and Mobilities 
Grundtvig Learning Partnership – has been an exchange of good practices 
and experiences to promote the  integration of young migrants and to 
find new integration methodologies, etc.

2011 European Year of Volunteering10 – Local or international volunteering 
contributes to the  personal growth of individuals and help them to 
discover their own abilities. One of the projects implemented in 2011 is 
VLOOM – Volunteering aimed at valorizing the action of volunteers, who 

4 <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=555&langId=en>. 
5 <http://www.interculturaldialogue2008.eu/>.
6 <http://ec.europa.eu/culture/news/ne0008-european-year-of-creativity-and-innovation_

en.htm>.
7  <http://www.handmadecreativethinking.eu/>.
8  <http://ec.europa.eu/employment_social/2010againstpoverty/index_en.htm>.
9  <http://www.ispaw.eu/>.
10 <http://europa.eu/volunteering/>.



MAJA BRKUSANIN, VITO LA FATA  
Educational Mobility in EuropE. Mobility as a tool for social  
inclusion and thE stiMulation of civic participation

264

represent an active workforce in Europe but whose work is often not 
recognized enough.

Context. Experiences. Recommendations. 
Mobility and Social Inclusion. Youth with fewer 
opportunities

CESIE target groups are young people with disabilities (physical 
or mental), early school leavers, and the  economically and socially 
disadvantaged, with a focus on multiple discrimination.

Some practical proposals raised during the project TC Learning from EVS 
are:

 • Give responsibilities to increase the feeling of usefulness;
 • Involve young people in local activities prior to the mobility;
 • Define clear goals; 
 • Do a mixed training with young people with fewer opportunities; 
 • Use EVS as an integral part of a learning pathway; 
 • (As a matter of crucial importance) provide individual support and 

follow-up.

Proposals for promotion: 

 • Make the application process easier;
 • Involve public institutions and the private sector;
 • Break with the  stereotypes and promote the  benefits and 

the successful cases of mobility.

Proposals for re-entry into the home country: 

 • Improve the  regulation and use of the  Youthpass on the  labour 
market; 

 • Recover a high budget for follow-up as a key to sustaining the EVS 
experience;

 • Establish a  re-assessment office to make competences and skills 
compulsory;

 • Foster the employment of EVS in the public and private sectors; 
 • Boost the creation of networks, websites and other online tools. 

Mobility and Social Inclusion. Young people from 
less developed regions and rural areas 

CESIE target groups are young people from disadvantaged urban 
neighbourhoods and from rural areas of Sicily; young people from less 
developed areas in the  EU and from extra-EU countries (Moldova, 
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Ukraine, India, Nepal, Senegal). Types of activity: working with immigrants 
(children and adults), the homeless, disabled people; practical work at 
a nature reserve; environmental education, development of professional 
skills, practical and participatory activities.

Key points:

 • Empowerment through skills acquisition to go back to their local 
contexts;

 • Strong mentoring is essential.

Mobility and Social Inclusion. Unemployment 

EU Context:

 • Youth unemployment remains a priority (almost 21%)11;
 • Special attention and measures for NEET (Not in Education, 

Employment or Training). In Italy 21% of people aged between 15 and 
29 are NEETs12.

Benefits of mobility initiatives:

 • Promoting engagement in society and avoiding social exclusion and 
isolation;

 • Enabling the acquisition of key competences that can be transferred 
to personal and professional life.

Mobility and active participation. International 
cooperation and EU integration 

Creating partnership networks outside Europe to enhance international 
cooperation and to expand the opportunities of European programmes 
to international youth. EU enlargement perspective: more mobility in 
sending and hosting new EU members and pre-accession countries to 
raise awareness of European values, share experiences and prevent 
exclusion.

Mobility and active participation. Entrepreneurship

In order to stimulate young people’s sense of entrepreneurship, we 
have identified the following actions to be undertaken so that mobility 
activities can be adapted and more of a  sense of entrepreneurship 
brought into its activities: 

11  Eurostat, June 2010, < 25 y.
12  ISTAT, 2009.
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 • Contribute to the creation of an entrepreneurial mindset; 
 • Take more specific measures and offer a  better introduction to 

entrepreneurial attitudes in other measures; 
 • Contain a more professionalized mobility.

Mobility and active participation. Non-formal 
learning

The  non-formal educational approach is the  main tool used by CESIE 
to promote learning, active participation and the  acquisition of 
competences. Here are some tips to be integrated in the work with target 
groups facing mobility activities: 

 • Bring innovative approaches and learning methodologies to put in 
place an attractive and more inclusive learning process;

 • Do a validation and recognition of non-formal and informal learning 
in the course of mobility activities;

 • Raise awareness of the benefits at national level.

Sustainability. A long-term approach

Key steps that have been identified to ensure the sustainability of impact 
of mobility activities:

 • Involving young people/other target groups in local activities before 
the mobility experience;

 • Promoting the use of Youthpass on the labour market; 
 • Doing a follow-up as a key to sustaining the EVS experience;
 • Promoting the employment of EVS in the public and private sector; 
 • Boosting the creation of networks, websites and other online tools.

Sustainability. Key competences

 • The identification – at the beginning of the mobility – of the learning 
outcomes to be achieved;

 • The monitoring and assessment of advances with the mentor and 
the volunteer;

 • Recording of the  learning outcomes and acquisition of key 
competences;

 • Monitoring of the  implementation of acquired skills in future 
experiences (working, other mobility, etc.);

 • Raising awareness about success stories in the local community and 
through networks.
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Sustainability. Professionalizing mobility.

 • Addressing the objectives of Europe 2020, Youth on the Move and EU 
Youth strategy;

 • Linking mobility with vocational and educational training (VET);
 • Contributing to employability;
 • Strengthening Youth Support Systems – Sub-action 4.3 of the  YiA 

programme; 
 • Enhancing youth workers’ learning mobility and youth work support 

to unemployed young people. 

Sustainability. Strategy for mentoring.

 • Improving communication between coordinating – sending and 
hosting organizations;

 • Ensuring adequate preparation (linguistic, cultural, as regards task 
definition, etc.);

 • Constantly monitoring with tools, such as self-assessment and self-
reflection tools linked to the key competences, in order to facilitate 
the compilation of the Youthpass;

 • Offering awareness of the  working opportunities as a  mentor 
following a mobility experience; 

 • Sharing the best practices in managing mobility projects at the EU 
level. 

Sustainability. Integrated approach for 
empowerment.

 • Planning mobility activities oriented towards specific learning 
outcomes; 

 • Providing continuing mentoring and monitoring;
 • Making mobility activities a natural feature of being European;
 • Engaging in mobility activities across sectors;
 • Increasing information about the benefits of mobility activities and 

engaging multipliers.

Mobility actions should be supported by European, national and regional 
institutions, with a  view to youth mobility becoming the  rule rather 
than the exception, in order that more knowledge and skills might be 
employed in the future Europe’s development. Associations and NGOs 
operating in the third sector and working with socially-excluded target 
groups should integrate mobility activities into their work, as a means 
of supporting local ones. By doing so, it will be possible to enhance 
the  skills and competences of operators and target groups through 
a continuous exchange on European territory and beyond it. The success 
of the  Erasmus programme will influence future EU programmes and 
budgeting for 2014–2020, and focus be placed on mobility through many 
programmes, starting from the ongoing programme (for 2007–2013). 
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Knowledge in the Museum Network 

ALEKSANDRA GŁOWACZ, ELŻBIETA GRYGIEL

Since 2006, the  Wilanów Palace Museum has cooperated with other 
European museums within the  framework of Association des Royales 
Résidences Européennes – the Association of European Royal Residences 
(ARRE) – based in Versailles. ARRE associates 16 member institutions 
that manage the  largest 60 museum residences in Europe, visited 
annually by more than 30 million visitors. Together we are developing 
a network of professionals by organizing exchanges, transferring good 
practices, and implementing partnership projects. In the project Sharing 
Skills in Europe – supporting the mobility of professionals from museum 
residences, implemented with the aid of funds from the Leonardo da Vinci 
programme, eight employees of the Wilanów Palace Museum were able 
to participate in four-week placements at sister institutions throughout 
Europe. The  aim of the  placements was to identify the  international 
standards underpinning project management in museums and of 
task-oriented teamwork (exhibitions, regeneration programmes), to 
compare conservation and documentation procedures as well as social 
communication in a  broad sense, and to explore the  possibilities for 
expanding museums’ educational offers by organizing programmes 
tailored to people with special needs. 

When your workplace is a  wonderful protected venue – a  historic 
royal residence, which attracts crowds of guests looking for traces 
of history and contact with works of art, you may consider yourself 
privileged. However, working in a museum presents many challenges. 
The museum professional is required, not only to protect and preserve 
items of cultural heritage, but also, primarily, to share them, discuss 
them, and encourage visitors to benefit from what has survived as both 
tangible and intangible legacy. The combination of those activities and 
creative problem-solving in the  face of various constraints (financial 
and organizational) translates into satisfaction of both employee and 
museum audience.

Museum employees are people with higher education in the arts – art 
historians, conservators, archaeologists, and philologists. Usually, 
preparation for the job begins on the first day of work at a new facility, 
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and every museum is different, has its own characteristics, depending 
on where it is located, the  objects in its care, and, finally, the  social 
environment in which it operates. It would be hard to learn how to work 
in a museum without actually doing training in a museum. In Poland, 
about 27,000 people are employed in this field; it is a large occupational 
group, which, until recently, had not had a dedicated course of study. 
There are, of course, procedures in the area of  security, conservation, 
sharing and documenting museum collections and substance; they are 
written documents which are made available. Museums, or rather their 
employees, also have responsibilities in the field of social communication 
and education: they are to increase and share knowledge about museum 
objects. Exchange of information and experiences is supported by 
conferences, exhibition openings and placements, but above all by 
a  change in the  management system that enhances the  awareness 
of the  need to raise skills through participation in joint projects and 
the sharing of good practices within teams. 

A  modern museum, or one which is capable of handling today’s 
challenges, is open, interactive, and able to meet the changing needs of 
different audiences; such a museum must be a self-learning institution. 
What prepares one best for work in a museum? Obviously, knowledge, 
studies supported by reading, trips to historical sites, places of particular 
importance, works of art, and artists’ studios. Knowledge of foreign 
languages is also essential, because it is impossible to learn and then 
share the knowledge of Polish heritage, culture and art without taking 
into account the  European context, from ancient tradition to reading 
new books. Management skills are becoming increasingly important, in 
particular project and team management. After 2004, i.e. after Poland’s 
accession to the European Union, museums gained an opportunity for 
development through access to European funds. Many of them were able 
to take advantage of that opportunity, although it required a great effort 
in terms of organization, design, and finally changes in the  system of 
work. The Wilanów Palace Museum is one of those institutions that was 
able to use EU funds to improve the condition of its historic building and 
to restore it, while – simultaneously – changing its management system 
and introducing new governance arrangements. Since 2002, a  process 
of reforms has been implemented based on a  strategy prepared by 
a director selected in a competition, Paweł Jaskanis. One of the major 
drivers of that process is a teamwork system that makes it possible to 
use the  potential of employees from different departments, who had 
decided to participate actively in the  implementation of a  selected 
project for a limited time. 

A good stimulus for the Wilanów Palace Museum was its accession to 
the Association of European Royal Residences (ARRE), which took place 
in June 2006. Sixteen institutions managing 60 European palaces and 
castles and their natural surroundings constitutes a  great potential. 
Versailles, Hampton Court, Chambord, Schönbrunn, royal palaces in 
Madrid, Stockholm, Turin, Brussels and other European cities have now 
for many years been implementing projects jointly, informing each other 
of important events, and sharing best practices. Thanks to the Leonardo 
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da Vinci programme, employees of historic royal residences can also 
learn through the system of job-shadowing.

The Wilanów Palace Museum has applied three times with the National 
Agency for the Leonardo da Vinci programme for support over a project 
to increase the competencies of museum employees, and the grant was 
obtained only at the third attempt. We have gained a lot of practice in 
writing projects, hopefully to the benefit of ourselves and others. As of 
October 2009, eight people had been given the chance to go to a selected 
royal residence in the ARRE network, to attend a four-week placement 
with an intensive programme involving active participation of the trainee 
in the work of the host institution. We chose institutions whose traditions 
and modern methods of management can be a model for the operation 
of the Wilanów Palace Museum, including: Versailles, perhaps the best 
known royal residence in Europe, Hampton Court Palace, a grand palace 
and park grounds near London, the Danish Rosenborg Castle, which – 
like the  Wilanów Palace – has beautiful collections of European and 
oriental art, the Portuguese Mafra National Palace with its huge castle in 
the centre of a small town, and last but not least, the Schönbrunn Palace 
in Vienna, a well-managed enterprise that every year hosts millions of 
visitors from around the world. 

All trainees from the  Wilanów Palace Museum were aware of 
the  importance of knowledge sharing. Therefore, in the  project grant 
application, they promised to write blogs and travel journals, full 
of observations and experiences, to be shared with other museum 
employees1. 

Sharing Skills in Europe helped the employees of the Wilanów museum to 
become familiar with the organizational culture of the host institution, 
and allowed them to use proven methods and best practices in specific 
programmes. The programme also let the Polish specialists strengthen 
the feeling that their knowledge and experience are equally valuable and 
can be used by the most famous European centres. For evidence, let us 
mention specific examples described by placement participants on their 
blogs. 

Monika Buraczyńska, museum educator and coordinator of 
a  programme for the  disabled at the  Wilanów Palace Museum, spent 
four weeks (in February 2011) at Hampton Court Palace – huge park 
and palace grounds near London, and the one-time residence of King 
Henry VIII – which currently implements a rich and extensive museum 
education programme for different audiences. Her placement involved 
gaining experience in the  accessibility of the  museum to people with 
reduced mobility and impaired mental health, and their participation in 
educational programmes. Here are some excerpts and conclusions from 
Monika’s blog: 

1 For example, the Leonardo at Wilanów blog is available at: <http://leonardowwilanowie.
wordpress.com>.
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It is worth noting the overall thematic areas in which I was involved. 
They included: availability (adaptation – physical, informational), 
educational activities, projects for local communities and excluded 
groups, an  Access Panel (forum for disabled people working for 
the  Historic Royal Palaces), promotion of issues of access and 
educational events, legislation on the  availability of historic 
buildings, guided tours for the deaf, audio description (audio guide 
and volunteers who describe the rooms live), the work of volunteers, 
booking, customer service, warders (a group of employees with very 
different skills and tasks than those of the  guards in most Polish 
museums!). All those issues were considered based on the example 
of all the Historic Royal Palaces, as many employees cross-work for 
palaces.

Today, I had an evaluation meeting: we discussed carefully the course 
of my placement, and the  two documents whose preparation had 
been set as a goal of the placement. One is the analysis of educational 
activities at Hampton Court and proposals – ideas for better adaptation 
to the needs of different disabilities. The second is a guide for parents 
and carers of children with autism. It’s a  pretty big challenge. 
I wandered through the Palace in search of all the points that need to 
be described. This is what the guide is about – not about neutralizing 
any potentially difficult spots, but about preparation of the  parent 
(and the  child) for their presence. What for others is probably 
a  great attraction – such as the  Queen’s shadows whizzing around 
the walls of the Haunted Gallery, the sounds of carriages, shouting, 
and courtyard noise coming out of speakers hidden in the gate, or 
perhaps the most difficult point – live historical interpretations – can 
be difficult for an autistic child. (...) Although it may sound trite, this 
placement had so many pluses that it seems unbelievable. They are 
happy that someone did a  piece of work for them, and I’m happy 
because in a month I learned more than in my last year of study. From 
their perspective, it was not only disclosure of their secrets to me, 
but – as has been emphasized repeatedly – a great bilateral knowledge 
transfer, which made me very happy. I met a group of really friendly 
people, ready to share their own experiences, but also willing to learn 
from my experiences and observations.

The most important lesson of this trip is that – ignoring for a moment 
the scale of it all – the possibilities we have are really similar. They 
are not doing anything that we don’t have or couldn’t have with 
a  little effort. In my opinion, the  main difference is organization. 
Here, everything is thought out globally, from concept to detail, and 
there is no room for imagination and improvisation. The final outcome 
surprises only the audience, and never the creator.

As can be inferred from Monika’s diary, the placement programme was 
not only intense but also based on mutual exchange of competencies. 
Trainees from Wilanów were involved in the work of the host institutions 
on an equal basis. They were expected, not only to share information 
about the  historic royal residence in Wilanów and the  functioning of 
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the  Polish museum, but also to actively participate in the  projects 
currently being implemented by the hosts.

Another trainee from the Wilanów Palace Museum, Konrad Pyzel, a trained 
art historian and sociologist, was involved in one of such (challenging) 
new projects, who in February 2011 went to Mafra in Portugal. His hopes 
to work in a friendly environment proved to be illusory; unheated rooms 
of the huge Mafra Palace accumulated moisture from the ocean, inside 
temperatures did not exceed 15 degrees Celsius, and the economic crisis 
in Portugal affected the spirit of the small team of people working in that 
museum. In the application for a LdV placement, Konrad Pyzel declared 
his willingness to study the  relationship between the  museum and 
the local community, and the methods of cooperation with volunteers, 
as they are matters waiting to be solved at the Wilanów Palace Museum. 
Here is what he wrote in his blog, spending the evenings in his temporary 
lodgings – a former convent cell, now in a military boarding school: 

I  prepared a  questionnaire for the  local volunteers (translated by 
Sonia from the Department of Education from English to Portuguese) 
as I  wouldn’t be able to talk to everyone; plus a  questionnaire is 
hard data available for comparison. To survey the  opinions on 
the functioning of the Mafra Palace, I used a local café-bar/bakery, 
which is visited by a  large part of the  local community. I asked its 
staff to distribute, off-peak, short questionnaires to the  customers 
of the  coffee shop with literally a  few questions that could be 
answered within a minute while drinking coffee. (...) In addition, last 
week, we worked on the website of Mafra; the discussions were long 
and creative, and in the end I wrote a  few pages to summarize our 
conclusions and my opinions how to do it, tossing a few examples of 
other sites, including, of course, our own at Wilanów. The exchange 
of ideas about a museum of sculpture for the blind also turned out 
to be very interesting and successful. We managed to take a  big 
step in positioning the narrative for selected sculptures. In the  last 
days of the placement, I intend to think of the greatest hits of Mafra, 
which could be displayed on the website and that could strengthen 
the permanent exhibition.

Below is a  summary of the  placement, including conclusions of 
what they can give us and we can give to them. Their contribution: 
volunteering. They have fantastic volunteers, mostly from Universities 
of the Third Age. They include a lady who reconstructs fragments of 
antique furniture and wooden sculptures and repairs fabrics. They 
have a group of female pensioners who, for educational purposes, play 
the roles of... maids and servants (dressed in bonnets, with brushes, 
etc.); there are also men playing Franciscans (Mafra was once 
a monastery). I emphasize – all of it is voluntary and the only thing 
those people get in exchange for their work is free admission to state 
museums and the opportunity to participate in all performances and 
concerts organized by the Mafra Palace. In times of economic crisis, 
it would be very hard to manage without them. The  second thing: 
a  sense of community and practical knowledge of concepts such 
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as ‘common good’, ‘collaboration’, and ‘local community’. Those are 
the foundations here. During the World Cup in Germany, the official 
ball was called Teamgeist (team spirit). This is the only type of ball 
they play here in Mafra. More specifically: the  staff are extremely 
well integrated, cooperation with the  city is going very well, and 
the military school located in parts of the monastery takes care of 
the monuments in its ‘possession’. Everyone in Mafra know that this 
palace is their greatest asset.

Now, our contribution: the  Internet. They have fun educational 
activities, but they are nowhere to be found on the Internet; they also 
have no audio guides nor any system for addressing the  individual 
tourist. Teachers, before attending a class at the Palace, have a “duty” 
to introduce the children to the subject – but as Mafra does not have 
its own website, they must look elsewhere. In addition, I learnt masses 
of interesting stories connected with the Palace told during tours and 
lessons, and putting them on the  Internet would probably be very 
beneficial. (...) In any case, I  believe that our Wilanów experiences 
may be helpful here.

Konrad Pyzel paid special attention to integration and cooperation 
of the  whole team, headed by the  director, and a  regular group of 
volunteers. Good cooperation with city authorities and the  tenant of 
part of the premises – a military school – were also considered a success. 
Why? The  biggest deficiency of the  Wilanów Museum is the  lack of 
perception of the historic royal residence as a venue that is a focal point 
for the  local community, the  district and the  city, and that must be 
protected – as is the case at Mafra. The palace and park in Wilanów are 
at risk as new housing developments spring up around it, and developers 
show disrespect for the  heritage, historical axes and urban planning 
assumptions. Against common sense and right before our eyes, traces of 
history, which could be the attraction of this part of Warsaw and bring 
benefits to all (as measured by revenue growth in the district), are being 
erased.

The French know very well how to protect historic sites and make money. 
L’Etablissement Public de Versailles, commonly known as Versailles, is 
a very well-managed institution, strongly supported by the state; under 
a long-term (17-year) regeneration programme, it will receive more than 
400 million Euro from the  state budget for restoration works in both 
the  palace and the  park. The  changes generated by that expenditure 
are clearly visible: renovated façades gleam with gold and marble, 
the gardens are neat, grand exhibitions and outdoor shows are organised, 
and also the needs of over 4 million visitors each year are provided for. 
Versailles is several times larger than Wilanów, but our palace and park 
also attract a lot of visitors, more than a million per year. Expenditures 
from the state budget for the maintenance of the historic monument are, 
however, incomparably smaller (and a budget allocated for a single year 
does not facilitate good planning of regeneration work). We were given 
the opportunity to act through EU funds; without them we would not 
be able to regenerate the premises and make it available to the public, 
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together with the very important educational programmes. It should be 
kept in mind that maintaining a historical monument is expensive, but, in 
the long run, brings social benefits in the form of increased revenue from 
cultural industries and tourist services (such as catering and hotels).

The Wilanów Palace and Palace of Versailles were both built in the second 
half of the  seventeenth century. Both here and there, conservators 
must take care of the  buildings, control their condition, and prevent 
destruction. At the Wilanów Palace Museum, the unit for protection of 
architectural monuments is headed by Wojciech Bagiński, a conservator. 
He went to Versailles for a  placement with a  well-prepared plan 
developed by working with a Versailles specialist, Bertrand Barbe, who 
a year earlier was an LdV trainee at Wilanów: 

The  objectives that I  set myself leaving for the  placement was to 
discover the  rules of functioning of such an  extended organism – 
l’Etablissement Public de Versailles – and, as part of the  contract 
was to write a  blog, to have a  go at rendering the  accompanying 
atmosphere. Right now, both seem to me very distant. The first one, 
of course, because of the  scale of the  EPV. I  hope that both of my 
work stations at Versailles: a desk in the Department of Architecture 
and Gardens and the  roof of the  Royal Chapel, will prove helpful. 
On the  roof, I  am to inspect the  condition of stone sculptures and 
decorations, and at the desk – to process the collected data and assess 
the risk of leaving them for another few years without conservation, 
during which they will eventually be removed and treated. The Chapel 
at Versailles still meets the  conditions of the  term I  found in 
a dictionary of architecture: ‘a smallish or private place of worship or 
prayer within a larger establishment’. Even in spite of the fact that it 
is about the size of a cathedral.

Last inspection on the roof was designed to make sure that everything 
has been properly viewed, described, and placed on the  map, 
which is the basic reporting document. The digital map is a spatial 
database, hosting all the knowledge that I managed to gather during 
the placement on the sculptures: their state of preservation, history, 
and iconography. Navigating it with a  cursor is like going from 
sculpture to sculpture on a real roof, clicking them is like touching 
them, and clicking the linked pictures and text lets you watch them 
and learn about their history, condition, and prognosis. (...) During 
the  past three weeks, each of them was described in a  separate 
inspection log, a model of which had been created for this particular 
project, describing issues relevant precisely to that unique situation. 
Tabular data was translated into graphical equivalents and codes, and 
properly positioned on the roof. Therefore, the map allows access to 
information about each of them individually, but also allows you to 
look at all of them at once in the light of various problems. Access to 
information is context-sensitive and intuitive, based on the mutual 
spatial relations between the objects – as is the case in reality – and 
not on knowing their exact names and the complex codes describing 
them. Presentation of the results of the inspection is on Thursday.
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What Wojciech Bagiński did as a  trainee at Versailles was a  test of 
a spatial conservation database being developed by the Wilanów Palace 
Museum. His work was also important for the host institution, which 
received a professional diagnosis of the condition of sculptures placed in 
locations that are difficult to access, which enables quick counteracting 
of any threats. 

At the same time (October 2010), Marta Gołąbek, an art historian, and 
Agnieszka Pawlak, a  conservator of paintings from Wilanów, were 
trainees at Versailles. The experience of participation in the preparation 
of a grand exhibition at Versailles was especially important for Marta 
Gołąbek, who is working on an important project dedicated to King John 
III Sobieski (2013): 

I  am to participate in the  final stages of preparation of ‘Sciences 
et Curiosités à la Cour de Versailles’. The  exhibition will be about 
the scientific interests of French monarchs and their courts, and about 
how such a comprehensive architectural and garden establishment as 
Versailles generated the  development of science (civil engineering, 
hydraulics, medicine, etc.) and generally the very intensive progress 
of empirical science in modern Europe. (...) The  work is already 
well advanced, and these days, the last borrowed objects are being 
brought over. And those coming from outside Versailles are really 
numerous. In total, the entire exhibition will bring together more than 
300 different items. Institutions collaborating with the  organisers 
of the  exhibition include the  National Museum of Natural History, 
the Paris Observatory, the Museum of Arts and Crafts , the National 
Library, and museums of fine arts, of course.

Owing to that exhibition, Agnieszka Pawlak could, in turn, compare 
the conservation procedures in force in Poland and France: 

Wojtek is looking at Versailles from the  roofs, Marta is exploring 
the  mysteries of exhibition scenarios and the  process of creating 
a cultural and media event, while I’m ravaging through the paintings, 
both from Versailles and those that came from various museums 
and institutions, and I study their condition. (...) The period is very 
labour-intensive, and the  whole team of technicians is involved. In 
addition, next week there will be the  grand opening of the  Salon 
of the  Grand Couvert (place setting room) – last year the  plafond 
of that room was still in conservation. Now, it looks beautiful, but 
work is ongoing in the  lower parts. And another event: a transport 
of a large exhibition, the ‘Queens and Kings of Versailles’, to Seoul in 
Korea is being prepared, and today me and Florence were preparing 
conservator opinions on the  paintings. Actually nothing new, well, 
just a different scale. The warehouses are located in different places. 
Between the Grand Stables, where our office is located, and the Palace, 
where one of the warehouses is located, the distance is 0.5 km and we 
covered it several times today. I  should be added that the  office is 
located on the third floor. Exploring Versailles behind the scenes is 
really very exciting.
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Agnieszka Pawlak and Marta Gołąbek, through LdV support, were 
given the opportunity to engage in a complex project at Versailles. Anna 
Ekielska from the art department of the Wilanów Palace Museum has 
similar experiences from her internship in Denmark (October 2009): 

Rosenborg was a very good choice. The castle was a royal residence 
until 1710. Historical interiors of the  early seventeenth to the  early 
eighteenth century have been preserved here. Later, rococo and 
neoclassical furnishings and some decorations from another 
palace were brought to Rosenborg. I keep finding relationships and 
similarities with Wilanów. Even the museum was established here in 
the  early nineteenth century. (...) I  came here at a  very busy time, 
I turned up at the museum on the day of launch of the new website and 
during the last phase of implementing a new system of information, 
and for the opening of two exhibitions – one today, and the other in 
two weeks. Very intensive work. I quite naturally became involved in 
the development of the website and selection of items about which 
expanded information will be provided at the exhibition. A view from 
the outside, supported by my knowledge of history and art, is needed 
and may lead to new ideas. (...) The second task, directly concerning 
communication with the public, will be to design one’s own selection 
of monuments that will be incorporated into a  modern system of 
information at the exhibition.

Dr Agnieszka Leśkiewicz-Laudy, who normally does microbiological 
research at Wilanów and analyses the air and micro-organisms that live 
inside and damage the historic building, also benefited greatly from her 
placement. Her research identifies possible hazards whose effects may 
be irreversible (e.g. loss of colour in the fabrics on the walls due to the fact 
that micro-organisms feed on the colouring agent). At the invitation of 
British conservators, she spent four weeks in London. Here are her notes 
on the organization of work at the Historic Royal Palaces: 

I work in preventive conservation. The energy and efficiency result 
from the need to adjust the range of tasks to the opening hours of 
the palace, when it is open and available to visitors. (...) The outcomes 
are very satisfactory. They owe it, certainly, to planning, but also to 
adapting the methods to the actual capabilities. They do it by answering 
very simple questions: what aims to set so that their achievement 
is realistic, viable in terms of time, attractive to the employees, and 
valuable to the institution? What can I do for my team’s work to be 
more rewarding? How can I support my colleagues in achieving our 
common goals? And finally, the simplest question – how can I make 
better use of my time while respecting the time of others? The Historic 
Royal Palaces, an institution associating five different royal palaces, 
is managed by objectives, processes and projects. Clearly defined 
goals, well-controlled processes and efficiently run projects simply 
provide them with great results.

The  last placement still lies ahead: Aleksandra Głowacz is getting 
ready to go to Vienna, where in February 2012 she will be observing and 
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participating in museum educational programmes at the  Schönbrunn 
Palace. At each stage, it is worth looking at the effects of the project: 
we have a  lot of experience that the trainees have passed on to their 
colleagues at the  Wilanów Museum, and projects initiated during 
the  placement have also been developing. Marta Gołąbek accepted 
an offer to work at the European art exhibition in Monaco, and took part 
in its implementation in 2011. The comprehensive documentation system 
created by a  team under Wojciech Bagiński, and tested on the  roof 
of the  Chapel at Versailles is currently being developed at Wilanów. 
Agnieszka Leśkiewicz-Laudy, in collaboration with the  conservators 
of the  Historic Royal Residences, is implementing a  project in which 
an  important part is played by microbiological testing procedures 
developed by her. Konrad Pyzel participated in the  creation of a new 
website for Mafra, and is now the editor of the Wilanów vortal. Monika 
Buraczyńska implements programmes for the disabled at the Wilanów 
Palace Museum. All trainees revealed their communicative competencies 
and proved to be extremely talented bloggers2. 

The  Wilanów Palace Museum is awaiting three employees from 
Versailles, who will soon begin their placement under the Leonardo da 
Vinci programme. They will work with our conservators. We hope that 
nothing will stop the free flow of knowledge and experiences between 
European museums. 

The  mobility of professionals from the  Wilanów Palace Museum who 
participated in placements funded by the  LdV programme allows for 
constant improvement in their skills and an inflow of expertise at European 
level. Working at a  partner institution represents an  opportunity for 
trainees to experience a  different working culture, organization, legal 
situation, etc. These experiences in this particular case allowed Museum 
employees to recognize the differences and discover solutions capable 
of being implemented at home. The bilateral vector of knowledge flow 
has provided a  balance between the  trainee and the host institution. 
Regardless of the future career paths of the participants, the placements 
will form an  important part of their curriculum vitae, confirming 
the completion of a placement in Europe’s top museums.

2 The knowledge, experiences and anecdotes are available for those interested at: <http://
leonardowwilanowie. wordpress.com>.
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The Contribution of the Erasmus 
Programme to the Development 
of an Institutional Strategy of 
Internationalisation – the Experience 
of the Adam Mickiewicz University 
in Poznań

IWONA BORKOWSKA

The Adam Mickiewicz University in Poznań is one of Poland’s largest and 
highest-ranked universities. Established in 1919, it continued a more than 
400-year academic tradition in Poznań, as first launched by the Collegium 
Lubranscianum (1517) and the  Jesuit Collegium Posnaniae (1611). About 
50,000 BA, MA and PhD students take advantage of the high-standard 
educational and research options the University has to offer within its 14 
faculties and 50 fields of study, with more than 180 specialisation tracks 
and 80 post-diploma programmes. 

The University has long prided itself on its international character and 
prominence. It has strived as far as possible to cultivate links to partners 
abroad, even at times when such possibilities were seriously hindered 
by political obstacles. Therefore, in 1998/1999 when the  Erasmus 
programme first came to the  AMU, we had long-standing experience 
with international cooperation to build on, and could make (more) use of 
tens of different contacts established in the past (Map 1.).

The  AMU‘s first institutional Erasmus coordinator remembers vividly 
the  disarming honesty with which the  Vice-Rector for international 
relations of that time introduced him to the  project in 1998 (Milecki 
2011:45). AMU’s leadership always attached great importance to 
the Bologna Process and appreciated the European Union’s support, but 
the Rector made no secret of what difficult work it was going to be – 
pioneering, with no locally-proven solutions and against our tradition. 
And yet Erasmus’s potential was promptly released. Years of increasing 
mobility followed, in a  climate of catching up with opportunities not 
attainable in the past. The programme grew in power as year followed 
year (Figure 1.).

After a few years of pioneering work a new paradigm emerged, shifting 
the focus away from quantity and promoting quality in all aspects of 
international academic cooperation. We had an undoubted capacity 
where contacts and partners were concerned, but needed to map 
them.
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Map 1. The AMU’s partners in 2006 

Source: Kaczmarek, T., AMU International Relations Office 

Figure 1. Incoming and outgoing Erasmus students at AMU 1999–2011
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Source: Author’s own elaboration based on the  data of the  AMU’s International 
Relations Office 
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PART I: MobIlITy And CoMPeTenCes
– CIvIC soCIeTy, lAbouR
MARkeT And eduCATIon

This is all the  more true today, as we boast of having over 700 
bilateral Erasmus agreements. Either we find out exactly what kind of 
opportunities are behind them or we risk a pure propaganda of numbers 
(Gaalen 2010:13–16).

The figures bear out the  idea that interest in AMU (and most likely also 
Poznań and Poland in general), on the part of foreign students, is limited. 
This is all the more reason for us to recognize the fact that, no matter how 
much we imagined ourselves to be known internationally in the past, our 
institution was barely noticeable to students from other countries before 
1999. It requires no further argument that 300 incoming international 
students could not have been attracted without Erasmus. Hosting these 
groups stimulates our internationalisation strategy and, not least, is 
the very raison d’être for such initiatives as courses/programmes in English, 
Internationalisation at Home (IaH) activities, EILC courses, Intensive 
Programmes, Summer Schools, and, last but not least, extracurricular 
activities. In the long term, these measures also attract Polish candidates. 
In fact, many AMU students indicate this international character of 
the University (primarily mobility opportunities) as one of the main reasons 
for coming to (or remaining at) the  AMU. There are thus considerable 
academic, economic and social implications for the institution and the city. 

At present, the  AMU has its development strategy for the  period  
2009–2019 (Strategy of the  Adam Mickiewicz University in Poznań for 
the  period 2009–2019), which facilitates progressive and consistent 
implementation of clearly-defined standards and application of 
the  AMU’s directives. Internationalisation processes in education 
and research are enhanced among the  strategic priorities, as well 
as being mentioned in detail in activity charts. In parallel with this 
wide-ranging programme, which will be further discussed in the next 
section, a statement on the AMU’s international mission and vision was 
released in a  separate document (The Adam Mickiewicz University in 
Poznań International Strategy), whose language is unmistakeable:

(...)
The University continuously extends and updates research programs 
and contents of study curricula, with special emphasis on their 
interdisciplinary and international nature. 

It promotes pro-European ideas and actively participates in 
the  international academic community, seeks to implement joint 
research and educational programs. It aims to strengthen ties with 
the European Union Member States and embarks on new initiatives 
conducive to cooperation with the countries of Europe. 

The Adam Mickiewicz University in Poznań is fully committed to:
•	 conducting research of global significance, capable of exerting 

a positive influence on the well-being of the local community and 
society in general (...);

•	 providing multiple opportunities for AMU students to have access 
to high-quality substantive international learning experience 
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through first-hand exposure to teaching by visiting faculty from 
partner institutions, as well as study trips to partner academic 
centres abroad;

•	 establishing meaningful partnerships among our faculty and 
students with academic communities from higher education 
institutions from around the  world, across disciplines, in 
scholarship, research, economic development projects and public 
diplomacy.

(...)

The internationalisation strategy sets out various objectives concerning 
internationalisation of the University and enumerates detailed tasks in 
this field.

A  strategic dilemma arises when a  University bound by its rich 
tradition faces many new challenges, whether they come from outside 
(international accreditation), or as the result of changes to the national 
legislation. The AMU’s mission and vision reflect difficult choices of this 
kind that the authors of the Strategy have had to consider. There can be 
no doubt that Erasmus has helped with the drawing up of guidelines and 
the setting of priorities. 

Erasmus has literally pressurized us to make international commitments 
and to adjust our standards and structures to EU criteria for partnership 
and exchange. This was the basic prerequisite. The process of reforms is 
not an easy one, and internationalisation – even if it seems to be one of 
the university’s most acute needs – cannot be brought about overnight. 
Things may be different in newly-emerged higher education institutions 
(Middlehurst 2008:3). But where Erasmus was going full steam ahead and 
reforms were well under way, passionate discussions around the long-
unanswered question to join or not to join the Bologna Process? had to 
come to an end. 

The  authors of the  Strategy understood that, with financial support 
from Erasmus, we have an opportunity to do something great for both 
students and the  institution, and must not let that slip through our 
fingers. Therefore the  kind of support that is offered to institutions 
and individuals by the Erasmus programme (as Intensive Programmes, 
Multilateral Projects, Networks or Accompanying Measures projects, 
etc.) is often referred to in the  document. On the  other hand, when 
the  strategic plan was being formulated, the  strategy commission 
did not take account of the  comprehensiveness and complexity of 
internationalisation measures to an extent that would be satisfactory for 
enthusiasts of large-scale and in-depth internationalisation. However, 
the  plan is grounded in reality and is built on careful consideration 
of financial capacity, as well as willingness or reluctance on the  part 
of the  academic community. But the  priorities cover a  wide range of 
spheres and are flexible enough to open up tremendous possibilities for 
the institution’s academic and service improvement.
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– CIvIC soCIeTy, lAbouR
MARkeT And eduCATIon

The  accelerated development in higher education these days ensures 
that reality is often ahead of any strategic plans. The AMU’s 10 years 
strategy represents a long time horizon. If some operational objectives 
concerning internationalisation are easily achieved, they need upgrading 
and extension. This challenges the  people directly responsible for 
the  implementation of the  Strategy to reach far beyond its strict 
recommendations. 

There are four main units within the AMU that have an  international 
scope of responsibility, i.e. the International Relations Office, European 
Programmes Department, Transatlantic Mobility Office and the University 
Centre of International Education AMU-PIE (Programme for International 
Exchange). At the same time, however, some international operational 
objectives are distributed among the different faculties, in which Deans 
assume direct responsibility for them.

The  international approach has been integrated into several aspects 
of education and institutional processes (curriculum development, 
research, collaboration with business, recruitment, quality assurance, 
etc.). The AMU Development Strategy focuses on four strategic objectives 
which form its key themes:

 • Strategic objective 1: Top-quality RESEARCH;
 • Strategic objective 2: Top-quality EDUCATION;
 • Strategic objective 3: A university OPEN to its environment;
 • Strategic objective 4: A professionally MANAGED university.

1. Top-quality RESEARCH – In terms of Internationalisation abroad, 
the  AMU’s strategy explicitly addresses the  following operational 
goals serving strategic objective 1:

 • Construction of a  system of research quality assessment, and 
connection of research financing with outcomes (goal 1.1.2.);

 • Development of the model of the  scholar and head of research 
team (1.1.4.);

 • Enhancement of international research (1.3.); 
 • Extension of the international mobility of scholars (1.3.1.); 
 • Intensification of efforts to acquire research funds from abroad 

(1.3.2.); 
 • Dissemination and promotion of research outcomes (1.3.3.);
 • Participation in solving global issues (1.3.4.);
 • An increase in the number of publications of internal significance 

(1.3.5.);
 • The recording and filing of tangible and electronic resources for 

use by the general public and for cultural and research purposes. 
(1.4.5.). 

Activities: continuous provision of an  online information system on 
international mobility for academic and administrative staff, continuous 
provision of an online information system for stakeholders abroad on 
current events, research, publications and general study settings at 
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the AMU (in English)1, mapping external research programmes concerning 
global issues, etc.

2. Top-quality EDUCATION – International aspects are also apparent in 
the implementation of strategic objective 2, i.e.

 • Injection of an international aspect into education (2.7.);
 • Extension of the offer of classes in congress languages (2.7.1.);
 • An increase in student and faculty mobility (2.7.2.).

Activities: quality assurance and validation, internationalisation of 
the curriculum (integration of global perspectives, international relevance), 
implementation of the  Bologna Process, joint programmes, distance 
and e-learning programmes, recruitment of international students, 
encouraged acquisition of language skills among students, provision of 
extensive support for international students and its improvement, etc.

One of the  main strategic objectives, Top-quality EDUCATION, is to 
be achieved primarily by establishing and running a quality assurance 
system (operational goal 2.1.)2. Since January 2010, the  AMU has had 
a  regular quality assurance system at the  level of the  institution and 
the  level of faculties.3 This mechanism encompasses all aspects of 
the  education process and, quite significantly, is managed by persons 
with an  international scope of responsibility (Bologna Process, ECTS, 
e-learning, Life Long Learning, mobility, etc.) at least as much as by 
local/national experts. We cannot underestimate the fact that experts 
on international standardisation (and internationalisation in general) are 
involved in the quality review processes, as well as in quality culture 
stimulating activities. A global view is articulated and brought forward 
around the  issues of qualification frameworks, learning outcomes, 
new study programmes, shared curricula, recognition, international 
classrooms, etc. This ensures that internationalisation is used as 
an  overarching quality management tool and that the  university is 
the subject of continuous comparison with international counterparts. 

The Quality Assurance Council has made a  list of recommendations to 
faculties that inter alia involves a more flexible approach in recognition, 
study programmes with incorporated mobility, problem-solution 
procedures, etc. It is true that 12 years of Erasmus provided us with a very 
useful learning opportunity as regards our exchange suitability. Too many 
problems and challenges derived from mobility at its early stage. Mobile 
students were viewed by many as escapees from, or violators of, their 

1 The  AMU online service in English <http://international.amu.edu.pl/home/about-us/
newsletters>. 

2 Operational goal 2.1.: Introduction of an  internal assessment system and provision of 
quality education; activity 2.1.1.1.: Creation of the Bureau for the Bologna Process, activity 
2.1.1.2. Establishment of the institutional quality assurance council, appointment of Rector’s 
plenipotentiaries for ECTS, LLL, e-learning, USOS (student management oriented system) 
and Mobility (Erasmus) 

3 The AMU Quality Assurance System <http://international.amu.edu.pl/home/about-us/
quality-assurance>.
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– CIvIC soCIeTy, lAbouR
MARkeT And eduCATIon

study programmes, while apologists of mobility were their partners in 
crime. All that was due to the new, lean system. Erasmus has proved to 
be the most efficient tool for unveiling shortcomings on the one hand, 
and for accelerating standardisation on the other. The growing interest 
in staff mobility and effective partnerships (instead of numerous, but 
artificially aggregated and barely-used contacts) that we face today, along 
with the increasing concern for mobile students’ needs, reflect, not only 
the fact that the Council’s recommendations are being listened, but also 
– and not least – the fact that the Erasmus lessons have been well learnt.

3. A  university OPEN to its environment – strategic objective 3 has 
international implications in so far as is implied by operational goals 
3.1. and 3.5.:

 • Enhancement of the cultural role of the University in the region, 
particularly in activity 3.1.3., which is sponsorship and organization 
of artistic projects, this also being taken to denote international 
projects;

 • Intensifying cooperation with city and regional authorities (3.5.). 

Activity: initiation of cooperation (...) concerning joint application for 
the EU funds (...).

4. A professionally MANAGED university – In this regard the following two 
operational goals have an international nature and/or implications:

 • Introducing a  mechanism for the  ongoing upgrading of quality 
of organisational processes through the  adoption of a  quality 
management and problem-solution system (4.3.1.);

 • Acquiring external resources for investment/renewal/repairs (...) 
(4.6.4.).

Detailed activities: encouraging acquisition of language skills among 
staff, compliance with national and European legislation.

The  AMU’s international strategic plan (a  separate declaration, which 
is used mainly for promotion and information purposes but has no 
regulatory power in itself) outlines only 3 of the  strategic objectives 
mentioned above, but modifies them with a view to their having more 
international relevance:

1. Internationally recognized, top-notch RESEARCH;
2. Top-notch EDUCATION conducive to student and teacher mobility;
3. A  University OPEN to the  immediate and global environment and 

responding to the needs of a knowledge-based society and economy.

The short document exemplifies additional practical initiatives by which 
these objectives can be achieved, for example: 

•	 Creation of joint research programs with leading academic 
institutions from around the globe, including the USA, Canada, EU 
countries, China and others;
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•	 Development of activities of international interdisciplinary 
research centres (e.g. Center of Middle-Asia Research, Center for 
European Integration);

•	 Highlighting AMU presence in international academic and research 
networks (i.e. EUA, EUCEN, The Compostela Group of Universities, 
The Santander Group, EMUNI);

•	 Developing activities of interdisciplinary University centers 
focusing on the  international aspect of education (i.e. Center for 
European Integration, Confucius Institute, British Council Library, 
Alliance Française, Austrian Institute, Goethe Institute).

Therefore, it is complementary to the University’s Strategy and shows 
that the updating work is being done and supplementary measures are 
being constantly adopted.

All categories mentioned above are new in AMU’s strategic planning. 
Having taken them into account reflects a qualitative, partnership and 
movement oriented approach in internationalisation. There are some 
tangible results and good practices that AMU can show for the hard work 
that has been done so far. A shining example is the University Centre 
of International Education AMU-PIE (Adam Mickiewicz University – 
Programmes for International Exchange). AMU-PIE is Study Abroad 
Programme and Centre specifically addressed to visiting students which 
offers course units taught mainly in English.  The offer increases with 
each passing year (Figure 2.).

Figure 2. Number of offered AMU-PIE courses, 2006-2011
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Source: Author’s own treatment of data of the University Centre for International 
Education AMU-PIE

For a  university it is a  great challenge to encourage teaching staff to 
provide an  offer on this scale. One of the  many problems concerns 
the small sizes of groups of students. Thus, there is at least one good 
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reason to advise domestic students to participate in the  AMU-PIE 
courses. This recommendation (never a  requirement) is addressed 
both to students who plan to go on Erasmus trips and those who 
do not go abroad. Here we can take a  closer look at one of Erasmus 
effects – intensifying contrasts between students who participate in 
the  programme and those who reject Erasmus offer. The  problem is 
increasingly discussed – the University’s responsibility to find a solution 
that benefits the majority. However, for whatever reason, the majority 
do not go abroad at all4. 

A  particular question to be posed therefore concerns the  tens of 
thousands of young people who do not participate in academic mobility. 
One answer to that lies in Internationalisation at Home, a matter which 
is sadly not addressed explicitly in the AMU Strategy. This is unfortunate 
because, once we have agreed on the  great relevance of intercultural 
learning outcomes, we cannot turn round and say to the 70% who do not 
go abroad that internationalisation is not applicable to them, thereby 
excluding the  majority of our students from higher education’s most 
celebrated achievement – and one in which more and more stakeholders 
are placing their hopes. The high ideals of friendship, tolerance, equality 
of right and treatment for all races, nations, religions5, etc. are, as is known, 
best practiced at home, on one‘s own doorstep. Internationalisation at 
Home sounds simple, but in Poland it does not seem to be so, on account 
of the  unfortunate fact that our country is extremely homogenous 
in terms of culture, language and religion (as can be concluded, for 
example, from the Polish Census of 2012). In fact, we do not have Others 
at home. We have to go abroad in order to face cultural diversity (and 
uncover ourselves in it). According to students who come back, this 
experience is the most striking and overwhelming phenomenon to be 
witnessed abroad, and one that they tend to long for most afterwards. 
Thus, we need international students who may break our uniformity, and 
whom we include as stakeholders in both the consultation process and 
the extracurricular activities attendant upon academic life. For simply 
having international students coming for studies is not the  solution 
to our intercultural problems, nor any guarantee that integration will 
take place. On the  contrary, this is exactly what causes the  collision, 
and where cultural problems arise. Therefore, we run a wide range on 
Internationalisation at Home activities on a  daily basis, irrespective of 
the fact that, as mentioned before, the Strategy does not pressurize us 
to do so. 

Political and cultural rationales for internationalisation seem to fall 
on particularly fertile soil at the  AMU. The  value of national security, 
peace and mutual understanding, along with respect for interculturality, 

4 Students’ participation in Erasmus mobility, as indicated in the Quality Assurance survey 
results: 

 10% in 2009/2010 <http://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0004/66730/Raport-z-
ogolnouniwersyteckiej-ankiety-studenckiej.pdf>.

 9% in 2010/2011 <http://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0020/91631/3-Raport-z-ankety-
studenckiej-studenci-studiow-stacjonarnych.pdf>.

5 Adam Mickiewicz University in Poznań International Strategy
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seem to have been firmly rooted in AMU and its staff members ethos 
for a  very long time. In view of the  possibilities available in today’s 
world, first realized and tried with Erasmus, rationales shift towards 
academic enhancement through curriculum development, international 
academic standards, research collaborations, economic growth and 
competitiveness, international branding, financial incentives, human 
resource capacity-building, citizenship development, income generation, 
etc. Having and respecting an  institutional development strategy is 
essential, but its practical implementation depends largely on individuals. 
Each member of the  academic community may listen and respond to 
different rationales, have different expectations or recognize different 
barriers. 

The AMU’s Strategy even anticipates hesitation or refusal, and this is 
precisely why financial incentives and motivation measures are envisaged 
at the  level of the  Strategy’s activity charts: a  motivation system for 
academics teaching in English (or in some other widely-spoken foreign 
languages) and the  Rector’s award for the  faculty offering the  best 
package of courses/programmes taught in English. Another example 
is provided by free language courses to combat shortfalls in linguistic 
proficiency among faculty or administrative staff – as a serious barrier to 
internationalisation.

There may be disparate interpretations between the  University’s 
leadership and Deans as to how international character, visibility and 
reputation can be achieved. The general guidelines must be discussed 
further in terms of a  faculty’s profile, achievements and human 
resources potential. It is possible but alien to the  AMU tradition to 
impose a single model upon a diverse community of 5,000 co-workers. 
Thus, it is each faculty’s responsibility (and obligation) to map their 
contacts and capacities and to implement the plan at optimal conditions. 
Gaining a  detailed vision and identifying strengths and gaps of each 
single department is essential if we want to increase the effectiveness in 
a wider scale. This is operational goal 1.3.1.

There is unquestionably an  interaction between individuals and 
internationalisation processes. At the AMU it is apparent that Erasmus 
has nourished a generation of Deans with previous Erasmus-coordinator 
experience. Many faculty coordinators took over as Deans and, in their 
upgraded position, are now inclined to look favourably upon the concept 
of mobility, showing instinctive understanding of such concepts as 
transparency and recognition, appreciating the learning outcomes behind 
a course title, speaking foreign languages, having contacts abroad and 
being in a position to expand them readily, and being willing to receive 
international guests... These are qualities only rarely found together in 
academics who have never dealt with mobility.

Despite being a  secondary (and thus perhaps artificial) motivation, 
the Strategy document is a force that has mobilized AMU staff members 
of all generations and groups. Mobility, the  most spectacular and 
revolutionary aspect of internationalisation, is no longer only tolerated. 
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Instead, it is a  highly recommended and desirable element of both 
education and academic career.

We are approaching the stage at which we shall be ready for strategic 
partnerships and targeted alliances, focusing on deliberately-selected 
regions and institutions, and explicitly-designed IaH initiatives (Beelen 
2007:9), training of human resources for intercultural collaboration 
(other than linguistic preparation), development of international alumni 
networks, exchange of curriculum resources and learning materials, 
These aspects are what is to be expected from the AMU’s future Strategy 
in terms of internationalisation. 

Students’ and university employees’ interests and expectations as 
regards internationalisation change, or rather evolve, if we admit that 
the  Homo Erasmus label is correct in some way, and that Erasmus 
promotes evolutionary improvements in people. Almost all Erasmus 
scholarship holders come back with a great need to continue intercultural 
adventure at their home university. Therefore IaH initiatives, like many 
other more or less detailed innovations not included in the  Strategy, 
arise from the  recognition of these new needs and from the growing 
awareness of internationally-involved staff. We seem to be coming up 
to another paradigm shift today, though this one is certainly not likely 
to be the last.
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Mobility and Current Trends in Global 
Education

GABRIELE SIMONCINI

Mobility in higher education has become a  fundamental principle in 
acquiring the competence needed for the global society. Mobility is no 
longer an  option, but has become a  strategic success factor shaping 
the  future of young generations. Career success and contribution to 
society are made possible by the possession of experience education, 
multicultural competence, and flexibility. All this, and even more, has 
become necessary to navigate the mutant, and fluid scenarios in national, 
European, and global society. 

It is imperative that mobility be understood as a crucial feature of the global 
society. National communities are often still resisting this perception. 
European states and public institutions are slow in perceiving, promoting, 
and practicing mobility in general. This is understandable: mobility implies 
de-nationalization of self in becoming globalized. Mobility means to leave 
the  village and enter the  global village. The European Union instances 
are facing a complex task in practicing mobility, and even more (under 
the current times of crisis) in advancing the Union’s integration. 

In spite of their efforts, European public institutions, are facing serious 
objective limitations coming from national fronts. In today’s Europe, 
the  nation-state apparatus is hardly an  innovative instance, national 
bureaucracy is mostly unprepared for innovation. Furthermore, 
the national state university monopoly systems, like in the Italian case, 
are engaged in a deadly resistance to change. Their Ministries have come 
to manifest the views of narrow interest groups (the parasitic professorial 
caste), surviving at the expense of the new generations. 

In parallel to the public sector, the private sector needs to be considered in 
the light of its growing weight. Non-state higher education, the business 
community, the corporate environment are the fundamental stakeholders 
and strategic players in mobility development. It is therefore auspicious 
for there to be a more articulated conjugation of different public/private 
priorities, missions, and interests. It seems there is a trend for a general 
over-comprehensive effort and desire by the  public sector to manage 
mobility in all its different ramifications. 
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Such a general approach probably sees the private sector as a subordinate 
subject, not as a primary entity and player in globalization. It seems that 
experience learning, multilingual competence, transnational mobility, 
innovation, excellence, and much more, will only be achieved within 
institutional frameworks. A hard task, when in reality these instances 
are at local-national level, and in the hands of unprepared, unqualified, 
and unwilling (if not even purely parasitic) subjects and lobbies.

An effort should be made to increase the role of the private sector in 
mobility. Non-state higher-education institutions are a growing reality 
worldwide. They are managing mobility on account of the  simple fact 
that they themselves are expressions and results of mobility. Network 
Universities, Multi-campus Universities, Corporate Universities, For-
Profit Universities, Study abroad programs, Multi-semester study 
abroad programs, have become a  powerful reality, quantitatively and 
qualitatively. This is happening on the global scale, in China, the USA, 
the Gulf region, India, and almost everywhere. 

Mobility within the  European Union could gain remarkably when 
contextualized globally. European mobility could do more if designed 
first of all to deliver; here and now. Furthermore, mobility could deliver 
when designed and practised exclusively as global mobility from the very 
outset. A new way of thinking is needed urgently.

The  fundamental essence of Western liberal democracy is constituted 
by its openness, by being an  open society. Openness is paralleled by 
fluidity, accompanied by uncertainty, and risk. The global open society 
provides remarkable opportunities for developing higher education and 
research throughout the world. Colleges and universities, mostly private 
ones, have sprung up on all continents since the end of the last century. 

Attempts to define global education, or better global higher education, 
can be confusing to traditional thinking. Education has always 
been conceived and defined as national in nature. Consequently, 
international education meant simply an  interaction among national 
education systems. We define here higher global education first of all, 
as the  mutated and continuously mutating education process based 
on innovation and excellence. We believe we are dealing here with 
a process, not a system. 

Originated within the global village, the structural part of the knowledge 
economy – global higher education – has become a  major motor of 
development and security across the world. Framed within the global 
context, higher education cannot prosper if constrained by each country’s 
distinct national borders. The knowledge economy does not necessarily 
need, and hardly tolerates, national borders. Perhaps we could dare to 
think about global higher education in similar terms to those we apply to 
multinational corporations. This certainly implies risk, and complex risk 
management, but further exploration in this direction might bring about 
revealing, if not always pleasant, new horizons.
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There are multiple ways through which global education can contribute 
to an improvement and enhancement of both international and national 
security. Global education, when made a  priority by a  state and its 
institutions, can contribute not only to a  long perspective growth 
of society. It can also contribute to the  achievement of security by 
becoming an asset in the fight against poverty, inequality and insecurity. 
Global education brings to society an  innovative cultural approach 
and a pluralistic way of thinking, resulting in human improvement and 
strengthened security. Global education is the place where the encounter 
of diversities favours growth, promotes respect, and facilitates security. 

Global education in itself does not possess a civilizing mission, nor express 
a preferential scale of ethics and values. It operates on plurality, liquidity, 
always approaching complexity from different perspectives. It is based on 
an open mind, on tolerance, leading to the prevention of friction, exclusion 
or alienation. If such considerations are correct, it might be opportune to 
adopt new ways of thinking and different strategies for higher-education 
reform. It might be necessary to redesign the  systemic components of 
educational environments in order for the goal of a world community that 
is well-educated, capable, tolerant and peaceful to be pursued.

Put in perspective, sustainable global security is more realistically 
achievable through an  articulated and wide development of global 
education, than through repetitive deployment of military force. Global 
higher education means the  formation of a  globalized individual, 
capable of navigating efficiently the  globalized society for his or her 
own benefit, and for the  benefit of the  community. This individual is 
characterized by the possession of analytical skills and critical thinking, 
by an understanding of the general environment and his/her own, and by 
a tendency to work against ignorance and intolerance. 

If we understand the global education model as an educational process 
serving the  global citizen in his/her relationship with the  knowledge-
based economy, then we have to recognize that this educational model 
still to a  large extent needs building. This is because, I  repeat, higher 
education is still commonly perceived and understood by major state 
policy makers (which are the sources of public funding) as national, not 
global, in essence. This is understandable, given the way that education 
was a primary factor in the nation-state building process. However, today 
we are no longer experiencing that historical process, therefore a national 
perception of higher education is essentially useless to the global citizenry. 

In this respect, on the world scale, the  case of US education appears 
uniquely to be facing the challenge. While US institutions are certainly 
not free from innovations in some areas, they do constitute the major 
visible player of international higher education. American higher-
education institutions constitute about 25% of the  world total. Also, 
the US contains all the most valuable academic and scientific graduate 
programs. Development of technology is most advanced there. The impact 
factor is strong, resulting in the continuous creation of new clusters of 
problems, but also finding solutions. 
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From this advanced reality are emerging the most recent trends which 
reveal and define future challenges in education. The diffusion of ICT 
in society and in life has also created an  impellent life crisis in higher 
education. This crisis has multiple and dangerous ramifications. It is 
changing the very nature of college, the experience of being a student, 
and the terms by which success is defined both for the higher education 
institutions and their graduates. Also, it has raised expectations for 
the  educational experience by college graduates. Finally, it has been 
responsible for an escalation of costs.

Global higher education demands vision and mission, in addition to 
innovation, quality, and excellence. Moreover, it requires ambitious 
action, and courageous reforms geared towards the  long term: 
unfortunate when politicians’ terms are focused on short-term results, 
always keeping re-election in mind. Input and impact by the public sector 
on higher education are destined to remain limited. The other possible 
input, the one coming from the market, also presents limitations. Often, 
the market-sector influence might result in outcomes as devastating as 
such public policies of inaction, protectionism and clientelism.

All players and stakeholders in higher education (from students to states) 
are currently facing clusters of complicated issues. First among these are 
matters of a financial nature: costs. Tuition fees are rising ever faster, 
this despite economic conditions. Parents are under increasing financial 
stress. Students have to borrow more and more money that they will be 
less and less capable of paying back. 

The  second issue is related to the  practical outcome of education. 
The college degree often no longer guarantees a good position on the job 
market, or even a job itself. Conversely, employers are disappointed to 
find that college graduates lack the skills required by the marketplace. 
Newly-employed college graduates are not productive from day one. 
They find themselves in the embarrassing situation of needing additional 
training or even retraining, in order to be able to deliver. 

The  third issue is pedagogical. College professors educate students in 
a general sense, that means not for a specific job. They educate students 
in the same way they were educated themselves, half a century ago – in 
an ancient era. Especially in a  state university (as with the notorious 
case of the  Italian state university monopoly), professors have often 
become detached from education and even from reality itself. They drag 
on in their careers as state employees, mummified into a self-referential 
caste, and engaged in a deadly battle against change. On an international 
stage, they often bring disgrace to their institution and to its students, 
while failing to enlighten society at all.

Today, college students usually need a job-related education; they need 
at least some of their instructors to be able to transfer value-related 
knowledge. Do we not live in the era of the knowledge society? Students 
are demanding that kind of knowledge. A  knowledge that must be: 
valuable, measurable, and most of all, spendable, here and now.
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The fourth issue deals precisely with the very nature of the knowledge 
economy: an economy and a social structure more based on process than 
a static system. This means a scenario in which innovation, technology 
and science are proceeding at an incredible pace. A context characterized 
by extreme dynamics, uncertainty, and liquidity is producing at the same 
time, order (integration) and chaos (disintegration). 

The  very nature of knowledge work now demands skills which are 
usable currently and ubiquitously usable. Skills acquired 20, 10 or even 2 
years ago may quickly become either obsolete or in need of an update. 
Therefore, higher education has, first of all, to deliver adequate skills 
for the  market and society. Furthermore, another futuristic challenge 
exists, as education is required to deliver skills adequate to jobs that do 
not even exist yet! 

The  fifth issue is of an  institutional nature, and is apparent in both 
the  public and private sectors. This is the  capacity of educational 
institutions to cope with the  requested demand for change, given 
the  fast-paced operating environment and future uncertainties. 
Within the  institutional walls, there is usually insufficient background 
knowledge (being kept up-to-date) and uncertain financial or political 
support from the public sector. In addition, their most dramatic problem 
is often represented by the  educators themselves. The  professorial 
category is often no longer capable of renovating itself as quickly as 
society demands, and may even lack initiative to address the future. 

Higher education worldwide has become one of the  core strategic 
factors of globalization. It promotes exchange, transfers knowledge, and 
facilitates brain migration. It reaffirms and further strengthens openness. 
Within the  global scenario, an  increasing number of new players are 
gaining in visibility and power. Established players, after the American 
ones, are extending their reach. 

As a  consequence, the  management capabilities of traditional players 
such as the  nation-states, with their governments, institutions and 
bureaucracies find their role in shaping higher education eroded at 
an increasing pace. New, unusual players are now in the game, in addition 
to international organisations and NGOs. Multinational corporations, 
private business, private education, research institutions, and in a sense 
even terrorist organisations, are now global players with growing influence. 
On the  security front, higher education can play an  increasing crucial 
strategic role, in making the open society much safer than it is today.
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The Spirit of Mobility. How to Involve 
a Whole School and Its Community?

VINCENT GORSE

The construction of a genuine European area of knowledge is a priority for 
the Community for both cultural and economic reasons. The mobility of 
citizens, notably as regards education and training, encourages the sharing 
of cultures and promotes the  concept of European citizenship as well 
as that of a  political Europe. Besides, in an  internationalised economy, 
the ability to educate oneself and work in a multilingual environment is 
essential to the competitiveness of the European economy (Resolution of 
the Council 2000).

The plan has three major objectives:

 • define and democratise mobility in Europe;
 • promote appropriate forms of funding;
 • increase mobility and improve the conditions therefor.

There are two component measures by which to support the  general 
objective of adopting a European mobility strategy:

 • establish a  common definition of the  concept of mobility and 
the target groups concerned: age, circuit, geographical scope, length 
of stay;

 • democratise access to mobility measures.

In this contribution I would seek to share my ten years of experience as 
a headmaster, in different schools, when it comes to mobility education 
for staff and pupils. I  will be dealing with all kinds of mobility, from 
an  ordinary tour abroad taken by a  group of pupils to an  individual 
mobility lasting three months.

The Spirit of mobility and mobility education

La mobilité convient à l’atome, et le repos au monde (Diderot). Mobility 
suits the atom, and rest suits the world. This quote from Diderot, which 
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I twist as a joke, could sum up the common French spirit about mobility: 
a physical-particles concept.

For humankind, statics could be the way of improvement: dreaming could 
be a state in which we are not required to renew our social approaches 
constantly. But physics tells us that balance is just a  question of 
permanent movement. As a physicist, I’m sure this is true for society too.

Commonly-expressed ideas might be that:

 • mobility means trouble for social balance;
 • international mobility is something like tourism;
 • at school, mobility on the  part of pupils and teachers disturbs 

the organisation. 

We have to change mentalities: the crises of the moving world require 
that people be able to imagine regulations that take care of all the cultural 
approaches all over the world. It is a new definition of solidarity, which 
is part of our national motto in France. We need to open our minds to 
assume the opening of our national borders. Education is the only way to 
build a common feeling of belonging everywhere in Europe, the first step 
towards a common society. 

The Spirit of mobility is the state of mind we must develop in our pupils 
to give them adaptation skills, open-mindedness, a  taste for new 
cultures, languages and civilisations and the desire to move from one job 
to another, everywhere in the world.

The  challenge is to convince the  whole education community that 
mobility is a necessary way:

 • to understand and imagine the moving world;
 • to improve pupils’ adaptation skills. 

What about the strategy to develop the Spirit of mobility at school?

French obstacles to mobility

Before talking about a strategy to manage mobility education, we have 
to list some of the obstacles encountered over the  last ten years. My 
contribution here concerns secondary studies, before university.

a) The definition of curricula 

Even though the  authorities in National Education are encouraging 
schools to develop European and international partnerships, and 
to promote the  advantages of experiencing mobility among pupils, 
the  compulsory curricula and national exams do not have a  special 
mention to value those involved in these kinds of courses.
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b) Money

Further to the  previous paragraph, each school, as an  autonomous 
institution, has to find ways of funding those activities by itself. The main 
possibilities are various programmes, which we will detail further.

c) Language skills

The  French are well known for their poor foreign-language skills. 
The  situation is changing for pupils, but one of the  most important 
obstacles is that teachers are generally weak in foreign languages, which 
makes it difficult for them to teach other subjects in foreign languages.

d) Partnerships, staff abilities to manage partnerships, and 
the value of mobility in staff training 

Teachers’ skills at managing partnerships are not assessed before 
recruitment, and there is no specific professional training to supply 
them with knowledge and competences they have failed to acquire by 
themselves. The  situation is quite different for the  head of staff, but 
things often depend on how international exchanges are viewed by 
the local authorities of our National Education.

e) Evaluation by the institution of skills of mobility

There is no official and transparent evaluation or recognition by 
the institution of staff skills developed during experiences of mobility.

f) The ideal of the French Society and the way it looks at itself

French people consider that theirs is the  country of Human Rights 
(because of the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen). 
They share the  common idea that we have the highest level of rights 
and the best institutions in the world; that there is no better country in 
which to live. Only a few want to go abroad. 
Even though French people may indeed enjoy one of the highest levels 
of human rights, there is evidence that they have to learn from others, 
to understand their points of view, to share the best of each society for 
a better world.
The opening of a debate and, perchance, the supply of some answers to 
those questions at school, requires that a local strategy be built.

Means to develop mobility at school
a) The need for a clearly-stated school policy about 
mobility education

Being mobile in jobs or studies is a  state of mind, which needs to be 
educated. Mobility is something to learn. Schools have to prepare pupils 
for these new skills. The educational project of the school, as expressed 
in its mission statement, must present a plan in respect of this aim.
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It’s important to define realistic goals that respect:

 • the liberty of pupils or staff to become involved in a mobility project;
 • equality of mobility access among pupils;
 • the level of pupils’ attitudes to mobility, in regard to which I identify:

– State 1: pupils accept the idea of going abroad with teachers and 
friends and staying at host families

– State 2: pupils accept the  idea of an  exchange with a  school 
penfriend and a stay at that penfriend’s home

– State 3: pupils are involved in a  school partnership, share 
information, work, productions, meet and accept a  stay with 
partners’ families

– State 4: pupils are willing to engage in an  individual mobility 
lasting more than 2 weeks

b) A credible and dynamic head of staff, involved in 
personal mobility

As a  headmaster, I  could not share with staff something I  am not 
convinced about. It is thus essential for the  development of mobility 
within a school that the Head is him/herself involved in personal mobility.

c) Internal training for the mobility of staff and pupils

A school needs to develop partnerships and to promote teachers who 
are able to manage partnerships. Each educational system must develop 
tools, in accordance with national rules, for the management of schools 
to value the  staff and institutions involved in actions of international 
cooperation. Educational systems must also invent additional means to 
value pupils who have completed personal mobility (Europass exists, but 
is disconnected from the diploma).
The school should also have a programme to educate pupils from the first 
year to the last to guide them through the different states of mobility. 
This programme should be evaluated by reference to quantitative and 
qualitative indicators. For example, in my school, we want to propose to 
each pupil one opportunity at least to go abroad, linked with the different 
states of mobility mentioned above.

d) Encouraging initiatives, having a look at all 
the opportunities for mobility and developing partnerships

Headmasters must encourage initiatives from teachers, and inform them 
about all the opportunities for mobility. 
There is no one way to access mobility. It often depends on the opportunity 
of a  programme or the  personal involvement of a  teacher. It is when 
there is a conjunction of conditions that the school must step in.
It does not necessarily work each time. From past experience, I can say 
that some examples should never have seen the light of day. It is indeed 
for this reason that I am convinced that the manager should sustain all 
serious initiatives. The result is never already written.
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Managing mobility: the patchwork of different 
programmes

One of the problems for the head of a school is to obtain information 
about the different possibilities to organize pupils’ mobility. In France, 
there are a  great many programmes; each of them is connected with 
a  public policy, which has its roots in the  history of the  educational 
international policies. You need to be an expert to find your way through 
this jungle. For example, the main programmes offered in France are:

a) For staff:

 • Lifelong Learning Programme managed by the European Commission;
 • The different programmes managed by the European Council;
 • The different programmes managed by the French-German Office 

for Youth;
 • The  actions of the  International Centre of Pedagogical Studies 

(which is part of the Ministry of National Education);
 • The Jules Verne programme, a new programme of the Ministry of 

National Education.

b) For pupils:

 • Schools’ local programmes;
 • Local public programmes;
 • The Lifelong Learning Programme;
 • The French-German Office for Youth;
 • European Council.

It is necessary to coordinate the different policies to make them simpler: 
my experience shows that experts in mobility programmes at school are 
few and far between; it takes a long time to involve and train a teacher 
to organize and manage these kinds of programmes. Often he leaves 
the school at the end of the action because he is looking for mobility for 
himself. 

In France, the Ministry of National Education in 2009 created a special 
obligation that teachers should identify a  reference person for 
the management of European and international partnerships. But, to this 
day, this is only a label given to those who already do the work, because 
there is no added value with the obligation. This cannot be enough to 
develop new motivation.

Mobility at school: a question of management

In France, each school has some autonomy to plan courses. This is 
the  most important lever I  use at my school to integrate mobility in 
curricula. To reach this goal, the manager should:
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 • give a roadmap to the community;
 • value – and disseminate – the results of mobility;
 • find the funding needed for different projects to be carried out, and 

show the community how these projects are of benefit to the whole 
school; 

 • reassure parents and staff as to the  richness of learning and 
improvement of skills that mobility can provide.

The school must organize internal training sessions, specifically in foreign 
languages, for the staff. This is a way to allow teachers to become more 
self-confident in their own skills and to convince them that they can 
speak a  foreign language with their pupils. It is necessary to develop 
an active approach to foreign-language communication skills, using ICT 
and subjects taught in a foreign language (CLIL methodology).

Mobility at school: a question of policy

In conclusion, I think that all the efforts already being made by different 
staff and institutions to develop mobility for pupils and students will not 
suffice to allow access for everybody. It is not only a question of school 
management. If public policy is only based on the actions of individual 
schools, depending on the  mindset of the  head of staff, it will take 
a while for mobility to become generalized in all schools.

Thus, if the aim is for the next generation to be able to develop skills for 
European and international mobility, National Educational Systems, as 
mirrors of society, must state:

 • the place assigned to mobility in national curricula and on diplomas;
 • the  necessity for new teachers and new heads of staff to have 

engaged in individual mobility prior to their recruitment;
 • the ways in which local policies to extend pupils’ access to mobility 

are to be promoted;
 • the approach by which to build, through all school years, the Spirit 

of mobility in society.
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Virtual Mobility and Teachers’ 
Collaboration Networks

RIINA VUORIKARI

This paper addresses the  issue of virtual mobility (VM) and teachers’ 
collaboration networks. The term virtual mobility in an educational context 
comprises two separate notions; on the one hand, it refers to interactions 
that do not exist as such physically, but are made to appear so thanks to 
software and the Internet. An example of virtual mobility in this sense is 
teachers’ collaboration that takes place through the use of Information and 
Communication Technologies (ICT). In this paper, we refer to this notion of 
virtual mobility. On the other hand, virtual mobility can refer to ICT tools or 
educational technology that support physical mobility periods.

Collaboration networks, like learning networks in general, are 
technology-supported communities through which participants share 
knowledge with each other and jointly develop new knowledge. Learning 
networks potentially enrich the experiences and form a viable setting 
for professional development and lifelong learning. Examples of learning 
networks for professional development are communities wanting to 
improve their work through an exchange of experiences and collaboration. 

In this paper, two such learning networks are presented briefly to 
exemplify virtual mobility. The term social capital is used to describe their 
value for individuals. Lastly, there is a discussion of some of the possible 
tensions within these networks that should be considered as the issue of 
sustainable virtual mobility in an educational setting is addressed. 

Examples of virtual mobility through teachers’ 
informal collaboration networks: #movemeon and 
eTwinning

When set against physical mobility, virtual mobility is seen to have 
the advantage of a high possibility of scale-up. With the emergence of social 
media and Web 2.0, virtual collaboration is nowadays at the fingertips of 
most students and teachers in European education. The following part 
gives two examples of teachers’ collaboration networks that exhibit very 
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different characteristics in terms of their nature and organisation. One 
example concerns movemeon, a  Twitter movement among a  loosely-
organised group of teachers seeking to share practical tips. The other 
one is called eTwinning, and is a community for schools in Europe that 
aims to enhance cross-border school collaboration.

Example 1: #movemeon1

Twitter is a mini-blogging tool that allows users to share short messages 
of 140 characters easily. Interest groups can be created around a keyword 
that is expressed using a hashtag (e.g. #movemeon). Anyone who sends 
a message using the same hashtag becomes part of the given community 
to discuss and share ideas using these short messages. No formal 
identification is needed, the participants only organise themselves loosely 
around common themes. The  topics of discussions have a  very varied 
lifespan, from one quick event through to those of a more lasting nature.

A group of educators was interested in using Twitter to share elements 
of teacher professional development. The  loose idea behind this was 
to move educators onward through the  sharing of bits and pieces of 
practice that work well in the classroom, the basis therefore involving 
the provision and receipt of support among peers. Later, after hundreds 
of tweets had been shared within a  couple of weeks, a  decision was 
made to gather a collection of them to create a book. 

Figure 1. An  example of shared classroom practice by teachers using only 
the 140-character messages allowed on Twitter

1  <http://bit.ly/movemeonbook>.
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The book is for free download on Lulu.com and a paper version can also 
be purchased for a moderate fee of €14.15 (Fig. 1). The book is described 
as a book with a difference, #movemeon is a collection of 140-character 
pearls of wisdom from educators using the  social networking service, 
Twitter. From behaviour management to interaction with colleagues, you 
will find practical advice and ideas contributed by classroom practitioners!

Example 2: eTwinning, a community of schools in Europe2

Since 2005, eTwinning has offered European schools and teachers 
a framework and a platform via which to create and run cross-border 
school projects using Information and Communication Technologies 
(ICT). eTwinning has since become one of the most successful actions 
of the  school education programme (Comenius), under the  European 
Union’s Lifelong Learning Programme. As of the end of 2011, thirty-two 
countries in Europe were participating in eTwinning, and the portal had 
almost 150,000 registered members (Fig. 2). 

Figure 2. The eTwinning portal

The eTwinning platform offers teachers three main streams of activities: 
on the one hand, teachers can find partners to run cross-border school 
collaboration projects using ICT provided by the platform. On the other 
hand, various formal and informal professional development (PD) 
activities are offered, these include online Learning Events, a distance 
course for teachers, and more informal PD activities such as online 

2  <http://www.etwinning.net>.
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groups and Teachers’ rooms on special topics of interest. Additionally, 
the  participating teachers have a  set of social networking tools 
available, these including a profile page with personal and professional 
information, a possibility to display connections to friends (i.e. contacts) 
and a possibility to post on a personal journal (e.g. status updates), but 
also post updates and comment on contacts’ journals. 

The  development of eTwinning and its community building aspects 
are described in Crawley et al. (2009; 2010), whereas in Vuorikari et al. 
(2011b) it is Continuous Professional Development (CDP) aspects that are 
described. The basics as regards eTwinning monitoring and growth are as 
elaborated in Vuorikari et al. (2011a). 

The identity of teachers who register on the eTwinning platform is verified 
by the National Support Service, this guaranteeing that each participant 
is an educational professional in a school. Therefore, eTwinning could be 
described as a centralised network in which some control is exercised 
over who can become a member, guaranteeing an environment of trust.

What is the value of teachers’ collaboration 
networks for individuals?

The two above examples, although very different in nature, impose the same 
question; why do individuals spend time and effort in such collaboration 
networks? An  attempt to describe the  value of these rather informal 
learning networks for individuals can be made by reference to the concept 
of social capital, a sociological concept, which refers to connections within 
and between social networks3. Coleman (1998), for example, discusses 
social capital as having some aspect of social structure and facilitating 
certain actions of individuals who are within the structure. Apart from 
social network structure, the  sense of belonging to the  community, and 
the provided and received support are important aspects. 

The above networks are examples of teachers’ co-operation that takes 
place virtually, these interactions do not exist physically as such, but 
thanks to software and the Internet, they are made to appear to do so. 
TALIS defines teachers’ co-operation as teachers working together in 
groups or teams to improve educational processes and outcomes (OECD 
2009). Moreover, activities that teachers undertake in collaboration 
networks (e.g. #movemeon and eTwinning) can also be considered 
teachers’ informal professional development activities, such as 
engagement in informal dialogue to improve teaching, and participation 
in professional networks or courses.

The underlying assumption is that teachers’ collaboration networks can 
help participants upskill in competence-building and in their personal 

3  <http://en.wikipedia.org/wiki/Social_capital>.
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and professional development, e.g. by gaining digital competences, 
learning new methods by which to use ICT in support of teaching and 
learning, communicate in foreign languages, and gain in other areas 
of personal development, such as intercultural dialogue and social 
competence. These activities can also be perceived to offer direct 
or indirect support with the  gaining of key competences for the  21st 
century. According to TALIS, co-operation among teachers can also 
create opportunities for social and emotional support and the exchange 
of ideas and practical advice, in such a way that professionalism and 
feelings of self-efficacy can be enhanced, while stress and burnout are 
prevented (OECD 2009:101). 

Secondly, there is the  strong belief that teachers’ activities within 
collaboration networks can also relate back to their teaching and 
instructional practices in the  classroom. Current studies indicate how 
teachers’ professional development may be effective in instructing 
and inspiring them to use modern, multifaceted practices, especially 
student-oriented practice (e.g. with students working in small groups to 
come up with a joint solution to a problem or task, different work being 
given to the students that have difficulties learning and/or those who 
can advance more rapidly) and enhanced activities (e.g. with students 
working on projects that require at least one week to complete; making 
a  product that will be used by someone else). In particular, activities 
that take place at regular intervals and involve teachers in a  rather 
stable social and collaborative context (i.e. networks or mentoring) are 
associated significantly more strongly with teaching practices than with 
regular workshops and courses (OECD 2009:117).

Issues to consider as virtual collaboration 
networks are dealt with

As demonstrated above, social networks and Web 2.0 offer unprecedented 
new opportunities for teachers’ virtual mobility through collaboration 
networks. However, some potential tensions should be taken into 
account as sustainable approaches within this field are planned for. 

The  centralised vs. decentralised structure of the  network is 
demonstrated in the  way that eTwinning and #movemeon differ from 
each other in terms of the network structure. While eTwinning follows 
a  centralised networking approach whereby most of the  interactions 
and control are located on the eTwinning platform, #movemeon relied on 
a freely available application on the Internet (Twitter) allowing users to 
interface with it through different tools, with no control over who joins 
the discussion being exercised. Moreover, the openness and closeness 
of the network are to be considered. Whereas the #movemeon hashtag 
could be used freely by anyone on the Internet, the eTwinning action is 
only accessible to teachers who work in a school in one of the eTwinning 
countries (teachers from other countries can be invited to be part of 
an existing project, but cannot become a member of the platform). This 
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aspect can be related to the trust in the network and to privacy issues. It 
can be argued that privacy issues constitute one of the main challenges 
to be addressed if there is to be a wider take up of social networking 
platforms in education and training, even more so when the personal 
data of minors (pupils and students) are at stake. However, the privacy-
protection argument should not be used instrumentally to advocate for 
close systems. Third, issues to consider also centre around control of 
identity (i.e. guaranteeing that a person is who they say they are) vs. 
anonymity. This can also be related to trust within the people who are 
part of the network, and the feeling of security. 

Lastly, the  commercial nature of tools could also be a  topic for 
consideration. Can sustainability be guaranteed where it is commercial 
tools that are being relied on? Is the walled garden approach, which lacks 
network and data portability, and affords somewhat poor interoperability 
between social networking sites, acceptable? What about limited user-
control on one’s own personal information, and the need to duplicate 
data on different sites?

Two different types of teachers’ networks have been presented to 
exemplify teachers’ virtual mobility though collaboration networks. 
The  advantages of such networks have been discussed from 
the  standpoint of both personal and professional development. Last, 
a number of issues have been presented with a view to possible tensions 
in the network being illustrated.
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A Practical View on Quality Assurance. 
Training without Borders – A Network 
for Transnational Mobility in 
Vocational Education and Training

JACQUELINE MäRZ

The  network Training without borders, was founded by the  German 
Chambers of Industry and Commerce and German Chambers of Skilled 
Crafts. It provides information about stays abroad for apprentices and 
young skilled workers. Furthermore, it coaches young people, who are 
planning to stay abroad during their vocational training. The  network 
cooperates with organizations and companies that specialize in 
transnational mobility. 

Support is given to mobility coaches by the Chambers of Industry and 
Commerce and the  Chambers of Skilled Crafts, as well as a  national 
coordination unit. The programme is 80% financed through resources of 
the European Social Fund (ESF) and national co-financing resources of 
the Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS). 20% must be 
covered by own capital resources. The programme started in February 
2009.

Training without borders aims to enhance the number of apprentices and 
young skilled workers going abroad for an extended period of time, as 
mobility among apprentices is at a level of about 3% in Germany (Werner 
et al. 2011). The  more enterprises can be motivated to participate in 
transnational mobility the more they contribute to a corporate culture 
of mobility. 

The mobility coaches at the Chambers of Industry and Commerce and 
the  Chambers of Skilled Crafts support businesses on-site. As small 
and medium-sized enterprises (SMEs) do not have the  necessary 
(human) resources to organize transnational mobility, they are reliant 
on professional support and guidance. The mobility coaches first make 
contact with enterprises, and inform them about the  possibilities of 
placements abroad in the course of vocational education and training. 
They point out the advantages for enterprises as well as for young people. 
Important questions such as: What does a stay abroad cost the company?, 
What kind of insurances are needed?, Who can assure that they really 
learn something abroad?, How can we find a partner? are answered by 
the mobility coaches. 
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The tasks of mobility coaches are:

 • assistance with the  planning, organization, implementation, 
assessment, accounting and evaluation of mobility projects;

 • information and advice as to relevant funding programmes at 
national and European level;

 • the  development and provision of tools to identify a  matching 
partner abroad, as well as the development of adequate information 
systems;

 • support over the  development of corporate co-operations and 
networks for training and education;

 • contact in regard to, and the acquisition of, possible internships at 
businesses for international apprentices and young skilled workers; 
and preparation of hosting businesses; 

 • contact and acquisition of international co-operation partners, and 
networking with European partner organisations;

 • the  arrangement and, if possible, organisation of preparatory 
activities for participants in mobility projects, e.g. language courses, 
intercultural workshops;

 • advice on systems of training and education in Europe and integration 
of the Europass.

A  central coordination unit at federal level supports and coordinates 
the  regional mobility coaches. It has offices at the Central Agency for 
Continuing Vocational Education and Training in the  Skilled Crafts 
(ZWH) in Düsseldorf and at the  Association of German Chambers of 
Industry and Commerce (DIHK) in Berlin. The coordination unit presents 
the  project and its results at the  national and international levels. 
Furthermore, the transfer of information within the network has to be 
assured. Experiences need to be shared among the mobility coaches and 
other stakeholders dealing with transnational mobility. Within all these 
issues quality assurance is an essential part. 

In Germany the basic framework for mobility in the course of vocational 
education and training is the Vocational Training Act (BBiG)1 which has 
since 2005 defined mobility during an apprenticeship as an integral part of 
the training. In addition to the national Vocational Training Act, the network 
uses and provides different quality-assurance instruments and tools, such 
as guidelines, checklists and agreements between participants.

Guidelines

In Working Groups, mobility coaches developed different guidelines for 
their practical work. Topics were: How to address enterprises?, How to 
address apprentices?, How to give guidance for mobility?. New mobility 
coaches in particular should make use of these guidelines, needing to be 

1  <http://www.bmbf.de/pub/berufsbildungsgesetz.pdf>.
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informed about issues to be taken account of and key facts necessary as 
training placements are prepared for, processed and evaluated.

Checklists

To prepare transnational placements, mobility coaches use checklists – 
dealing with, for example, costs, travel organization, insurance, needed 
language skills, what to do in case of illness. These checklists are tools 
working to ensure that all necessary agreements are entered into (such 
as a learning agreement) or insurance taken out; and all participants are 
informed about special needs or problems that could arise. Checklists 
are provided by the coordination unit.

Learning Agreements

A stay abroad in the course of VET has to be agreed by the  responsible 
instructor. Furthermore, a contract regulating costs and training contents 
and goals between the sending and hosting companies is very much needed. 

In Germany, the  announcement of each mobility placement at 
the  regional Chamber is recommended. This requirement also affects 
the  outgoing mobilities that are self-organized by companies and not 
programme-funded. If a placement was not foreseen at the beginning of 
the vocational training, it can be added to the training contract.

To prepare participants of transnational placements, the  mobility 
coaches offer a variety of preparatory information. They provide language 
courses and profession-specific vocabularies, as well as workshops 
dealing with intercultural communication and cross-cultural differences; 
or they co-operate with other professional institutions. Beside all these 
tools, quality instruments of the Lifelong Learning Programme such as 
training agreement and quality commitment are used within public-
funded transnational programmes. Both hosting and sending enterprises 
and trainees need to be well-prepared for a  successful transnational 
placement. A  trainee feedback tool in general is not established yet, 
but feedback is given by means of different instruments. The difficulty 
in obtaining feedback from participants of transnational mobility, who 
have been supported by a mobility coach is often worst in the period 
between the idea to go abroad, the preparation and the realization. This 
gap can last up to one year.

Within the  network, most of the  mobility coaches seek permanent 
partnerships and networks that are reliable and have a high standard of 
quality, instead of having lots of different contacts all over Europe.

To ensure quality and sustainability, the  coordination unit developed 
an  internal Internet platform used by all mobility coaches. It consists 
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of an expert forum and a database. All coaches have the possibility to 
interact with their personalized access via this platform, and to network 
among one another. All information provided and collected by the network 
and coordination unit is compiled and stored in the database. In this way, 
other employees of Chambers dealing with transnational mobility are 
able to use this information and to get professional advice.

If enterprises are to be encouraged to join transnational placements, 
a  balance between administrative obstacles and quality assurance is 
very important. SMEs especially cannot handle administrative rules 
without any support. Therefore, clear and simple tools are required so 
that they are not discouraged. 

In the  future, the network Training without borders will have to focus 
more on the recognition of learning outcomes and the implementation 
of ECVET in vocational education and training and placements. Another 
challenge which has to be faced is the  enhancement of long-term 
mobility.
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Moving from Good to Better – 
from Quality Awareness to Quality 
Management in Transnational Learning 
Mobility

SØREN KRISTENSEN

Europe has made bold and ambitious plans for learning mobility. By 2020, 
a stay abroad as part of the learning trajectory should be an opportunity 
for all, and it is furthermore stressed repeatedly that this should 
represent mobility of high quality (Proposal 2010).

Yet quality is an  elusive concept. There are many ways of defining it, 
depending on the  context in which we are operating – but in a  very 
general way, we may say that we perceive it as quality when a product 
or artefact lives up to the expectations we have to it. There are certain 
problems when applying this definition to the  issue of transnational 
mobility, however. Mobility cannot really be said to constitute a product 
in its own right: the  fact that 1000, 10,000 or even 100,000 (young) 
persons have spent a  period of time abroad in connection with their 
initial vocational training programme is not important per se. What 
is important, however, are the  skills, attitudes and competences they 
acquired through this experience, and how these can contribute to 
personal and societal developments in all aspects of the public, economic 
and private-life spheres. In this perspective, it would be more correct to 
talk about mobility as a process rather than a product – a process which 
will hopefully lead to a quality product.

Learning objectives of mobility

What is it, then, that we expect this process to produce? Programme 
preambles point to four major potential clusters of benefits pertaining 
to learning mobility: combating nationalism, xenophobia and racism; 
as preparation for pursuing career opportunities abroad; providing 
international skills (foreign language proficiency, intercultural 
competence) for a  globalised world, and improving employability 
of participants. Evaluative research and appraisals underpin these 
assumptions, but also carry the  message that such benefits do not 
necessarily come by themselves. The mere fact of living and working or 
studying in a country other than one’s own will not automatically bring 
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positive results, in terms of skills acquisitions and personal development. 
A stay abroad can also be a stressful and disturbing experience, and at 
times it may have results that more or less go in the opposite direction 
from the  ones expected: participants may return with prejudices 
confirmed instead of dispelled, with learning deficits rather than 
increased competences compared to their peers who stayed at home, and 
with a sense of defeat and limitations rather than of achievement and 
a feeling of having opened up to new horizons. This is especially the case 
when we deal with the  so-called disadvantaged target groups: people 
with low skills levels, social problems, or physical or mental disabilities.

Why should we be concerned with quality in 
mobility?

It is possible to point to three major benefits accruing from an increased 
quality in mobility.

Firstly, of course, is the  incentive to improve learning in mobility 
projects. Genuine disasters are, fortunately, few and far between, but 
there is little doubt that skills acquisition in many mobility projects is 
not at its optimum. The distance between the actual outcome and what 
could have been the outcome if the project had been better planned, 
implemented and followed up, is simply too large. In other words, we 
could have achieved more value (or learning) for our money if more focus 
had been placed on the quality issue.

Secondly, there is a  strong connection between quality and quantity, 
and one of the  ways to improve quantity is undoubtedly to improve 
quality. Quality is the key to involving more (young) people in mobility 
activities, especially the  so-called disadvantaged groups, which are at 
present underrepresented in the  programmes. Mobility organisers do 
not feel confident enough to include people from this target group in 
their activities because they fear for the consequences of sending them 
abroad and away from direct supervision – even though the potential 
benefits for this target group are perhaps the greatest (Kristensen 2004).

Thirdly, there is the  issue of recognition. Many of the  skills acquired 
during a  stay abroad are not of a kind that lend themselves to direct 
measurement. This is evident in the case of transversal skills like self-
confidence, adaptability, stress management etc., where it is nearly 
impossible to quantify the gains resulting from a stay abroad. We may 
have a very strong impression that a participant’s self-confidence has 
increased as a  result of the  transnational experience, but we cannot 
translate this impression into quantifiable terms. The  same is true of 
important aspects of language learning: we may be able to measure 
the  increase in vocabulary and fluency, but we cannot, for example, 
measure the degree of motivation for continued language learning that 
may come about as a result of even a short-term stay abroad. Thus, if 
we want to incorporate such experiences into the  process of lifelong 
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learning and make them count, we must go about the recognition issue in 
a different way. Since we cannot measure the product, we must focus on 
the process, making sure that mobility projects are carried out according 
to criteria that we know will ensure quality, even though we may not be 
able to measure this in the individual participant. In the industrial world, 
this is the logic that lies behind the ISO 9000-certification and the whole 
issue of quality assurance.  

What is quality in mobility?

When discussing quality in connection with mobility we should be 
careful about two things. 

Firstly, that it is impossible to set up inflexible and immutable norms 
for quality in mobility, due to the  complexity of the  phenomenon. 
There are many different types of learning mobility (transnational work 
placements, youth exchanges, cross-border volunteering, etc.) and 
within these many permutations: of target groups, hosting and sending 
country, length, learning goals, resources available, etc. This makes it 
impossible to talk about absolute norms – we cannot, for example, say 
that any transnational mobility project should be accompanied by at 
least two weeks of preparatory language tuition. This may be far too 
limited for some groups, and superfluous for others. What we can say, 
however, is that language preparation is an  important element which 
should receive due attention in any mobility project. However, what 
due attention means precisely must be decided by the individual project 
organiser on the basis of an informed and balanced judgement relating 
to the specifics of the particular project. It thus makes sense to speak of 
criteria, rather than norms in this context.

Secondly, we should distinguish properly between selection criteria and 
quality criteria. All mobility schemes (including those of the European 
Union) are ultimately the result of political compromises and decisions, 
and often pursue other goals alongside that of promoting mobility as 
such. Project selection is therefore often motivated by other (extrinsic) 
considerations, rather than by an  assessment of the  intrinsic merits 
of a  particular project alone. A  quality-assurance system should 
therefore have a general theoretical basis rather than being grounded 
in the rationale and practices emanating from a particular programme. 

On the basis of these considerations, it is possible to distinguish between 
three aspects of quality in relation to mobility projects. Thus, when a set 
of quality criteria for mobility projects is established, the ideal situation 
would be for all three aspects to be represented:

Framework conditions: This aspect concerns issues like choice of host 
country, length of stay, mode of mobility (e.g. school stay or placement): 
do these issues correspond to the nature of the target group and are they 
conducive to the achievement of the declared learning aims of the project? 
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The  practical aspects: These are concerned with issues like travel, 
accommodation, social security and insurance for individual participants, 
and also the practical organisation of these (who does what, and when?). 
Are these practical arrangements satisfactory, so that participants 
are not unduly stressed or at risk to an  extent which will endanger 
the learning process during the stay abroad?

Organisation of the learning experience: This dimension is concerned with 
the  motivation, selection, preparation, monitoring, mentoring/tutoring 
and debriefing of participants: how is this done with a view to establishing 
the best possible conditions for the acquisition of skills, knowledge and 
competences within the framework of the project? This is a very complex 
dimension that needs to be dissolved into smaller and more operational 
components in order to be of practical use to practitioners.

Many mobility schemes have developed quality criteria for their own 
activities. The most comprehensive attempt at defining quality criteria for 
mobility, however, was drafted by a working group within the framework 
of the  Work programme on the  objectives of education and training 
systems in Europe (Education and Training 2010) and adopted by 
the Council of Ministers in May 2006. This Quality Charter for Mobility in 
Education and Training is made up of 10 generic quality criteria, which are 
applicable to all types and kinds of educational mobility (Report 2006). 
The Charter is intended for use as guidelines, and on a voluntary basis, 
but is not foreseen in the role of binding rules. The 10 criteria concern:

 • Provision of information and guidance;
 • Learning plan;
 • Recognition and certification;
 • Preparation;
 • Linguistic preparation and assistance;
 • Mentoring;
 • Logistical assistance;
 • Debriefing and evaluation;
 • Assistance with re-integration;
 • Commitments and responsibilities.

Mobility as a  phenomenon is not the  most well-documented and well-
researched area, and the lacunae in evidence-based knowledge are plentiful. 
Therefore, we are often thrown back on so-called examples of good practice 
when we discuss quality in mobility, but these examples are in most cases 
nothing more than descriptions of a  practice that worked for a  specific 
target group at a specific moment and under specific circumstances. Due 
to this specificity, they are difficult to transpose to other target groups 
and circumstances, and they therefore often fail to have any impact. In 
order to establish their transfer value, they must be described by means of 
a set of common concepts. Moreover, they often concern isolated aspects 
of a complex whole. To ensure quality in mobility, they must be assembled 
into a quality assurance system – situated in a coherent framework, which 
allows us to see how the individual parts are related to one another, and 
how (alone or in combination) they affect the final outcome. 
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Quality assurance and quality management

The fact that a set of European quality criteria for mobility are discussed 
and agreed upon by the European Commission, the Council of Ministers 
and the European Parliament is, of course, a  strong signal in itself to 
everybody concerned with mobility that quality is an  important issue. 
But to boost quality in mobility, it is not enough to define quality 
criteria. Organisers and stakeholders must also become aware of 
quality as an  issue, in order to become motivated to implement these 
in their activities. For many years, the  focus was on quantity rather 
than quality, and the  success or otherwise of a  mobility scheme was 
first and foremost stated in numerical terms. However, since the turn of 
the millennium, the quality issue has begun to figure more prominently 
in discussions on mobility, and in the recent Council Recommendation 
‘Youth on the Move’ – Promoting the Learning Mobility of Young People, 
a whole section of the text is devoted to considerations of quality. One 
of the recommendations in this section is for Member States to consider 
the  introduction of quality assurance procedures for each aspect of 
mobility.

Quality assurance refers to the  process of rendering quality criteria 
operational by relating them to concrete activities. This implies two 
things: firstly, the  set of generic criteria must be developed to cover 
the  full range of constituent elements in a  given mobility project. 
Secondly, since it is not possible to work with absolute norms in mobility 
projects, the exact meaning of the criteria must be determined in relation 
to a  specific project. This should be done for all three dimensions of 
a mobility project; i.e. the framework conditions, the practical aspects, 
and the organisation of the learning experience. 

What this means can be illustrated with reference to the last dimension 
(organisation of the learning experience). Here, the generic criteria refer 
to a number of elements to be put in place before, during and after a stay 
abroad (e.g. linguistic preparation, mentoring, debriefing and evaluation, 
etc.). Fully developed, these might be represented as a quality assurance 
system comprising the following elements:

Before:
 • Motivation;
 • Selection;
 • Preparation.

– Linguistic preparation;
– Cultural preparation;
– Practical preparation;
– Pedagogical preparation (elaboration of learning plan);
– Psychological preparation (dealing with psychological problems 

associated with being away from home).
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During:
 • Monitoring;
 • Tutoring (here: a  person in the  sending institution who follows 

the learning process);
 • Mentoring (for placements: a  person at the  host enterprise who 

follows the learning process).

After:
 • Evaluation of learning outcomes (both intended and non-intended);
 • Clarification (discussion experiences and putting them into 

perspective);
 • Recognition and certification;
 • Reintegration;
 • Guidance (helping the  participant act on new skills, insights and 

competences acquired during the stay abroad).

These are the elements that constitute the basis for a successful learning 
experience, and which consequently should be used as the  basis for 
a quality assurance strategy. The second step, then, entails these criteria 
being applied to a specific and concrete project (or type of project), and 
making them operational (measurable) in relation to this (e.g. how many 
hours of linguistic preparation, how much time for mentoring, which 
access to guidance afterwards, etc.). This step – the actual application 
of a quality assurance system to a concrete mobility project – is often 
termed quality management.

Whereas both the  definition of quality and quality criteria and 
the development of a quality awareness are to a large extent top-down 
processes, the  quality-assurance process must necessarily involve 
practitioners, since it is concerned with the  concrete translation of 
generic criteria into measurable elements of an  operational strategy 
in relation to a concrete project (or type of project). However, in order 
for generic criteria to be transformed into a concrete quality assurance 
strategy, a practitioner must have (access to) the necessary knowledge 
and experience that allows him or her to do this in the most effective 
and cost-efficient manner. It is not enough to state that, for example,  
cultural preparation is important – the promoter/operator must also be 
able to come up with a plausible methodology and resource allocation 
that ensure the  stipulated goals can be met. Experienced promoters 
may have their own ideas on how to do this. However, less-experienced 
operators will need an input of knowledge from the outside.

The  way this input of knowledge is most frequently conveyed to 
the operator is through so-called examples of good practice. However, 
as was stated above, this concept is not necessarily a straightforward 
one. It is not sufficient merely to assess whether a given action worked 
or not, for practices that have yielded results for a  particular target 
group under particular circumstances and at a  particular juncture in 
time are not necessarily good. To obtain this label, they must first and 
foremost be transferrable: the analysis must address the effectiveness of 
practices in relation to different variables; i.e. the conditions necessary 
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for application must not be so exclusive that they cannot be replicated 
by others. Secondly, they must be realistic and viable in terms of 
resources (expertise and money). To decide whether a  given practice 
deserves the epithet good in our context we must therefore first conduct 
an analysis which investigates:

 • Whether the example does indeed address the  relevant issue and 
target group, and whether there is a  clear connection (causality) 
between the practice and the outcome;

 • Whether it has transfer value in a wider context;
 • Whether it offers a realistic and viable solution.

There are a  number of compilations of examples of good practice 
that can be consulted for inspiration and advice. Their usefulness 
to practitioners is in most cases limited, however, since they merely 
consist of raw descriptions of projects. There are no fewer than four 
major problems with this. Firstly, there is a difference between project 
and practice. A  project consists of many different practices, some of 
which may work very well and others which may not work quite so 
well. What are interesting to other practitioners are the practices, and 
not the project as such – they will want to hear something about how, 
for example, the  issue of pedagogical preparation was tackled, or how 
the evaluation of learning outcomes was handled after the homecoming; 
rather than reading a bland, 10-line description of the project. Secondly, 
the  analytical part is entirely missing, which means that it is often 
impossible to judge whether a  given practice is transferrable or not. 
Because of this, practitioners – and especially those who try their hand at 
organising a project for the first time – are often left in the lurch and have 
to muddle through their project by means of a trial-and-error process, 
which is both risky and time-consuming. Thirdly, these databases are 
very difficult to search for specific practices, because they merely consist 
of an  enumeration of projects according to, e.g., year of completion, 
strand of programme, or nationality of the  promoter. Fourthly, and 
finally, there are often significant lacunae in these databases, where 
some practices are represented by numerous projects, whereas others 
are not represented at all (this goes especially for everything that takes 
place after the homecoming of the participants).

The development of quality-assurance systems is therefore a complex 
piece of development work that requires collaboration between 
practitioners and researchers.

From quality awareness to systems of quality 
management

The development of quality-assurance strategies, and their application 
to pedagogical practices, is not a new thought. There have over the years 
been examples of quality assurance approaches to mobility, even though 
they are few and far between. They have been developed by organisations 
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or transnational partnerships in the shape of manuals (both in electronic 
and paper versions) that describe all relevant procedures in a coherent 
whole and contain templates for the  necessary documentation. Some 
have been developed with grant-aid from European programmes, and 
the  results of the  work have subsequently been made available to 
the general public 1. Yet we are still a long way from a situation in which 
a  quality-management approach is generally applied to transnational 
learning mobility, and as the practice continues to grow exponentially, 
there is perhaps even more of a backlog that needs catching up on. 

At the end, let us briefly recapitulate why a quality-assurance approach 
is important to the field:

 • Because it ensures the  professionalization of learning mobility: 
The main argument must be that it ensures the systematic exploitation 
of the  learning potential afforded by mobility experiences, rather 
than leaving things to chance, thanks to all relevant phases of 
the learning process (before, during and after) being addressed and 
underpinned.

 • Because it supports new project organisers: Newcomers are provided 
with templates for the implementation of activities that enable them 
to focus on matters of real interest, rather than spending resources 
(time, energy, money) on reinventing the wheel.

 • Because it creates a  mutual understanding of why and how 
in mobility: Mobility projects involve a  variety of actors and 
stakeholders (at both the sending and receiving ends) who need to 
be in concert about both means and ends, if the  experience is to 
succeed. Quality management systems can be communicated across 
borders or even be jointly developed, so that all those involved are 
pulling in the same direction.

 • Because it facilitates integration into national curricula, and 
both formal and social recognition of learning:  Quality assurance 
systems help make learning processes and outcomes visible, and 
facilitate transparency between the period abroad and learning and 
competence requirements, both in education and training and on 
the labour market.

However, the application of quality management to learning mobility is not 
without its challenges. First and foremost, it is important that different 
models are used for different types of mobility activity. It is not a case 
of one-size-fits-all, and systems must be differentiated in accordance 
with the type of mobility they address; as well as adapted to important 
parameters like nature of target group, duration, learning objectives, etc. 
Moreover, the imposition of systems must never be so rigid as to lead 
to a mechanistic approach, by which activities are undertaken without 
being accompanied by an  understanding of the  learning process and 
the constant reflection that allows the organiser to make the necessary 
adjustments, when things do not turn out quite as planned.

1  For an example from VET, see: <http://www.q-placements.eu/presentation.html>.
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Quality Assurance in Learning 
Mobility for Apprentices. 
The EuroApprenticeship Five Essentials

PHILIPPE PERFETTI

The  Skilled Crafts Chambers are public bodies. There are 100 local 
Chambers, and 26 regional Chambers which have, among other matters, 
a shared responsibility for the organisation of apprenticeship and lifelong 
learning in the Skilled Crafts (980,000 companies) in France. Through 
their Training Centres, the Chambers are training 100,000 apprentices; 
2,000 of them are participating on learning mobility schemes every year. 
National Assembly of Skilled Crafts Chambers – APCMA is currently 
coordinating the EuroApprenticeship Network, composed of competent 
bodies and organisations (Regional Authorities, Chambers, Sectoral 
organisations, Training networks), and aiming at the  developing of 
learning mobility for apprentices1. 

Learning Mobility for Apprentices

Transnational mobility of apprentices and other young persons in alternate 
VET schemes is of crucial interest for SMEs and Skilled Crafts Companies 
in Europe. The  working environment of Skilled Craft Companies is 
undergoing profound change. Even if the major part of the SMEs market 
comprises the local environment and proximity services, the playing field 
for an increasing number of enterprises has become regional, national or 
even international. The environment is in fact in constant evolution, with 
the  introduction of new technologies, the  reorganisation of business 
and production processes and outsourcing measures, and ever-fiercer 
competition. Enterprises and their employees must necessarily adapt to 
change too – and keep changing in line with the  overall globalisation 
process. Professional and technical expertise in itself is no longer 
an  assurer of survival and success. It must be accompanied by new 
mindsets geared towards more adaptability and new competences, these 
allowing both management and labour to cope with permanent changes, 
and to interact with partners and competitors with diverse cultural 

1 <www.euroapprenticeship.eu>.
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backgrounds. Social, intercultural and communication competences 
(including foreign languages) must be possessed, and there must be 
capability as regards creativity and innovative thinking, plus a sufficient 
ability for self-directed learning, and – last but not least – self-confidence 
and self-reliance sufficient to allow for action in an  unpredictable 
environment. Such competences cannot be taught using a school-based 
approach. The general upward trend in demand for competences is a key 
factor raising a number of new challenges for VET-systems. Innovative 
methods of learning and new learning environments must be developed 
and introduced, to enable the workforce (those already on the  labour 
market as well as future workers) to develop and learn. 

Placements abroad rightly fit as a  new and valuable tool by which to 
better adapt the VET-systems existing in Europe to labour-market needs. 
Transnational mobility in the  context of VET is therefore considered, 
among other aims, as a  meaningful didactic tool by which to foster 
participants’ competences, notably those of an international nature (such 
as foreign-language proficiency and intercultural competence), or else 
personal (broad, generic). The use of placements abroad is now a regular 
feature of many national VET-systems, as well as the focus of the large 
EU program Leonardo da Vinci, and of various regional funding schemes.

In the recent years, many initiatives have been taken by the European 
Parliament and the European Commission, with a view to the mobility 
of apprentices being increased. With the  establishment of a  Working 
Group within the LLP Committee in 2009, a first important step has been 
taken, with a definition of apprenticeship that embraces the reality in 27 
Member States, followed by the identification of apprentices as a new 
(for 2011) target group within the Leonardo programme.

According to the Working Group, apprenticeship is defined trough three 
core criteria:

1. It concerns IVET2;
2. It is an  alternate training scheme in which training takes place at 

the workplace (enterprise), as well as in school;
3. The enterprise is involved/plays an active role/has responsibility in 

the constitution of the training programme, as well as in the decision 
as to whether a  person can leave on mobility – not necessarily 
a contractual link. 

Furthermore two other recommendations of the  Working Group are 
essential for the mobility of apprentices:

 • supporting sustainable partnerships and projects, with a  view to 
the  participation of apprentices based in small enterprises being 
increased still further;

2 In some countries, like in Finland, apprentices’ schemes also exist for the further raising 
of vocational and specialist qualifications. Depending on country definitions, they can 
also fall under the scope of the report.
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 • increasing the visibility of mobility for apprentices.

These recommendations have triggered the  launching by the  EC of 
an open call for proposals of 2009 to set up a transnational network and 
supporting web-based platform in the area of mobility for apprentices.

Since the  beginning of 2011, the  EuroApprenticeship project has had 
among its aims the creation and development of a sustainable network 
of intermediary organisations to support the mobility of apprentices as 
well as the setting up of a web platform with 3 main tasks:

1. Informing enterprises and apprentices on the  best way, or else 
the  good reasons for being mobile  and training centres, and 
proposing them a tool around which to organising the mobility of 
apprentices;

2. Networking that facilitates the  establishment of sustainable 
partnerships between EU organisations  composed of competent 
authorities and intermediary bodies for mobility of apprentices. These 
partnerships should and will notably include a  strong sectoral and 
regional dimension;

3. Promoting craft trades and apprenticeship through the  mobility of 
apprentices.

The Five Essentials for Quality Assurance

Considering the specific situation of apprentices, the EuroApprenticeship 
Network, as a web platform, is mobilised around the  topic of Quality 
Assurance, providing information, tools, and seminars on learning 
mobility. As a basis, we first consider mobility of apprentices as a learning 
mobility or learning outcomes-based mobility. It takes place within 
a formal VET scheme supported by a training provider and a company. 
In this context the quality of mobility is very much linked to the current 
quality of the training process. 

If it is to be efficient, the  learning mobility process should involve at 
least four players: the sending binomial (training provider + company) 
and a  hosting or receiving binomial (mentor institution + company). 
The EuroApprenticeship web platform proposes different approaches to 
Quality Assurance in learning mobility. One is called The Five Essentials, 
as we tried to define in the  simplest manner the  main criteria for 
quality assurance, taking into account the  three steps of the process: 
preparation, implementation and follow-up of mobility periods. This 
framework complements such existing tools as the  European Quality 
Charter for Mobility (2006/961/EC).

We shall first present the Five Essentials framework, as it is available 
on the EuroApprenticeship web platform, and as it is used currently by 
members of the EuroApprenticeship Network. Then we shall propose some 
developments which could be made at both the EuroApptrenticeship and 
European Commission levels.



PhiliPPe Perfetti  
Quality assurance in learning Mobility for apprentices. 
the euroapprenticeship Five essentials

328

Essential No. 1: Preparation and Preparatory Information

Preparatory information is essential as a  stay abroad is organised, 
in line with the  need for all parties to be informed adequately about 
the mutual expectations and problems that could emerge. This can allow 
for the  avoidance of mutual disappointments that might even lead to 
training abroad being broken off. 

Good and efficient preparation should include:

1. Practical, social and (inter-) cultural information about the hosting 
country. 

2. A profile of the trainee:
• for the hosting company to know who they are about to welcome; 
• for the trainee as a self-evaluation tool. 

3. Information on personal and professional aptitude: 
• for the  hosting company to know immediately which tasks to 

give; 
• for the trainee to know what kind of tasks to ask for. 

4. A profile of the vocational education and training (VET) systems for 
the trainee to understand the differences in training customs. 

5. A  brief check of the  expectations of company and participant – to 
prevent disappointments or miscommunication: 
• profiles of the sending and hosting company; 
• trade-specific information – to help with preparations for different 

daily tasks or cultural differences; 
• language training – to guarantee at least a minimum of (survival) 

communication. 

Additional quality indicators are, furthermore, that:

 • active involvement of the  trainee increases the  success of 
the placement; 

 • the  longer the  preparation for courses, the  more a  successful 
placement is likely to be assured; 

 • the trainee needs to be counselled about prospects following his/her 
return from abroad; 

 • selection/matching of participants and companies guarantees better 
success of the placement. 

Essential No. 2: Formal Agreements 

All parties involved should have a formal agreement representing a self-
commitment that helps to ensure the  success of a  placement or stay 
abroad. A written agreement:

 • lays down the  rights and duties of each party (avoids 
misunderstandings); 

 • defines working hours, vacation days, etc. (sets a clear framework 
for the stay); 
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 • defines training goals (each party is informed about the steps that 
will be taken and will have to be followed, this helping to avoid 
disappointments); 

 • names a mentor/contact person (accompanied stay abroad; in case 
problems might occur; fosters confidence on each side). 

Additional quality indicators are also:

 • the  agreements on financing (as to whether or not the  company 
intends to give any financial remuneration or any other benefits); 

 • information on any contribution of the sending company/institution. 

Essential No. 3: Training Content

Training content/goals should be agreed on in advance, so that each 
party knows exactly what to expect, and what they can expect of each 
other. The defining of training goals is important because:

 • they put in place a clear added value and motivation for the trainee; 
 • they provide for an adequate placement with a company (in line with 

the needs of both trainee and company); 
 • the  learning achievements can be complementary to the  training/

curricula in the home country (= efficiency, no loss of time); 
 • a mentor/contact person can better accompany learning goals to be 

achieved and also monitor progress with learning. 

Additional quality indicators are:

 • the application of a mix of teaching/learning methods (practical + 
theoretical) (this tending to be the most efficient); 

 • working and learning project based (individual, self-responsible tasks 
to be accomplished) – involves the trainee actively, and is therefore 
efficient and motivating; 

 • providing a stable learning environment, special equipment and/or 
material. 

Essential No. 4: Monitoring

The monitoring process helps to verify if training goals and expectations 
are being met a) on both sides, and b) also in order for the  sending 
company/institution to be reported back to.

Instruments for monitoring:

 • a logbook for the trainee and for the company/mentor – task can be 
verified; 

 • regular checklist evaluations and/or (standardised) interviews 
on learning/training achievements (e.g. Folios, developed in 
the Leonardo da Vinci program as a self-evaluation or company tool 
for verifying learning progress); 

 • self-evaluation as tool for measuring individual learning progress; 
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 • accompaniment by the sending organisation (e.g. by e-mail) for more 
efficiency and support of the trainee; 

 • briefing and debriefing – of what to expect and of what expectations 
have been met. 

Essential No. 5: Evaluation and Validation of Learning 
Achievements

Validation creates true added value for the individual and for the employer, 
as training time is not lost but used efficiently for learning and career 
advancement.

Instruments for validation:

 • Europass (including any other language or/and work skills certificate);
 • evaluation of professional skills/certification of skills and 

competences achieved; 
 • individual evaluation of training goals and a  link to guidance and 

counselling (what are the career or further training options following 
the return from a stay abroad?);

 • debriefing – have the goals and expectations been met?;
 • formal (legal) recognition of achieved skills (e.g. diploma, double 

diploma in two countries...). 

Additional quality indicators are:

 • the interview following the return to the home country – detecting 
the added value for all parties involved; 

 • project presentation – encouraging the  trainee to take his/her 
training abroad seriously; 

 • the examination on learning goals; 
 • for the sending company to have more reliability of the quality and 

success of the training measure abroad; 
 • for the participant to have his/her experiences validated. 

Challenges for the future

In the near future, we shall have many opportunities to improve the quality 
of learning mobility. Under the  Europe 2020 flagship initiative Youth on 
the Move, the Commission has committed to proposing a quality framework 
for traineeship, including addressing the legal and administrative obstacles 
to transnational placements. This and the importance of promoting more 
and better apprenticeships was reiterated in December 2011 by the European 
Commission, in its Youth Opportunities Initiative which seeks to tackle 
the worrying level of youth unemployment in Europe. The contribution of 
the next EU programme Erasmus for All to the benchmark of 6% mobility 
of VET students will require an important investment in quality matters 
in order to increase the  number of transnational placements, while 
maintaining the level of quality.



331

E
N

M
o

b
il

it
y

 a
s 

a
 t

o
o

l
 t

o
 a

c
q

u
ir

E
 

a
N

d
 d

E
v

E
l

o
p

 c
o

M
p

E
t

E
N

c
E

s 
f

r
o

M
 

c
h

il
d

h
o

o
d

 t
o

 s
E

N
io

r
it

y

PART I: MobIlITy And CoMPeTenCes
– CIvIC soCIeTy, lAbouR
MARkeT And eduCATIon

Certain solutions can already be proposed by stakeholders and grassroots 
partners, and will be discussed and implemented under the Erasmus for 
All programme.

The EuroApprenticeship Network members that met in November 2011 to 
discuss this question were in agreement that the quality of a placement 
goes hand in hand with the quality of the support given to companies. 
By definition, apprenticeship training begins within the  company, 
which is an  environment that generates, and therefore also offers, 
the opportunity to acquire and accumulate experiences and information. 
This experience and information is processed by the  apprentice, with 
support from the training centre, to be developed into skills.

This process must be respected in the  organisation of mobility 
for apprenticeship in an  even more complex environment. Firstly, 
a  greater number of stakeholders are involved (implication of both 
a  training centre and a  host company). Secondly, the  companies that 
train and host apprentices are often small ones that require support 
if they are to manage the  administrative and educational aspects of 
mobility. Under these circumstances, it is indispensable for competent 
intermediary organisations (chambers of commerce and trade, employer 
organisations, social partners, etc.) to become involved. The  company 
training the apprentice, sometimes under a professional contract, must 
be brought into the mobility preparation process at as early a stage as 
possible. It must contribute to the setting of objectives for the mobility 
placement, and its evaluation, once the student has returned. The host 
company must also be involved in this process, particularly in defining 
the  professional experiences the  apprentice will be exposed to given 
the learning objectives set for the mobility placement. This is particularly 
important, because most apprentices have rarely had the opportunity to 
gain experience in an international cultural or professional environment. 
In the craft sector in particular, the trade itself is both the pretext for 
mobility and its reference framework. 

In this context, responsibility for the quality of the mobility placement, 
which includes the  quality of the  placement in the  host company, 
falls largely with the  training centre responsible for the  apprentices’ 
educational career in their country of origin. One of the objectives of 
the EuroApprenticeship Network is to be able to contribute, as a network 
of networks of intermediary organisations, to the quality management of 
learning mobility for apprentices. The production of reference documents 
such as the Five Essentials is part of this process, and some more in-
depth work on quality assurance will reinforce that over the next few 
months. The EuroApprenticeship Network will, as a result, be equipped 
with the methods and tools needed to monitor the quality of mobility 
placements for apprentices, and to improve this quality continuously.

Companies committed to mobility (either as employers of an apprentice, 
or as hosts of apprentices under a mobility scheme) must be recognised 
as having a  double function: they are stakeholders in the  learning 
through mobility initiative, and must therefore be involved at every stage 
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of the mobility action: preparation, implementation and evaluation as 
mentioned previously. However, they also reap the benefits of mobility in 
terms of their company image, the acquisition of new skills and in some 
cases, new techniques and new products related to the  apprentice’s 
European experience. In fact, this is one of the drivers motivating both 
companies and the  organisations that represent them, and spurring 
them into action. The mobility of apprentices throughout Europe helps 
companies to develop their international business – an essential growth 
driver for any company, regardless of its size, professional activity or 
market reach. The  concepts of investment and return on investment 
with regard to mobility will be taken into consideration in the definition 
of mobility quality criteria.

Lastly, the onus must also be on the company’s contribution, and for this 
reason a EuroApprenticeship label is to be created and diffused. The label 
will clarify the  companies’ commitments in the  European mobility of 
apprentices. 

This approach, initiated by the  EuroApprenticeship Network, may be 
sustained and generalised on a European scale through the European 
Commission’s quality assurance objectives, set out notably in the Youth 
on the Move and Youth Opportunities initiatives, and the Erasmus for All 
programme. The European Commission is unable to control the quality 
of every placement in every company. We therefore suggest that this 
task be delegated to mobility networks/consortia on the basis of criteria 
established by the Commission.

We suggest integrating certification into the  new Erasmus for All 
programme, through which networks and consortia will demonstrate 
their quality management abilities. This certificate would be an extension 
of the existing Leonardo da Vinci certificate, which is currently attributed 
at project level only. Quality assurance must be taken one step further, 
not only accrediting projects, but also the  networks which guarantee 
a more systemic approach to mobility. As a result, the networks could 
receive support under the cooperation for innovation measure, to define 
and implement the  quality conditions stipulated in the  European 
Commission’s criteria. The application of the principles and tools provided 
in the  ECVET implementation recommendations and the  European 
Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET) frame 
of reference will be strongly recommended, if not compulsory.

Particular support from the Erasmus for All programme to accredited 
networks in their quality assurance will no doubt be necessary for 
the optimal development of mobility for apprentices.

Further measures are also likely to be indispensable if the  individual 
situation of each apprentice is to be taken into consideration, and 
companies included in the learning through mobility process. 

Firstly, efforts must be continued to identify apprentices as a specific 
target audience, as is currently the  case in the  Leonardo de Vinci 
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programme. This way, measures can be developed in a more targeted 
fashion. 

Secondly, a  network of competent intermediary organisations must 
be entirely integrated into the programme, in order to facilitate small 
companies’ access to the Erasmus for All programme. It is clearly more 
difficult for a small company (98% of European companies are SMEs and 
92% have less than 10 employees) to develop mobility for apprentices. 
The ambitious objective of allowing mobility for 6% of people in vocational 
training can only be achieved if companies take action. For the smallest 
companies, and particularly for craft companies, the  intervention of 
intermediary organisations (chambers of commerce and trade, industry 
organisations, professional organisations) is vital. 

Lastly, we believe it is very important that the next programme attaches 
more importance than the current one to hosting, and particularly hosting 
by companies. Today, mobility resources are concentrated largely on 
sending people (we often talk about placement in a company). However, 
our observation is that hosting a foreign apprentice is often the first step 
towards mobility for the smaller company. The encouragement of hosting 
through the allocation of dedicated resources, and the acknowledgement 
of the role of the company, will result in more widespread mobility, with 
both apprentices and businesses reaping the rewards.
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Valuing Mobility for Lifelong Learning

TORSTEN DUNKEL

This paper aims to discuss recognition and validation of learning 
acquired during mobility periods. It refers to the  common European 
tools and principles for lifelong learning that have been developed 
within the Copenhagen Process to promote mobility. Learning mobility, 
i.e. transnational mobility for the  purpose of acquiring new skills, is 
one of the  fundamental ways in which individuals, particularly young 
people, can enhance their future employability as well as their personal 
development. Thus, mobility not merely denotes moving to another 
country, but should also be taken to refer to a capacity to transfer skills 
and knowledge from one learning or working context to another, with 
professional identity being built across borders. 

The challenges to be discussed lie with the diversity of qualifications and 
E&T systems in Europe, the  links and bridges between different sub-
systems of qualification, as well as barriers to mobility. Finally, the paper 
hints at some challenges relating to the  portability of competences 
acquired during mobility, with a view to the most possible being made of 
the potential characteristic of the tools. 

The importance of valuing mobility, i.e. recognising and validating learning 
in Europe, was underlined and discussed during the Polish Presidency 
conference Mobility as a Tool to Acquire and Develop Competences from 
Childhood to Seniority, as held in Sopot, on 17–19 October 2011.

Mobility in VET

In Europe, recent years have seen increased emphasis on the relevance 
of learning that takes place outside formal systems, and on means and 
strategies in relation to which such learning might be validated. Periods 
of mobility represent one of the contexts in which learning outcomes may 
be acquired. Valuing mobility depends on the development of mobility as 
an  important part of VET learning, as well as on the  implementation 
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of recognition and validation mechanisms underpinned by the European 
tools for lifelong learning (e.g. ECVET, EQF, Europass and guidance).

It is important that proper value be attached to the knowledge and skills 
of people with VET qualifications. One way to do this entails making sure 
they can integrate the skills they acquire during training periods abroad 
into their main course of studies. 

The  idea is for what individuals learn to be recognised and integrated 
into their home qualification. So far, citizens of most Member States can 
go abroad during the training programme, though learning outcomes are 
not always recognised sufficiently. Now, for instance with ECVET – let 
us say that a person is learning bakery in Finland, and his school has 
a partnership with a training school in Spain. This means that the learner 
has the opportunity to go to Spain to acquire a different range of skills. In 
this partnership, what he learns and how it is assessed will be specified, 
using, for instance, Europass – Mobility.

a) The role of mobility

Learning mobility is widely considered to help make young people 
employable, by means of the acquisition of key skills and competences, 
including especially language competences and intercultural 
understanding, but also social and civic skills, entrepreneurship, 
problem-solving skills and creativity in general. In addition to providing 
valuable experience for the individuals concerned, learning mobility can 
help to improve the overall quality of education, especially through closer 
cooperation between educational institutions. Furthermore, it can help 
to reinforce a sense of European identity and citizenship (Council 2011).

What is driving this effort is the perception that greater mobility offers 
individuals, especially those in VET, greater opportunities, not only to 
gain intercultural skills, but also job-related knowledge. Clearly, this is 
particularly significant in times of economic crisis.

All the  European tools taken together – credit systems, qualifications 
frameworks and validation guidelines – aim at making education and 
training much less rigid. While VET has always been closely linked to 
the labour market, a greater degree of flexibility allows VET systems to 
react more quickly to change, and to adapt to or cope with individual 
expectations and needs.

b) A snapshot on mobility

A recent Eurobarometer poll revealed that on average 53% of young (15- to 
19-year-old) Europeans were willing – or would like – to work in another 
European country (Fig. 1). Slightly more (28%) expressed a preference for 
working abroad for a limited time than for the long term (25%). Young 
men (56%) were more likely to be willing to work abroad than young 
women (49%), and members of the  15–19 age group were more willing 
to work abroad than 30–35-year-olds (63% vs. 42%). Those with higher 
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qualifications were also more likely to want to live abroad than those 
with lower secondary level qualifications (55% vs. 33%). 

Figure 1. Young people’s willingness to work in another European country
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Source: Flash Eurobarometer, 2011 

The fact that more than half of young people are willing to move for work is 
positive news for the European labour market, as labour mobility in the EU 
currently stands at only 3% (Flash Eurobarometer 2011). The  difference 
between mobility intentions and steps to prepare for an actual move may 
be due to prevailing barriers to mobility such as the lack of language skills, 
lack of information and insufficient preparation, but also institutional 
obstacles such as the lack of strategies or policies regarding mobility, lack 
of capacity (within VET institutions) to manage international projects, lack 
of networks for exchanging knowledge and experience with transnational 
mobility as well as recognition. The realised mobilities are fairly low and 
do not reflect their potential benefits. In 2009/2010 about 55,000 initial 
VET students undertook a placement abroad supported by the Leonardo 
da Vinci programme, whereas around 215,000 HE students went abroad 
(for studies and company placements) (European Commission 2011a). 
The  success of Erasmus shows that, once programmes are fairly well-
established and known, learning mobility may increase substantially.

More work is needed to promote and increase mobility in VET. In 2011, 
the  Council adopted conclusions on a  benchmark for learning mobility. 
The new benchmark differentiates between mobility in higher education, in 
vocational education and training and in relation to youth mobility in general; 
and it will result in greater reliability and comparability when it comes to 
measuring the  various types of learning mobility that the  EU promotes. 
The learning mobility benchmark complements the five existing reference 
levels of European average performance (or headline targets), agreed 
under the Strategic framework for European cooperation in education and 
training (ET 2020). As for learning mobility in initial vocational education 
and training (IVET) envisaged by 2020, an  EU average of at least 6% of 
18–34 year olds with an IVET qualification should have had an initial VET-
related study or training period (including work placements) abroad lasting 
a minimum of two weeks, or less if documented by Europass (Council 2011).
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The  target is considered a  global learning mobility indicator to record 
any kind of learning experience abroad in which young people engage. 
It covers learning mobility within the  formal education and training 
systems and at any level, as well as learning mobility in non-formal 
contexts, including youth exchanges or voluntary activities.

To support learning mobility, the European Commission proposed Erasmus 
for All, the new programme for education, training, youth and sport. It is 
meant to start in 2014, and learning mobility of individuals will represent 
a significant share of the increased overall budget. This increase, together 
with a  focus on the  quality of mobility as well as a  concentration of 
priorities and efforts, should increase the critical mass and impact beyond 
the  individuals and institutions involved. Erasmus for All is based on 
the premise that investing in education and training is the key to unlocking 
people’s potential, regardless of their age or background. It helps them to 
increase their personal development, gain new skills and boost their job 
prospects. To increase mobility, funding is important, but money alone is 
not enough to make mobility a realistic opportunity for all. Rather, it will 
require a joint effort and new partnerships to remove the obstacles that 
persist at national and regional levels. Part of this effort will be to improve 
the availability of information, to ensure portable grants and loans and to 
improve recognition of learning (European Commission 2011a).

c) Flexible learning pathways during the life course

Given that there are fewer and fewer linear careers, i.e. cases of full-
time, lifelong employment with same employer, learning requires 
a life-cycle approach which means sequences of formal learning might 
be followed by work and informal learning, and by further training. 
The issue is therefore how to value further such learning and the skills 
acquired through it, validating it and increasing the possibility for it to be 
used in further learning or careers. Mobility does not only mean moving 
to another country, being also seen as the ability to transfer skills and 
knowledge from one learning or working context to another, building 
professional identity across borders (see Fig. 2).

Figure 2. The winding lifelong learning pathway

Formal

Lifelong Learning Pathway

Informal

On the job

Formal

Work 
experience

Qualification

NB: Bricks symbolize various learning outcomes acquired during different stages 
and at different settings, which may result in a qualification.
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Applying the life-cycle approach to learning also implies that individual 
learning pathways become increasingly diverse. Therefore, 

 • Assessment of non-formal and informal learning will be central; 
 • Demand for recognition of learning from learners, as well as from 

employers, will be common practice; 
 • There is no one size-fits-all solution. 

Valuing mobility

In the context of recognising and validating competences acquired during 
mobility abroad, validation is a priority on the European agenda not solely 
in view of the upcoming European Commission proposal for a Council 
Recommendation on the  promotion and validation of non-formal and 
informal learning, expected in 20121. It is also essential to the Education 
and Training 2020 work programme, as well as the  European flagship 
initiatives Youth on the Move and An Agenda for new skills and jobs. 
Validation is also referred to under Employment Guideline 9, as the need 
for non-formal and informal learning to be taken account of in actions to 
improve the quality and performance of education and training systems 
(European Commission 2010a&b).

It is important to note the different situations and purposes for mobility 
periods, instead of focusing on the concept. Two main contexts can be 
distinguished. On the  one hand (section a), mobility periods that do 
not aim at the acquisition of particular skills or competences; much of 
the  learning takes place in non-formal or informal settings; learners 
acquire or develop transversal skills by experiencing a new setting. On 
the other hand (section b), learning mobility aiming at acquiring specific 
skills and competences, in that case there is an agreed framework; it 
is more formal and controlled. Different purposes also mean different 
competences gained through mobility. The  use of learning outcomes 
facilitates agreement among partners and the recognition of learning.

a) Mobility periods giving rise to non-formal and informal 
learning 

People learn in various contexts, in personal life, in communities and 
during work. These settings are of high importance for learning that is to 
be validated. The process of identification, documentation, validation and 
certification implies that certification is the desired end of the process. 
But already along the route the individual may gain benefits, for example 
the  (informal) identification of knowledge, skills and competence may 
well raise self-esteem and lead to the motivation to seek a job or a better 
job, or engage in further learning.

1 Proposal for a Council Recommendation on the validation of non-formal and informal 
learning, COM(2012) 485 final, was issued by the  European Commission on 5.9.2012 
[editorial note].
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Figure 3. Routes to validation and certification

Learning in 
a study programme Assessment 

Validation of learning outcomes 
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activities 
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of evidence of
learning 
outcomes  

Validation of learning 
outcomes using
systems designed to 
be responsive to 
individual candidates  
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(expected learning outcomes)
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importance 
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and guidance 
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or to produce a 
record of learning 
experience 
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learning and further
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Outcomes 
other than 
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such as job 
promotion 
or exemption 
from part of a 
formal learning
programme

Source: Cedefop (2010) Changing qualifications. A review of qualifications policies 
and practices. Reference series, 84. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union.

Figure 3 shows formal and informal routes to validation and certification. 
At the  top of the  diagram are the  formal aspects, and at the  bottom 
the  informal ones. Moving from the  left to the  right hand side 
the  individual has choices of learning and how it can be made visible. 
Generally, the nature of validation processes outside the formal system 
presents many more choices for the learner than in the formal system. 
This is because the process of validation and the learning careers can be 
more complex, and because it serves a greater diversity of purposes. In 
the formal system, the learning and validation environment is likely to 
be simpler (Cedefop 2010a).

While the validation of nonformal and informal learning is designed 
to be more sensitive to the  circumstances of the  individual learner, 
it is essential for status and trust that the  summative2 element of 
the validation be based on the same standards as in the formal system. 
The  use of common standards by different validation processes 
provides consistency and comparability of learning outcomes. To 
assure these it is salient how standards are defined. For instance, 
input-based standards3 may provide a  serious obstacle to validating 

2 Summative assessment (or evaluation) refers to the  assessment of the  learning and 
summarizes the development of learners at a particular time. After a period of work, e.g. 
a unit for two weeks, the learner sits for a test. The test aims to summarize learning up 
to that point.

3 Input-based standards refer to a  student’s workload, e.g. hours spent in class, while 
outcome-based standards refer to what a learner is able to do on completion of a learning 
process.
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non-formal and informal learning, by limiting the number and range of 
learning pathways and experiences considered to be relevant.

b) Organised mobility based on learning agreements

Learning mobility is facilitated when hosting and sending organisations 
have a learning agreement as suggested within ECVET.

Figure 4. Transfer and accumulation of learning outcomes













Host
provider

Sending
providerLearning agreement

The individual
acquires

KSC

The learning
outcomes are

assessed

Credit is awarded to the
individual for the learning
outcomes achieved

Learner’s credit
is an individual
transcript of record

Credit is validated

Learning outcomes
are recognised and
accumulated as a part
of the aimed qualification;
corresponding ECVET
point are included.

Source: Adapted from Le Mouillour 2011

As illustrated in Figure 4, the  transfer and accumulation of learning 
outcomes require validation in two phases of its process: the award of 
credits in the host country and the validation of the credits in the home 
country. The  first validation phase is formative, and originates from 
an  assessment of the  learning experiences and outcomes in the  host 
country and institution. This is recorded in a  common – though not 
formally certified – format (for example Europass – Mobility). The second 
phase takes place when the candidate returns to his or her home country. 
The learning outcomes (recorded by the host institution) are validated 
according to the  relevant formal standard and, if deemed to be at 
the appropriate level, are recognised against the qualification standards 
in use in that country. Consequently, the learner could for instance be 
granted an exemption from courses or training units. It is very important 
in terms of quality assurance that the formative evaluation4 (taking place 
abroad) is carried out in a  transparent way which can be trusted by 
others.

4 Formative evaluation is a range of formal and informal assessment procedures employed 
by teachers during the  learning process to modify teaching and learning activities to 
improve student attainment. It typically involves qualitative feedback (rather than scores) 
for both student and teacher that focuses on the details of content and performance. 
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Putting mobility into practice
Important issues in connecting learning mobility with the labour market 
are ways of motivating and mobilizing companies. One of the  main 
problems raised by the VET actors and mobility organisers is the difficulty 
with involving companies in the  process of organising mobility for 
their apprentices. Transnational mobility has to offer specific added 
value for all stakeholders to find as broad acceptance as possible. This 
applies equally to apprentices/learners, training centres and companies 
involved. To convince companies, it is necessary to take into account 
the benefits they expect from mobility, for their development and for 
their apprentices and trainees. Here the roles and needs of sending and 
hosting companies should be reconsidered. These are not only users, but 
also one of the major actors involved; however, they are still sometimes 
treated as a weak or passive element in the process, or associated too 
late as learning mobility is organised. To mobilize companies it therefore 
also seems necessary for there to be a clarification of what the concrete 
activities requested from them, and the  role expected of them, are in 
the process. Their needs and constraints have to be taken into account, 
because the implementation of transnational mobility in VET is often seen 
by companies as time-consuming and resource-intensive. This relates 
to ways of better organising the  cooperation between the  different 
actors involved, especially when it comes to the preparation, tutoring 
and assessment of the mobility. It might also address an  inquiry into 
the potential added value of a quality label for companies involved in 
organising mobility.

The review of different initiatives and projects dealing with mobility (e.g. 
EuroApprenticeship, Leonardo projects) shows that, to organise mobility 
properly there needs to be a  strong partnership between the  training 
providers: they must understand each other and they must secure 
all the needs of the  learner. For instance, there are schemes in which 
the  VET provider will first offer a  month of language training, then 
another month after the core mobility training to cover any theoretical 
background the  student may need. This kind of follow-up of course 
requires investment from training providers. But focusing on content 
is not enough. Mobility boils down to some very practical issues like 
accommodation arrangements, or finances, or legal responsibility 
for minors. In some countries apprentices are not pupils, they are 
workers. Who should be liable for a worker being sent abroad? Who for 
a pupil? and so forth. 

The move to learning outcomes 
European E&T systems are heterogeneous and path-dependent as their 
national institutional set-up is rooted in social and cultural traditions, 
which makes them sometimes difficult to understand from outside. 
Learning outcomes can render this diversity more transparent in terms 
of the learning individuals are expected to demonstrate. They are defined 
as statements of what a learner knows, understands and is able to do on 
completion of a  learning process (Recommendation 2008). Therefore, 
the  process of describing qualifications in terms of units of learning 
outcomes is an  important element to describe adequately and attach 
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the right value to the outcomes of mobility by qualifications authorities and 
companies. This approach should enhance transparency and comparability 
of qualifications and facilitate the transfer, recognition and accumulation 
of knowledge, skills and competence (i.e. learning outcomes) acquired in 
different learning contexts (European Commission 2011b).

Some examples developed by Leonardo ECVET testing projects 
reveal that agreement among partners becomes easier and facilitates 
the assessment abroad, if: 

 • They use occupational activities resp. job tasks as the  basis for 
comparability or equivalence of units, or the design of common units. 

 • They ensure that the  description of learning outcomes is 
understandable to various actors from different countries, who are 
familiar with the specific occupational context.

 • The size of a unit (the number of learning outcomes) is related to 
the complexity of assessment.

 • The  description of the  unit reflects the  elements of knowledge, 
skills and competence. This does not necessarily mean a  need to 
adopt the format of describing knowledge separately from skills and 
separately from competence. Holistic descriptions are also possible. 
The partnership needs to decide on this (Cedefop 2010b).

Making learning portable

To find the  right words to formulate learning outcomes requires 
a European shared vocabulary to translate into domestic contexts. This 
vocabulary is part of a learning culture in mobility (ranging from mobility 
agreements to national training regulations). Examples of good practice 
include a  European guide ECVET questions and answers (European 
Commission 2011c). Also helpful are guidelines, e.g. the  guidelines 
developed in Germany5 specifically address the description of learning 
outcomes. They provide concrete recommendations on how to formulate 
learning outcomes (for example, use active verbs, specify the  context 
and the level of demand, avoid vague formulations, etc.). 

The  challenges and obstacles to practically recognising and validating 
competences acquired during mobility abroad revolve around the facts 
that: 

 • Learning outcomes are still a goal – not yet a common achievement 
in all E&T systems.

 • A unit-based approach to qualifications is not consolidated within 
all systems.

 • There remain marked differences in assessment approaches, 
procedures, tools and assessor profiles across countries and between 
VET segments.

5 See <http://www.ecvet-info.de>.
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It is therefore important that learning be made portable. However:

 • Recognition/validation is a  cultural challenge regarding the  way in 
which qualifications are understood in different Member States. There 
remains great variety in the  language used across (and also within) 
countries when it comes to references to the validation of non-formal 
and informal learning; and thus different understandings.

 • Cultural and institutional change are intertwined, this necessitating 
greater trust in validation if cultural barriers to the acceptance of 
validation are to be overcome. In some countries, it is suggested that 
formal educational attainment, especially in higher education, is held 
in high esteem for cultural reasons, while non-formal and informal 
learning are less valued. 

 • Agreements and the legal basis for partnerships need to be facilitated.

Valuing learning mobility means (in personal, social and economic terms) 
a  linking with standards and subjection to trusted quality-assurance 
procedures. Then the learning can be recognised by third parties (such 
as companies and training providers) and the learner may also benefit. 
The learning has become portable and can be used in a range of settings. 

The  use of learning outcomes is essential, as they make the  world 
outside of E&T systems understand qualifications. To this end the proper 
formulation and assessment are essential, though representing 
a demanding task. 

Achieving synergy of the European tools implies pointing out their role in 
relation to others, using common language, enabling cross references, as 
well as delineating boundaries. The cohesiveness of European tools and 
principles might be reviewed as consideration is given to their objectives 
and potentials in addressing the systemic difficulties of E&T systems (e.g. 
permeability from VET to higher education), their role in documenting 
and informing on learning experiences, their links to different education 
and training segments and their impact on the  learning outcomes 
approach (Cedefop 2011). 

A  flexible approach to implementation (i.e. to such issues as learning 
outcome description, units, credits and recognition) is also necessitated, 
as is connection with the  reality of the  labour market (i.e. derivation 
from jobs’ key activities). An  effective development of partnerships 
between institutions and VET providers, especially enterprises and other 
relevant stakeholders, could help to build mutual trust and facilitate 
the implementation of such systems in Europe. Social dialogue between 
VET actors and competent institutions is the main instrument by which 
to award, transfer and validate qualifications, and have learning units 
or award credits for achieved learning outcomes recognised. Thus, make 
the move from policy to practice, and from pilot and ad hoc projects to 
the mainstream, and render them sustainable by finding good governance 
and adequate finance.
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The Increasing Value of Mobility 
in Career Paths and the Student 
University Experience in the U.S. 

CHRISTOPHER ZIEMNOWICZ

Teaching mobility and curriculum development are necessary ingredients 
for providing students with life-time career opportunities, as well 
as making the  educational experience relevant and the  educational 
system stronger. This concept encompasses two types of mobility. First 
is the geographical mobility of personnel that is increasingly valuable, 
particularly within academia and business. Second is the development 
and stimulation of intellectual mobility in terms of creativity and skills 
that empower individuals in their professional and personal lives. Both of 
these concepts involve activities that are interlinked, and that strengthen 
each other mutually. Because of their importance in the  increasingly 
competitive economic environment, and the  demands that are placed 
on business and other organizations, the primary center for modeling, 
promoting, and influencing both types of mobility should be the higher 
education institutions.

The need for mobility and flexibility

The  requirement for both types of mobility begins with the  needs 
imposed by a  dynamic environment in which graduates will have to 
survive and compete during their careers. The business environment and 
global competition have changed, and now demand an expanding skill-
set from workers at all levels, from top decision-makers to line workers. 

The increasingly competitive global economy means all organizations are 
focusing on and recognizing the potential of human capital. This includes 
cultivating the economic value the asset possesses. The global marketplace 
has also evolved into a borderless labor market, with organizations from 
across the world competing to attract the best individuals they can find. 
This has fostered international mobility for managers and employees, 
with organizations seeking to recruit in an  international labor pool. 
Geographical mobility, with moves to new environments, has now 
become a strategic tool for business growth, innovation, and competitive 
advantage, rather than a simple goal in and of itself.
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This shift in the  labor markets is significant from the  point of view 
within personal values related to measuring what makes a  successful 
career. The traditional model was for people to find a solid position – or 
job – in order to create a  good career ladder that they would follow up 
a  progressive pattern for a  lifetime. In most cases, staying in one job 
within an organization is now perceived to be a dead-end path that most 
often leads to career suicide. Contemporary organizations are increasingly 
dependent on innovative and often just-in-time human resources. Work 
patterns are changing to become more suited to the  needs of both 
employers and employees. There are changing cultural adaptations and 
work relationships on the part of individuals, as well as increasing effective 
use of the global labor markets by organizations. Mobility and flexibility, 
particularly during a  person’s formative years, are thus becoming more 
important as a foundation for an open mind and new ideas is formed. This 
establishes a pattern for lifelong learning, as well as the development and 
use of new skills and methods. It will open new doors and opportunities in 
better environments in all types of organizations in the private and public 
sectors. Therefore, the educational strategy of many nations has evolved 
into policies that invest heavily in education, research, and training, to help 
with the growth or maintenance of a high-wage, high-skill economy that 
should provide its citizens with better standards of living in the long run.

Mobility and flexibility are increasingly important components of success 
in the  new knowledge-based societies, as a  means to build economic 
prosperity. Taken together with a  strong and inclusionary educational 
system, it has become a  matter of economic survival for nations to 
compete on global markets, and particularly with low-cost, and low-wage 
economies. The  skills related to mobility and flexibility have become 
more-important components of organizational survival, competitive 
differential advantage, and hopefully their long-term success. 

International staff mobility has also become a  tool for retraining 
professionals, forgoing the potential effects of burn-out and ultimately 
facilitating new career paths. It is indispensable for an  individual 
to try out many options at the  beginning of his or her career to gain 
experiences in several fields that they can later use effectively to find 
the career option most suitable for them. This experience and exposure 
comes from changing positions rather frequently, instead of staying in 
one job and one organization for extended periods of time. Changing 
jobs frequently will also help build working skills, and increase flexibility, 
as well as the ability to learn tools and methods for a more successful 
career path. Job change also contributes to the  individual developing 
a wide network, which is the key to being able to find a job whenever 
needed. Building and maintaining such a professional network is also 
an advantage for an individual in a variety of settings. This is all the more 
important considering the current challenging economic conditions that 
are observed, with organizations shedding employees. A broad network 
of professional contacts may be critical in finding employment. 

A strategy of personal flexibility and mobility opens up individuals to take 
opportunities where their specialized skills are most needed and good 
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jobs available. For a lifelong and successful career ladder, it is important 
to realize that the  labor market has become international. Global 
competition for educated and talented people is already a reality. The need 
for increased international mobility is already evident, particularly in 
fields requiring advanced-skills or highly-educated specialists. Many 
rapidly-developing nations are greatly invested in science and technology 
to develop and support industrial and technological development that 
requires skilled workers. Difficulties in recruiting global talent in labor-
depleted regions also increase the  need for workers to be mobile. 
One problem with programs that promote mobility in less-developed 
countries is that the mobility tends to be in one direction, resulting in 
a brain drain. The most successful individuals from developing countries 
are offered better opportunities elsewhere. However, building capacity 
in the  less-developed regions and better two-way mobility would help 
alleviate some of this problem. Nevertheless, for a particular individual, 
a successful career will require both flexibility and mobility.

Along with the overall economic and organizational dynamism, the personal 
values and levels of commitment among employees has also changed. 
Instead of the traditional basis of being loyal and committed to one long-
term job or company because the organization will look out for them, people 
are increasingly guided by their own needs and interests. In many cases, 
this shift is evident in the  form of the  individual securing a sequence of 
positions in a variety of organizations forming their career path. Their moves 
up the professional ladder are increasingly dependent on the acceptance 
of work that is suitable for their values. In many cases, people will try 
to keep up their motivation by seeking positions that fit their individual 
lifestyles, as well as being fun. These people will forego positions that have 
unacceptable (for them) conditions, locations, types of organizations, or 
even the kind of subordinates and peers they need to deal with.

This is a new form of mobility and willingness to be mobile on the basis 
of one’s personal objectives and requirements. In these situations 
the  employee implements positive attitudes and ideas about their work 
and career. These individuals are special, because they have an  inherent 
motivating mechanism. On the other hand, a  series of studies by Gallup 
found that a majority of workers have no emotional connection to their job or 
work. Yet, there is a causal relationship between engagement conditions by 
workers and the financial performance of organizations. Research by Gallup 
has documented that employee engagement predicts financial performance 
more strongly than financial performance predicts employee engagement. 
The studies conclude that managers can use high employee engagement to 
improve employee retention, customer perceptions of service, and other 
outcomes that will then lead to better financial performance.

Positive attitudes and ideas by individuals also result in the achievement 
of greater mental stability, since jobs gained are enjoyable for them in 
the long term, as well as being remunerated well enough. The changing of 
jobs expands diversity and provides opportunities for a greater exposure to 
new ideas and experiences that will in turn ensure motivation. A higher level 
of motivation leads to better working results and a greater willingness to 
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develop skills and competencies. To achieve better career paths, individuals 
should let go of traditional approaches and obsolete conventional wisdom. 
They will be better able to deal with the contemporary changes and stay 
ahead of their rivals. The net effect of focusing on developing one’s own 
positive attitudes and the  need for fun on the  job is that innovation, 
reinvention, and both personal and organizational growth happens.

Effective mangers must be able to spotlight employee achievements, 
as well as stretch the  individual with challenging opportunities and 
assignments, and assure exposure. In all cases, career successes are 
due in large part to the ability of an employee to influence individuals, 
groups, and organizations with innovation and perspectives to achieve 
organizational goals. The role of flexibility and mobility provides individuals 
with attributes that assist in this task. An  even greater influence is 
an international mindset that allows employees to incorporate the best 
of cultural and historical traditions. A mix of individual attributes enables 
an employee to successfully influence those who are different from them. 
Moreover, a global mindset is increasingly important for an employee to 
succeed on an  international assignment. Employment studies expect 
increases in nearly all types of international assignments, with many 
organizations anticipating some difficulty in finding the appropriate talent 
to fill those positions. This provides new options for those employees 
embracing and enjoying mobility and flexibility. 

A New Model

Organizations have typically relied on technical skills as the main criteria 
for hiring employees. However this is changing to recruiting and retaining 
effective people possessing a global mindset.

Figure 1. A  Model of Effective Individuals With Global Mindset and Increased 
Effectiveness
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The key ingredient in this model begins with individuals who are mobile 
and flexible. Their inherent motivation combined with appropriate 
educational and organizational preparation can build their personal 
capital in three basic forms:

1. Intellectual capital refers to the  individual’s knowledge, skills, 
understanding, and cognitive complexity.

2. Psychological capital is a set of psychological attributes that enable 
the  individual to function successfully in a  variety of settings and 
leads to them having a  strong willingness and motivation to gain 
experience.

3. Social capital refers to the  individual’s ability to build trusting 
relationships and networks in their professional environments.

These provide the  individual with a  global mindset. This allows 
individuals to effectively work within diverse environments. It develops 
and stimulates intellectual mobility in terms of creativity and skills. 
This empowers individuals in both their professional and personal lives. 
A  global mindset is becoming more critical than ever before where 
individual career success is to sought, as well as providing numerous 
benefits for the organization the people in question work for.

Student academic experience in the United States

One of the  characteristics of the  higher educational system in 
the United States is that it encourages student mobility. This is due to 
the  stratification of institutions, in both tuition costs and perceived 
prestige, that range from virtual Internet-based proprietary schools, 
locally-based community colleges, state-supported four-year colleges, 
regional public universities, numerous types of private colleges and 
universities, to research-based comprehensive universities with global 
rankings (note: this is an  incomplete list and in no particular order). 
Potential students have a  wide selection on the  market for acquiring 
an academic degree. These choices also allow them to select and change 
schools in relation to location, cost, and fit with their career objectives. 
It is common for students to plan ahead to transfer between institutions. 
For example, a  student may begin his/her studies at a  low-tuition 
school located near home, in order to have the basic common course 
requirements completed, and then transfer to a larger, more expensive, 
prestigious university that may be distant from, but offers an academic 
program better meeting individual needs. Such shopping behavior 
actually encourages mobility and flexibility in the  student’s formative 
years. 

The  wide variation of tuition charges, as well as living costs, among 
institutions also enhances students’ shopping for a  financial package. 
This often requires flexibility in selecting from among the affordable and 
most-desired schools. Some students select the institutions they attend 
based on their personal locational preferences that have nothing to do 
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with their chosen academic programs. They may include factors such as 
proximity to beaches or ski areas, the desire to be distant from parents 
or together with classmates, the  perceived attractiveness of certain 
urban or rural areas, and countless other reasons.

Another characteristic of U.S. students finishing their twelve years of 
primary education is that many of them have not decided what to study 
in college. College and university admissions experts explain that new 
students need not decide the major to study and should not be concerned. 
This confusion actually assists in developing an  intrinsic flexibility. 
Changing majors, or fields of study, is a normal occurrence as students go 
through a process of self-discovery during their college years. The typical 
four years it takes to earn a Bachelor degree in the U.S. is viewed as time 
for students to experiment by taking the mandatory courses in a variety 
of subjects, as well as by registering for elective classes that are of 
interest to them. The built-in flexibility of the academic requirements for 
graduation, combined with the fact that incoming students often have no 
clue as to their future, makes for flexibility in career decisions, because 
people are accustomed to the idea that they can make significant shifts 
in their lines of work later in life. The U.S. Department of Labor estimates 
that the median period a person stays in one job is about four years, and 
an average person will have 7–10 jobs. A shift can be observed in the U.S. 
towards more flexibility, as older workers tend to have more years of 
tenure than their younger counterparts.

Another aspect of built-in mobility is that most teaching staff in 
the  United States do not have long-term employment contracts. 
Changing employment is one of the strategies for achieving promotion 
and salary increases for a university faculty member. This is particularly 
visible during difficult economic times, when some institutions offer no 
salary increases. Finding a new position may be accompanied by a higher 
salary. The mobility of educational staff is itself a source of innovation 
and potential for both the faculty member and the institutions they work 
for. A  regular progression of positions at various institutions helps to 
promote various academic and research cooperation opportunities, as 
well as exposure to new organizational cultures and promotes innovative 
solutions. The preference for teaching staff with more diverse previous 
job experience is a characteristic feature of the U.S. educational system, 
as it is even a part of the accreditation requirements. 

Although there is little research in this area, studies have shown that 
those who are responsible for faculty recruitment use the  perceived 
prestige of a candidate’s degree and past employment, rather than their 
past performance, as a predictor of future performance. In such cases, 
faculty mobility is significant. There are even grant funds designed to 
assist faculty mobility. These may be to develop a new course, revise 
an  existing one, or consult with other colleagues on curriculum and 
teaching issues. These awards most often require the faculty members 
to conduct guest lectures or lead discussions in their area of expertise at 
a host university. Many institutions in the U.S. use the diversity of origin 
and broad experience of their faculty as a marketing tool.
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Role models and mentors

Faculty mobility also serves as a  role model for students. Faculty 
members gain experience as they change jobs and can be better mentors 
for their students. An average person can expect to change their jobs 
at least several times in their active working life, thus students must 
be aware of and prepared for this experience. The  example is set by 
their professors, and their teachers can be effective mentors. Students 
will be better prepared for their own future employment and career-
path changes. Of course the  success of a  career change depends on 
the amount of planning and preparation that is invested into it.

Minority and disadvantaged students are the focus for mentoring. There 
is a need for increasing support and financial assistance for academic 
programs that promote the  representation of minorities and women 
in non-traditional fields, such as science and engineering. Efforts 
to encourage enterprise, internship programs and other corporate-
educational partnerships are needed to expand the  pool of minority 
and female candidates. Opportunities are available for students that 
incorporate mobility as part of the curriculum. These include internships 
and study-abroad programs. However, only a  small percentage of U.S. 
students take advantage of international study.

The  diverse higher education system in the  U.S. essentially forces 
students to learn how to change their activities. This academic experience 
translates into graduates often changing their jobs – and eventually, their 
lives.

The  world is changing – that is a  commonplace, but it has significant 
implications for academic programs and individual attitudes regarding 
geographical and intellectual mobility. Through job changes, individuals 
gain many advantages. The labor market favors employees that are well-
travelled and have encountered a wide range of experiences. Jobseekers 
view frequent changes of job as a way to ensure the opportunity to develop 
themselves and their careers. Employees from diverse origins and with 
wide-ranging experiences also bring indispensable qualities, and provide 
opportunities for employers to gain competitive strength and greater 
innovation. Flexibility in academic programs and the  contributions 
of mobile faculty members can provide long-term positive effects for 
students.
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BeFlex Plus and Lifelong Learning 
in European Universities: Changing 
the Paradigm?

HARINDER LAWLEY

Translating Lifelong Learning from rhetoric to reality remains a  key 
priority in the European policy agenda, but how do universities and other 
stakeholders make this happen? Is it about curricula, modes of study, 
innovation in virtual-learning environments or more about recognising 
prior learning, flexibility and blended-learning models that include work-
based environments? Who are the students and where do they feature in 
our deliberations; and how do we support university staff in their move 
to a new paradigm?

The first Benchmarking Flexible Learning (BeFlex) project gave insight 
into what is going on in University Lifelong Learning (ULLL). BeFlex 
Plus set out to promote the  development of policy and practice, 
make use of the  Bologna tools and levers, and support universities 
in the  development and implementation of regional strategies. This 
paper will discuss progress, consider aspects of the recommendations, 
and highlight actions that are widely transferrable and based on good 
practice1. 

BeFlex Plus and the Bologna Process

BeFlex Plus shone the spotlight on how universities across the European 
area were responding to the changing demographics and economics of 
higher education through the introduction and in some cases integration 
of lifelong learning in their mainstream provision of academic and 
vocational education and training. Specifically, it looked at how 
expectations and cultures of studying were being changed, moving from 
historical models of direct progression to university on leaving school 
to more open and flexible routes that offered repeat access at any time 
in one’s life and were available in a  variety of formats and settings. 

1 While the use of ICT is implicit in all aspects of the discussion it is primarily a tool and 
vehicle for delivery rather than a specific dimension of the BeFlex Plus project, realised 
with the support of Erasmus (Modernisation of higher education) EU funded programme. 
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Through the  surveys, visits and case studies, BeFlex Plus identified 
five key areas as common priorities: Diversity, Institutional change, 
Curriculum in partnership, Regional collaboration and Recognising 
formal and informal learning. These key areas were found to be multi-
faceted and not mutually exclusive; they often overlapped, were always 
complementary and generally represent continuing work in progress in 
the host institutions. The first BeFlex project defined Lifelong Learning 
as follows: 

University Lifelong Learning (ULLL) is the  provision by higher 
education institutions of learning opportunities, services and 
research for: the  personal and professional development of a  wide 
range of individuals – lifelong and life-wide; and the social, cultural 
and economic development of communities and the region.

It is at university level and research-based: it focuses primarily on 
the needs of the learners and, it is often developed and/or provided in 
collaboration with stakeholders and external actors.

It is clear that, as the  idea of the  European Higher Education Area2 
(EHEA) has matured, the impact of various reforms including the Bologna 
Process – coupled with freedom of movement and a common currency 
– has generated loftier aspirations and expectations. This is true for 
commerce and the  institutions (including universities) and amongst 
the general population, both in terms of labour returns and democratised 
civil society. BeFlex Plus has captured a sense of this, through the timely 
creation of a  portfolio of evidence3 and examples of good practice 
demonstrating how different universities in countries across Europe are 
meeting the challenges of changing demand, and finding ways to address 
them. 

Who are the learners?

The  modernising agenda for post-compulsory education has provided 
an opportunity to re-conceptualise higher education, open it up and offer 
it differently to a wider audience than previously. Many universities have 
seized this opportunity, and are busy growing their curricula, cultivating 
new student populations and becoming more accessible. These changes 
are happening as we speak, with a  multitude of choices for learners 
– do they study for their degree or diploma by attending in person 
at the  traditional familiar buildings, or do they access programmes 
through new technologies, maybe even experiencing a  mix of virtual 
and physical learning environments? Then there is also the  option of 

2 Launched as an idea in the Bologna Declaration in 1999, the Bologna Process set a target 
to create a European Higher Education Area by 2010 to facilitate student choice, benefit 
from smooth recognition procedures, offer more compatible, comparable, competitive 
and attractive courses, and programmes for Europeans and for students and scholars 
from other continents.

3 See case studies available at: < http://www.eucen.eu/BeFlexPlus/index.html>.
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blended and work-based learning, combining research-led knowledge 
transfer with practical application skills in the workplace itself. There 
are many examples of successful joint employer-based partnerships that 
offer sponsored career development pathways and combine academic 
and vocational skills and knowledge. The possibilities are endless and, 
when put together with mobility initiatives and an ever-shrinking global 
context, competition between providers of education has increased and 
continues to increase, while the horizons of learners also expand. Indeed, 
with social inclusion and wider participation priorities, the  question 
about who the learners are takes on new significance. What they study 
and why is mediated by when they are available, where they are and how 
they choose to attend class. While it would be fair to say that face-to-
face contact is still a majority pursuit at present, it is not uncommon for 
learners to enrol on distance- or virtual-learning university programmes 
based in the USA, Finland or even further afield, and this market is set 
to grow.

The Five Key areas

What BeFlex Plus does is provide a  platform from which to explore 
different models and think about whether and how4 they can be 
adapted for local use. The case studies demonstrate how, for example, 
sustainable Regional partnerships have been struck up between 
different stakeholder groups, such as trade unions, employers and 
universities. Many regional regeneration initiatives have been planned 
collaboratively and taken forward to create win/win scenarios for 
all partners and participants. The  synergy that is generated through 
such work can empower the development of relevant, useful learning 
that meets economic needs, as well as developing the more altruistic 
dimensions of education for personal growth. With increased and 
wider participation both desirable and yet still hard to reach, strategies 
such as this can provide a first step into learning journeys taken over 
a lifetime. 

Similarly the  use and Recognition of formal and informal learning 
across different personal circumstances and environments can also 
foster interest in further studies. Whether it is through life/work 
experience or coming into contact with opportunities through inter-
generational activities, the chance to gain recognition for prior learning 
exists and can provide an accelerated route through higher-level studies. 
The development and availability of the European Credit Transfer and 
Accumulation System (ECTS), the European Qualifications Framework 
(EQF) and Europass all add to this and facilitate progression and mobility, 
making it easier for more open and flexible institutions to be found, if 
one isn’t available locally. The  ease and familiarity with which many 
children/young people use technology and social media networking can 

4 See training materials at: <http://www.eucen.eu/BeFlexPlus/index.html>.
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offer opportunities to engage other (extended) family members and 
friends, for example through games, shopping, free consumer advice 
services and access to financial frameworks, such as online banking, 
insurances, etc. We all have anecdotes about older family members 
who have learnt to use Skype or some similar software to talk to their 
families and regularly surf the net to keep up with whatever interests 
they have. 

Both previous examples offer opportunities for Curriculum in partnership 
innovation-designing bespoke programmes or giving advanced standing 
for prior learning and give power back to the learner and allow a new 
voice in the design process. This does not mean a dilution of standards 
or quality; it is more about recognising that there are alternative and 
equally-viable metrics to gauge an  individual’s capacity and potential 
for higher-level studies than just conventional examination scores, often 
taken under extreme pressure and giving advantage to good exam-
takers. Of course there are innovative new courses too, designed by 
panels of stakeholders and deriving from an evidence-based demand for 
something, rather than relying solely on the particular research interest 
or expertise of a professor. This is not a criticism of existing curricula, 
rather a celebration of more diversity in the academy and an ambition 
to reflect the  democratising changes in society. It also enables joint 
institutional developments across Europe and internationally, designing 
new programmes or research initiatives using the collective expertise of 
staff from institutions around the world, without necessarily requiring 
any travel.

Many universities are enthusiastic about keeping up with changes 
and have embraced Institutional change as a  key element of their 
mission statements. Reorganising their degree programmes to fit into 
the  Bologna three-cycle model has usually required a  fundamental 
review of pedagogy and practice, so new approaches, new technologies 
and social media have become integral parts of the  higher education 
design and delivery process. This has created the  learning space for 
part-time studies and other modes of attendance, opened up outreach 
satellite centres based in other locations and offered different ways of 
considering the  purpose, cost and benefits of higher-level studies, as 
well as providing an accessible new route. It has also given a powerful 
argument for Professional Development, both for the  teaching and 
professional services staff of the  institution, and also for the  senior 
management teams themselves. How will higher education institutions 
compete in a  global economy unless they are at the  cutting edge of 
research and development and can demonstrate this practically in 
their own environments, in equipment, facilities and services as well 
as in pedagogy and learning resources? BeFlex Plus offers examples of 
institutions using a range of strategies including combinations of organic 
bottom up and more managerial top down approaches, in their quest for 
external recognition and profiling and the European Universities’ Charter 
on Lifelong Learning offers recommendations to governments as well 
as to its’ membership institutions to promote such developments (EUA 
2008).



359

E
N

M
o

b
il

it
y

 a
s 

a
 t

o
o

l
 t

o
 a

c
q

u
ir

E
 

a
N

d
 d

E
v

E
l

o
p

 c
o

M
p

E
t

E
N

c
E

s 
f

r
o

M
 

c
h

il
d

h
o

o
d

 t
o

 s
E

N
io

r
it

y

PART I: MobIlITy And CoMPeTenCes
– CIvIC soCIeTy, lAbouR
MARkeT And eduCATIon

All five areas are captured in what is arguably the  most important, 
Diversity. What is indisputable is that every country in Europe and 
indeed every university or other agency is unique, and this feature is 
to be celebrated and cherished. The diversity of citizens’ expectations, 
experiences, traditions and cultures makes all the  difference to 
the  development of new and dynamic ways of working and creating 
sustainable innovation. The  local interface between institutions of 
learning and learners, actual and potential, has to be mediated through 
creative and responsible development in the  prevailing context. 
While examples of good practice are generally helpful, adapting them 
to fit and suit local circumstances is critical to achieving successful 
outcomes. The  voice of the  learner is a  key element in this process; 
it would be foolish to assume that education professionals know best 
and do not need to consult their client groups. The market has grown, 
choice is phenomenal and competition is only likely to increase, as is 
accountability, particularly in terms of rates of return and value added. 
Education has become a  commodity and has to represent value for 
money – it has a currency value now and offers a passport to a new 
life that has not always been explicit in the past. So whether we talk 
about the types of learners, the different kinds of institutions, the range 
of flexible studying pathways and RPL or the pedagogy itself, diversity 
is key and to be nurtured, so it remains distinctive and recognisable. 
The opportunity to travel, whether virtually or physically, adds to this 
mix, as does the recognition that it is truly a lifelong process, starting 
in the early years when attitudes and behaviours are developing, and 
continuing throughout life.

What are the challenges?

The debate about how far universities and higher education generally 
should redefine themselves in a  Lifelong Learning discourse and 
context continues, and there are several obstacles that need to be 
acknowledged. The  current economic crisis provides a  double-edged 
sword for hard-pressed governments and institutions. When research 
activity has arguably always been the major priority and an important 
source of additional funding, it may be difficult to persuade management 
of the need for a more inclusive framework that also takes account of 
the learners and teaching, what some might say is a social-justice agenda 
with returns in the longer term. However, the business case has to be 
argued and shown to make a difference to the bottom-line for universities 
as financial entities seeking survival in a  competitive environment. 
Learners are a significant part of the core business and without them 
universities cannot survive. Managers of institutions need to take 
a strong leadership role that recognizes the changed environment, and 
works actively towards the development of a new paradigm that is better 
integrated and more visible across whole societal interests. Convincing 
academics to participate in a more open model of higher learning should 
be an  exciting opportunity to be creative, but is often buried under 
workloads and pressures that mitigate against innovation. The challenge 
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is to free staff from this and provide incentives and motivation for 
getting involved, engaging in professional development themselves and 
making a  real difference to how we move our institutions forward in 
the 21st century. Putting Lifelong Learning at the heart of universities’ 
core business shifts the balance from that of the loosely-coupled model 
to one where it is part of the engine driving the enterprise and sends 
a  clear signal of a  new future. It would be a  high-risk strategy to do 
nothing, given the changing demographics, expectations (individual and 
collective), and social and political accountabilities – can we afford not 
to take it?

The full report and an Executive Summary of the BeFlex Plus project are 
available from EUCEN, as are an excellent set of training materials for 
use in designing Lifelong Learning initiatives5. 

Since its completion, a new project – IMPLEMENT – has been set up, and 
this is producing web-based tools and materials to support delivery of 
the BeFlex Plus recommendations6. 

Additional Information 

The project’s outcomes are based on the following research:

 • 150 questionnaires – 100 from universities involved in the first survey 
(BeFlex) and 50 new ones;

 • 40 case studies – 30 follow-ups of experimental actions and 10 new 
ones;

 • 15 visits to universities with interesting examples of ULLL and 
regional involvement;

 • 5 regional seminars/workshops;
 • 4 training events;
 • A conference in Leuven/Louvain (Belgium) – 26–29 March 20097; 
 • Training materials for staff development;
 • Papers and recommendations to inform the  Bologna Ministerial 

Meeting in May 2009;

Recommendations

Universities should:

1. Intensify the reflection at all levels in HEIs on what it means to become 
a lifelong learning organisation in practice. Each HEI is invited to:
• Recognize and integrate LLL as an  aspect of its institutional 

mission and culture;

5 For further information go to: <http://www.eucen.eu/BeFlexPlus/index.html>.
6 Further information is available by contacting EUCEN at: <http://www.eucen.eu >.
7 <http://www.uclouvain.be/242847.html>.
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• Elaborate its own dynamic definition of a LLLU (Lifelong Learning 
University);

• Develop a  comprehensive and coherent strategy offering 
opportunities to ensure continuity in a more and more fragmented 
individual and professional life and an  increasingly fragmented 
knowledge society and social environment;

• Implement its strategy in a  participative, collective and 
cooperative way.

2. Develop intensive and comprehensive scientific research in the field of 
LLL and use its results to support, feed and guide the implementation 
of a Lifelong Learning University.

3. Exploit the  opportunities offered by the  Bologna Process (credit 
system, learning outcomes, recognition of prior learning and non-
formal and informal learning,…) to provide flexible learning paths and 
continuous guidance, to avoid fragmentation, to allow and encourage 
inter-disciplinarity, to ensure continuity and progression without 
dead ends, and to promote widening participation, while sustaining 
a wide range of responses to local needs.

4. Build a  learner centred educational model of management for LLL 
integrating pedagogical, organisational and financial dimensions, and 
keep it under review.

5. Ensure that curriculum partnerships are part of the quality assurance 
arrangements of the university and that the diversity of learners, of 
the pedagogical objectives, of the modes of participation are all taken 
into account along with the needs of the partners.

6. Develop RPL where it is not yet in place and further develop established 
practice, drawing on the tools, models, expertise and experience that 
exists; and increase the investment in services to learners: guidance 
and counselling, support programmes and e-learning.

7. Improve their understanding of the  various partnerships and 
collaborations that exist in their institutions in order to ensure 
synergies and maximum benefit for the learners, the stakeholders and 
the universities themselves.

8. Communicate more effectively – internally and externally – their 
new structures, reforms, services, policies and strategies to staff and 
students and to potential learners and external stakeholders.

9. Develop a  concept of a  networked university involving a  range of 
external stakeholders – enterprises, other educational providers, 
professional associations and social partners, trade unions, local 
authorities and other regional (and national) partners.

10. Develop platforms, joint staff development and funding streams to 
support the networking.
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Unequal Opportunities: Considering 
Student Mobility as an Effect 
of Institutional Practice

SONG-EE AHN

Since its inception, the  university has always been an  international 
institution. Students have been moving abroad in order to participate in 
education from the earliest days of university history. Considering this 
tradition, it is puzzling that the issues of student mobility and international 
education were long relegated to a peripheral, neglected position (Altbach 
and Wang 1986). Teichler (1996:341) described research in this area as 
occasional, coincidental, sporadic or episodic. Thus international mobility 
has only relatively recently become a topic of serious interest. 

This sudden reinvention of internationalisation in higher education has 
been a key agenda in this field over the last few decades. But why should 
that be so? What benefits and effects do the different actors involved 
see, with increasing student international mobility; and why is it viewed 
as useful and necessary? Several rationales have been presented; one is 
that international mobility represents an influx of academic and cultural 
value for the host universities. It has been argued that the presence of 
students and teachers from other nations and educational traditions 
would enrich the knowledge-culture and education of the host universities 
(Bruch and Barty 1998). Studying abroad is also often presented as 
a unique opportunity for students; rather than educational benefits, this 
line of argument stresses participating students’ potential for personal 
growth and development. This idea can be traced back to the bildung 
ideal. However, the argument deployed most frequently in institutional 
discourse stresses the need for students to develop international and 
intercultural knowledge and skills by studying in a foreign educational 
environment. This argument posits a  future in which acquisition of 
communication skills and understanding of different cultures will be 
important on a labor market characterized by international relationships, 
collaboration and competition. By participating in an  international 
education, the  argument goes, students will be better prepared for 
the future demands of the global labor market. In extenso, the argument 

Student international mobility, an Impressive 
Success Story
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posits that international education will be necessary for any given 
nation’s continuing economic growth (James 2005; Stier 2007; see also 
Swedish National Agency for Higher Education 1997; 2005). 

The  international mobility of students has become the  target of 
a number of investments that aim to increase participation. Exchange 
programmes such as Erasmus are an  example of such investments. 
I would like to stress two main aims common to exchange programmes. 
The  first is that an  exchange programme, as an  organized exchange 
between two universities, is intended to be an integral part of students’ 
ordinary education using a  cross registration system and integrating 
the  exchange studies with the  programme at the  students’ home 
universities. The second is the intention that international studies should 
be available to most students, not just those whose subject areas have 
a strong international affiliation (such as foreign-language, business and 
anthropology students). In this way, international education is set up 
to be a normal element of higher education (Altbach and Teichler 2001).

Have the investments fulfilled the goal of increasing international mobility? 
In terms of numbers, one can call international exchange programmes 
a  success story. The  number of internationally-mobile students has 
increased steadily since the Second World War, in particular during the last 
three decades – from 0.6 million students in 1975 to 2.7 million students 
in 2005 (OECD 2008). Erasmus, the  exchange programme of the  EU, is 
also a  success in terms of numbers. During the academic year 1987/88, 
the number of Erasmus students was 3,244, as compared with the 177,705 
students that took part in Erasmus studies during academic year 2009/10. 
Evaluation surveys of Erasmus programme often show that students 
are generally satisfied with the  results of their exchange studies, their 
personal development and acquisition of language skills. Some reports 
indicate that students with international educational experiences perceive 
tangible benefits on the labor market in terms of obtaining their first job, 
type of work task, skill match and more international work opportunities 
compared with students that do not go abroad on an exchange (Bracht et 
al. 2006; Teichler and Jahr 2001; Teichler and Janson 2007). 

But are exchange studies truly a success story? Has the aim of exchange 
programmes been achieved? In the following text, I seek to identify some 
problematic aspects of exchange programmes, from the point of view 
of equality. My starting point is one frequently stated aim of exchange 
programmes – namely that study abroad should not be an opportunity 
reserved for a select few, but something that is available to all students. 

Is there a Matthew Effect? 

Looking at the demographics of students that participate in exchange 
studies, one can see clear differences in relation to the general student 
population. For instance, this is a  predominantly female group: as 
an  example around 60% of participants in Erasmus are women. 



367

E
N

M
o

b
il

it
y

 a
s 

a
 t

o
o

l
 t

o
 a

c
q

u
ir

E
 

a
N

d
 d

E
v

E
l

o
p

 c
o

M
p

E
t

E
N

c
E

s 
f

r
o

M
 

c
h

il
d

h
o

o
d

 t
o

 s
E

N
io

r
it

y

PART II:
ConTexTs And PeRsPeCTIves

Participants are generally younger, with parents from a more-educated 
background than in the overall student population (Otero and McChosan 
2006). It is also observed that some specific educational programmes are 
particularly over- or underrepresented in terms of student international 
mobility. For example, in Sweden, while 37% of law graduates have studied 
abroad prior to graduation, the corresponding number for those studying 
education is only 3%. There are also differences in student international 
mobility among universities/university colleges. The  universities with 
the  highest international mobility rates in Sweden are all high-status 
universities, with good reputations and students with an upper- or upper 
middle class background (Swedish National Agency for Higher Education 
2009). It seems that there is a Matthew Effect – meaning, students who 
would have moved abroad anyway use exchange programmes to do this 
more easily. This Matthew Effect is in fact the  opposite of the  stated 
aim of equality in exchange programmes. In the  following text, I  will 
focus on differences as regards international mobility among students 
on different educational programmes. 

Particular groups of students make use of the opportunities offered by 
international education to a greater extent than the rest of the student 
population. How can this finding be understood? Traditionally, theories 
about adult learners and their participation in education have focused 
on the  individual level, and explained the  differences among student 
populations in terms of individual obstructions and motivations (Cross 
1981). One can easily find studies on participants in international education 
with a focus on individual students’ motivations, such as expectations, 
language skills, and needs as regards personal development – as well as 
obstacles, such as those of a financial nature, familial obligations and 
lack of language skills (e.g., Internationella programmekontoret 2008). 

With all due respect to those studies, I believe we need to shift our focus 
from individual students’ motivations and obstacles to the different ways 
in which this educational opportunity is put into effect in institutions, 
in order to explore differences as regards international mobility among 
educational programmes. 

Different institutional practices?

One of the reasons for students in some specific education programmes 
to move abroad at a higher rate than others can be the fact that student 
groups differ quite dramatically between educational programmes. 
Higher-ranked programmes, such as law, recruit students whose parents 
are wealthier and better-educated, for example. Students also differ in 
terms of educational experience prior to their entering higher education. 
Students of the  natural sciences, to take one group, may not have 
the same level of foreign-language skills as law students. 

There is also another way of thinking about the differences in international 
mobility between programmes, namely the  supposed international 
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character of an  educational programme. It is reasonable to assume 
that an academic discipline with a highly international character, such 
as economics, international politics or foreign-language studies, would 
necessitate or encourage students to study abroad, merely because of 
the nature of the  subject area, making international studies a  normal 
part of the curriculum (cf. Teichler 2004). If a subject area is universal, 
such as mathematics, it may also be easier for students to continue their 
education abroad. Following this logic, it is argued that the  students 
that choose not to participate in international education stem from 
educational areas of strongly local/national character (UK Socrates 
Erasmus Council 2005). However, such an explanation can only fit part 
of the available data; while it is clear that students in internationally-
connected areas, such as business or foreign languages, do move more 
than others, the  programmes that are consistently underrepresented 
in international mobility statistics are frequently those that would be 
considered to have a universal character (such as the natural sciences, 
technology, and medical science). The  relative lack of mobility among 
teacher-education students can be explained by the national character 
of the  field, however, the  law programme, another programme with 
a national character, sends students abroad at a higher rate than many 
others.

While it cannot be denied that the  international orientation of 
an  educational programme influences students’ choices, my research 
shows another source that contributes to the  Matthew Effect, i.e. 
differences in institutional practices and attitudes (Ahn 2007; 2011b). 
Detailed below are certain aspects to those differences.

a) Organization of studies

A  practical issue for students is the  organization of the  programme. 
The way in which the semester is organized affects students’ possibility 
of participating in international education. If an educational programme 
contains many mandatory courses, students going abroad risk prolonging 
their educational period, even when a cross registration system has been 
set up for the exchange studies (this aspect will be discussed further 
below). If their education programme provides space for optional courses 
in their ordinary education, students’ possibilities for participating in 
exchange studies are greatly increased.

b) Access to different exchange programmes 

Different educational programmes have different access to exchange 
programmes. While there exist a  number of general exchange 
programmes, such as Erasmus, that are open to all students, some 
educational programmes set up specific exchange agreements for their 
own students. The number of bilateral programmes that a student has 
access to may differ greatly depending on the university and educational 
programme that the student participates in.
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c) Information, its flow and content

Information about exchange studies, and lack thereof, is identified in 
the  literature as a  major barrier that obstructs student participation 
(Cross 1981). In general, universities post exchange studies information 
on their home pages. It is not unusual, in Sweden, that each educational 
programme homepage explicitly states that students have an opportunity 
to study abroad during their education. However, the mere presence of 
information does not in itself suffice to get students to enroll in exchange 
programmes. In evaluations, students request more concrete information 
on exchange programmes related to their education, such as which 
courses are relevant to their education, the contents of the courses, and 
how it would be translated into the system at home university when they 
return. Access to this kind of information can differ greatly depending 
on the  department/institution. Some institutions are experienced in 
international manners and are ready to provide information to students. 
However, in departments that lack such experience, it is not unusual 
that students need to become a kind of entrepreneur in order to find 
courses, organize their own studies during the  exchange period and 
arrange the  process of translating course credits and grades on their 
own (Ahn 2007; 2011a).

One must also consider the way in which information flows. Information 
available on the Internet and in pamphlets in student councillor offices 
does not in itself become salient and relevant to the students. The idea 
of exchange studies should be promoted by various actors, such as 
professors and lecturers, in order to reach the students (Ahn 2007; 2011b). 

d) The question of prolonging the educational period 

Exchange studies are intended to be a  continuation of the  student’s 
ordinary education. In the EU, a substantial aspect of the Bologna Process 
and introduction of the ECTS credit system has been the  intention to 
facilitate student’s mobility. However, the majority of exchange students, 
even within the  EU, still need to prolong their educational period as 
a result of participation (Teichler and Janson 2007). The reason for this 
is that exchange studies simply do not work as intended. Numerous 
issues such as lack of information and incompatibility of curricula means 
that exchange students find it difficult or impossible to continue their 
studies according to the educational trajectory of the home university at 
the host institution (Ahn 2007; 2011a).

The  question of prolonging the  educational period also concerns 
the financial aspects of education. When the result of exchange studies 
leads to prolonging the educational period, students may need to pay for 
one additional semester or longer at their home universities, either with 
their own resources or by taking additional student loans. For certain 
students, this can be a strong disincentive, especially if one takes into 
account the differences in students’ socioeconomic background between 
programmes.
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e) Considering exchange studies as part of normal 
education 

The  very existence of students who move from and to within 
an educational programme means a lot for other students in order to make 
sense of the opportunity as a part of normal educational trajectories. 
When groups of peers practice exchange studies, exchange studies come 
to be seen as a general pattern of students in a particular programme 
rather than an uncommon choice made by individual students. Former 
exchange students are, in a way, the very best information source for 
prospective participants; they know how to apply, which courses are 
relevant for their studies at the host universities, how to manage student 
life at the host universities, how to translate course results and so on 
(Ahn 2007).

Another factor that needs to be considered is the  importance of 
employers’ appreciation of the  value of international studies for 
students. In fact, students are very conscious of how their future position 
in the  labor market is affected by participation of exchange studies 
and the  perceived value of this opportunity is directly related to this 
awareness. Employers’ demands and expectations thus affect the status 
given to exchange studies in different fields – whether exchange studies 
are seen as a peripheral, rare career move or a normal, expected part of 
education (Ahn 2011b).

Equality of opportunity and resource 

Equality in education can be discussed in terms of opportunity and 
resource. For students of teacher education in Sweden, an  example 
of an  internationally underrepresented group, access to exchange 
studies is limited. Students wishing to participate receive very limited 
assistance from their department to organize the exchange studies as 
a  part of their education. In fact, students of education report that 
the  first response of faculty when asked about exchange studies are 
warnings that participation in such studies will invariably prolong 
their educational period. This is usually due to ignorance among staff 
in the home university, who are not aware of available resources, such 
as courses and education in prospective host universities. Contrasted 
with the law programme, where information about exchange studies is 
readily available, and where participation is encouraged and facilitated 
by the department, it is clear that differences in institutional practices 
create drastic inequality in access and quality of exchange studies. 

It cannot be denied that students vary in their motivations concerning 
exchange studies and that educational needs for international studies 
differ across educational fields. At the same time, I am certain that these 
aspects do not fully explain the Matthew Effect that we can observe in 
students’ international mobility rates. An individual student’s decision in 
participation in exchange studies is not only based on the internal traits, 
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motivation or understanding of needs, but also a result of the interaction 
between individuals and institutional practices. To counteract 
the Matthew Effect and realize the ambition of equal opportunity access 
to quality exchange programmes, it is necessary to investigate the ways 
in which different institutions practice this educational option. Rather 
than asking only why some specific students or groups of students 
are motivated to participate in exchange studies and see the value in 
international experiences, we need to ask how such motivation and value 
can be created and maintained as a  result of particular institutional 
practices. 
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Learning Mobility for Employability

CZESŁAW NOWOROL

The  issue of mobility in the  EU is looked at from many and various 
standpoints, though it is usual for the focus to be on various groups of 
beneficiaries, such as young people (especially students and graduates), 
workers, the elderly, and so on. Promoting high-quality mobility has from 
the outset been a central objective of the Bologna Process, which started 
in 1999 and has played a  major role in creating the  European Higher 
Education Area. It has emphasized a Europe of Knowledge, this being 

widely recognised as an  irreplaceable factor for social and human 
growth and as an indispensable component to consolidate and enrich 
the European citizenship, capable of giving its citizens the necessary 
competences to face the challenges of the new millennium, together 
with an awareness of shared values and belonging to a common social 
and cultural space (The Bologna Declaration of 19 June 1999).

Learning mobility contributes to expanding academic collaboration 
within the  EHEA, encouraging further internationalization, promoting 
the employability and personal development of those who are mobile, 
and strengthening the  cultural identity of Europe. It is recognized as 
the mobility of students, staff and workers within the framework of LLL 
among all participating countries, and remains one of the key objectives 
of the Bologna Process. 

Aware of the  many remaining challenges to be overcome, we 
reconfirm our commitment to facilitate the portability of grants and 
loans where appropriate through joint action, with a view to making 
mobility within the  EHEA a  reality. (...) We urge institutions and 
students to make full use of mobility programmes, advocating full 
recognition of study periods abroad within such programmes (Bergen 
Communiqué 2005).

The current learning mobility target for 2020, based on the declarations 
and communiqués in place thus far, and formulated in the  Leuven 
Communiqué, seems to be a  reaction of the  European Ministers 
Responsible for Higher Education to the  European Union’s new 2020 
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Strategy, and its three priorities of smart, sustainable and inclusive 
growth, which are mutually reinforcing. The strategy will help Europe to 
boost competitiveness, productivity, growth potential, social cohesion 
and economic convergence, as well as to reorient policies away from 
crisis management towards the  introduction of reforms that will 
promote growth and employment. It offers a vision of Europe’s social 
market economy for the 21st century. Thus, the Commission is proposing 
five measurable EU targets for 2020 that will be translated into national 
targets: for employment; for research and innovation; for climate change 
and energy; for education; and for the combating of poverty. The targets 
thus represent the direction European citizens should take, and they will 
mean a measure of success where learning mobility for employability 
within the LLL framework plays the role of a single important and indeed 
fundamental factor.

However, the situation of young people on the labour market is far from 
acceptable, and the process of transition from the World of Education 
to the  World of Work (Härtel and Noworol 2005) is still risky. Youth 
unemployment rates are roughly twice as high as in the  population 
as a  whole, both in the  European Union and in individual countries. 
According to Eurostat, as of May 2010 the youth unemployment rate (for 
under-25s) was 19.9% in the euro area and 20.5% in the EU27. The lowest 
rate was observed in the Netherlands (8.1%), and the highest rates in 
Spain (40.5%), Estonia (39.8%) and Latvia (39.7%).

If wellbeing and a higher standard of living for citizens are to be promoted, 
it is necessary that young people’s transition from education to a working 
life be streamlined (Noworol 2010), with support extend for the  rapid 
development of entrepreneurship among young people. The next aim is 
to raise to at least to 75% the employment rate for women and men aged 
20–64, mainly through the greater participation of young people and older 
workers. It will be possible to rise to this challenge if policy is shifted, 
inter alia in the direction of a lifelong career-guidance model that includes 
the  guidance preparing and promoting student and worker mobility 
across Europe. It is important for the earlier synthesis to be revisited, to 
help flesh out the concept of Lifelong Guidance (Noworol 2007), and to 
place the Council Resolution’s objectives in its wider context.

 The 2008 Recommendation of the European Parliament and of the Council 
on the  establishment of the  European Qualifications Framework for 
lifelong learning is supposed to facilitate workers’ mobility and help make 
Lifelong Guidance an essential part of the education and employment 
policies and practices in the Member States.

The Council Conclusions on adult learning (2008) stress the responsibility 
of the  Member States for the  setting up of quality information and 
guidance systems that are more personalized, in a  fair and equitable 
way, to the economic, social and individual benefits.

The  joint progress report of the  Council and the  Commission on 
the implementation of the ‘Education & Training 2010’ work programme 
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PART II:
ConTexTs And PeRsPeCTIves

‘Delivering lifelong learning for knowledge, creativity and innovation’ 
(2008) notes that particular attention must also be given to lifelong 
guidance.

Council Resolution on better integrating lifelong guidance into lifelong 
learning strategies (2008) points to four priority areas, focusing on 
lifelong guidance within each of them:

1. Encouragement of the  lifelong acquisition of career-management 
skills;

2. Facilitation of access to guidance services for all citizens;
3. Development of quality assurance in regard to guidance provision;
4. Encouragement of coordination and cooperation among the various 

national, regional and local stakeholders.

It is extremely important to stress the role of Learning Mobility when it 
comes to the acquisition of career-management skills that are crucial for 
Employability (Noworol 2011). Corresponding to lifelong guidance, which 
is a domain of well-educated professionals and counselling organizations 
that provide services for citizens, there is employability, which refers to 
a person’s capability where the gaining of employment is concerned. This 
is much influenced by the knowledge, skills, competencies, motivation 
and attitudes of a  person who is to gain employment, as well as by 
labour market institutions and rules. Another important factor which 
should be considered as a framework for employability is demographic 
change.

Analysing old-age dependency ratios, it is evident that there were almost 
4 persons of working age, 15–64 years old, for every person aged 65 years 
or over in 2008, while by 2060 that ratio is only expected to be just 
over 2 to 1. Taking into account total population sizes, this means that 
the working age population (of 15–64 year-olds), will have fallen by about 
50 million by 2060, while the population older than 65 will have increased 
by more than 60 million.

These numbers make it clear that the  provision of lifelong guidance 
services – and the  quality they achieve – will be at least twice as 
important in the future, assuming even that the state they are in today is 
satisfactory. In fact, this is not the case for the current situation where 
lifelong guidance provision is concerned, with indications that there are 
great disparities between countries, a problem disregarded by a  great 
many policymakers.

It is obvious that reaching the 2020 benchmarks will depend to a great 
extent on the position lifelong guidance takes in the strategy for LLL in 
each Member State, and the quality of service provided. In other words, 
achievement of the 2020 standards as an extension of the Lisbon goals 
is to large extent dependent on the development of high-quality career-
guidance services with open access for citizens of any age and in any 
life role, albeit with special regard to young people’s transition on to 
the labour market. 
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Explicit lifelong learning strategies have been adopted by the majority 
of countries, and the  implementation of the  European Qualifications 
Framework (EQF) is entering a  crucial phase. Most Member States 
are making significant progress in developing national qualifications 
frameworks and in linking to a  broader use of Learning Outcomes to 
define and describe qualifications and validate non-formal and informal 
learning. Measures have also been taken to further develop lifelong 
guidance systems for adults, and also to help young people complete 
their education and training and make the  successful transition to 
the labour market.

The Commission has emphasized that the core indicator for monitoring 
progress towards the  knowledge-based economy is the  share of 
the  population with high educational attainment. This presents 
the educational characteristics of the supply side of the labour market, i.e. 
the share of highly-skilled workers within the labour force, which plays 
an important role in relation to economic growth. The main characteristic 
of educational attainment in the population in the Member States is that 
young people with higher levels of formal educational qualifications enter 
the labour force, while older generations with lower levels are gradually 
leaving. This generational effect becomes more visible with each passing 
year (Noworol 2010a).

The demand for greater competences will be rising continually in most 
occupations, these even including uncomplicated elementary jobs, 
the reason being the ongoing growth of the service sector and sweeping 
technological and organisational changes (Figure 1.). 

Figure 1.  Employment shares by level of educational attainment in the years 1996–2020 
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Source: EU27 Cedefop (2008)
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PART II:
ConTexTs And PeRsPeCTIves

On the basis of Cedefop projections, by 2015 around 30% of all jobs will 
need high-level qualifications, while almost 50% will require medium-
level qualifications, including vocational qualifications. The share of jobs 
requiring only low-level qualifications will have decreased from over 
a 30% in 1996 to around 20% of the working age population by 2015. 

It is expected that this will increase the  pressure on the  tertiary, as 
well as the  upper and postsecondary, levels of education, to improve 
the quality of, and level of access to, the Lifelong Guidance (Noworol 
2010a) service provision, at these levels of education, in the broad sense 
including dropouts, the  disadvantaged, the  disabled, those at risk of 
social exclusion and graduates. This is still far from being the case and 
efforts have to be reinforced in this area. Efforts to overcome this should 
start with more and better investments in young people.

In a rapidly changing world, lifelong learning is essential to the development 
of today’s knowledge society and economy, being the key to employment 
and economic success. The  EU’s strategy emphasizes countries working 
together and learning from each other, notably developing lifelong guidance 
systems as an implementation tool for a lifelong learning strategy.

The  priority for the  Member States when it comes to strengthening 
policies, systems and practices as regards lifelong guidance in Europe 
is to create a suitable institutional environment and adequate systemic 
devices for a convergence of strategies towards the building of national 
and regional lifelong guidance systems (Cedefop 2008). The  basic role 
is to support and develop the national LLG Fora that are independent 
and apolitical organizations across sectors, with high levels of equity, 
efficiency and quality. These National Fora for Lifelong Guidance Policy 
are often created via a  bottom-up movement of LLG professionals, 
scientists and relevant stakeholders, and should gain the strong support 
of regional governments and relevant ministries, as in Poland, Germany, 
Austria etc., or else be up-down systems created by relevant ministries, 
as in Finland, France, Denmark, etc. 

In this context, improved cooperation within European networks and 
cross-sectoral and multiprofessional initiatives, increased dialogue 
and stronger partnerships among all key players and stakeholders 
within the National Fora framework will help HEA become a reality in 
the  Member States, which will support HEIs by introducing Learning 
Mobility for Employability as one of key factors to the implementation 
of the Learning Outcomes approach.

One of the excellent examples of good practices in networking is the UNILO 
project web community of practice under http://communityunilo.eu, 
i.e. one that is prepared for all the  stakeholders in European HEIs to 
participate and exchange. It is designed to facilitate the  exchange of 
information, and aimed at networking in the field of Learning Outcomes 
in HEIs, in recognition of the fact that Career Counsellors can influence 
writing them so they would be relevant to the LM and NQF to support 
the Bologna Process.
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Closing Speech
The Stakes of the European Learning 
Mobility and the New Educational 
Programme

HÉLèNE CLARK

Dear State Secretaries,
Dear Director-General,
Distinguished Guests,
Ladies and Gentlemen,

First of all I would like to thank the Polish Presidency, the Polish Agency 
and all those involved in this conference for their hospitality, and for 
the  excellent organisation of the  conference we have attended over 
the last three days. 

We have been gathered here since Monday to debate mobility, as considered 
from the perspective of the whole lifetime. We have reflected on the results 
from the  implementation of the  EU mobility-related programmes (LLP 
and YiA). We have admired the  photos in the  Exhibition on the  Best 
Mobility Projects, we have attributed prizes and honourable distinctions 
to the best and most innovative projects. We had intense discussions in 
the eight discussion groups, which led to concrete recommendations to 
guide future developments in the education programme.

What we need to realise at this stage is that a lot of these well-founded 
recommendations will only find their way into the new programme if we 
succeed in obtaining the requested funding! We will need the support of 
the Council of Ministers and the European Parliament! 

The  Commission requested a  sizeable increase in the  budget for 
the education programme, because we are convinced that investing in 
education should be at the top of the EU agenda to support the Europe 
2020 strategy. 

I believe that we are all convinced that the future prosperity of Europe 
depends to a  major extent on the  quality of our human capital, from 
childhood to seniority. Mr Zver this morning reminded us of the difficult 
situation of young people in the EU. Despite the many possibilities offered 
by modern Europe, many young people are still struggling to make optimal 
use of the best of their education systems, and many are particularly 
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affected by the  current economic crisis. Youth unemployment is at 
around 20%, about twice the general rate; and has reached unacceptable 
proportions. We cannot afford this waste of talents. But our focus needs 
to be equally strong on our adult population. Our demographic structure 
is such that most of our working population of 2020 is already today on 
the labour market. We need to invest in this population, to ensure that 
they maintain and update their skills. We need to focus especially on 
those, still very many in the EU, who only have low-level skills. 

This is what the  Europe 2020 strategy does, as well as the  strategic 
framework ET 2020, and this is what is behind the  perspectives of 
the future programme in the education and youth field.

And I  am pleased to note, after these two days of discussion, that 
we have reached a  high degree of consensus about how to further 
strengthen our programmes. We need to be credible, and to show that 
we have taken a critical look at what exists already. The complexity of 
the current multiple programmes and actions must give way to a simpler, 
streamlined architecture, with a better balance between rationalisation 
and flexibility. Building on the  considerable achievements of the   
2007–2013 programmes, the new Erasmus for All programme will address 
their drawbacks, as identified in successive evaluations. The programme 
will increase coherence, and strengthen the lifelong learning approach, 
by linking support to formal and non-formal learning throughout 
the  education and training spectrum; in that way, it will provide 
flexibility and incentives, so that budget allocation between activities, 
beneficiaries and countries better reflects performance and impact, but 
also a real European added value.

Mobility should represent a  significant share of the  increased overall 
budget, approximately 65%. This, together with a  focus on the quality 
of mobility, should increase the  critical mass and impact beyond 
the individuals and institutions involved.

The  main criterion for funding will be quality, demonstrated through 
educational content and teaching and learning methods, recognition 
of learning outcomes, language and intercultural preparation, and 
improved arrangements at host organisations. Institutional development 
strategies through mobility will include, for example: support for joint 
and double-degree programmes between higher education institutions; 
more structured school cooperation agreements; stronger partnerships 
between schools and organisations involved in mobility for IVET students.

From an  organisational point of view, we foresee a  strengthening of 
the National Agencies network as key actors and a main entry point for 
EU learning mobility within the participating countries. 

Ladies and Gentlemen,

This is where we stand, for the  time being, with the  preparation of 
the future programme. 
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CLOSING

We all share the  conviction that mobility is a  key element for raising 
quality and modernising our education systems and supporting 
the  development of Europeans. The  adoption of the  Commission’s 
proposal for the new programme on education, training, youth and sport 
is foreseen for the end of next month. We will have other opportunities 
to debate mobility-related issues in the coming months. 

As I can see, we all want to expand the opportunities for mobility, so 
that more Europeans can study, teach, research, volunteer and train 
abroad. We are confident that – even at a time of austerity – we will be 
in a position to secure appropriate funding for these priorities. The EU 
has no alternative if it wants to be true to its political priorities; and 
even more, it owes the offering of this perspective as a duty to the young 
generation.

I hope you will be able to be our ambassadors.

Thank you for your attention.
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MICHAŁ BRAUN
POLISH YOUTH ORGANISATIONS’ COUNCIL (PROM), POLAND

Graduated in European studies from the  University of Warsaw. Holder of 
Erasmus grants, studied at the  Charles University in Prague and Hadsten 
Hojskole in Denmark. Coordinator of a  national working group on structured 
dialogue between the European Union and youth. Deputy President of the Polish 
Youth Organisations’ Council (PROM). President of the Trampolina Association 
of Participants in European Voluntary Service. President of Volunteering Centre 
Association in Kielce.

MAJA BRKUSANIN
EUROPEAN CENTRE FOR STUDIES AND INITIATIVES, ITALY

Graduated in management in arts and culture. Holder of Master’s degree in 
International Business and Public Policies. International working experience 
gained during the  European Voluntary Service in CESIE (European Centre for 
Studies and Initatives), Italy. Coordinator of several Europe for Citizens, Grundtvig, 
Youth in Action projects in CESIE. Main fields of interests: non-formal education, 
youth & adult participation, mobility, arts as pedagogical tools.

HÉLÈNE CLARK
EUROPEAN COMMISSION

Graduated in political science and public law at the  University of Bordeaux 
(France) and in European economics at the College of Europe, Bruges (Belgium). 
Entered the  European Commission as an  official in 1988. She spent a  number 
of years in DG for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, where 
she was mainly involved in employment policy, successively, in charge of EURES 
and European Employment Services, of the European Employment Strategy, and 
of the European Social Fund implementation in Austria, Germany and Slovenia. 
Since 1st November 2008, she has been the Director in the Directorate General for 
Education and Culture, responsible for lifelong learning: policies and programme.

DR. TORSTEN DUNKEL
CEDEFOP

He holds a  doctoral degree in Economics and Social Sciences. He carries out 
research and comparative analyses of education and training policies for 
attractiveness, learners mobility and underlying barriers, knowledge transfer 
between education and industry, the implications of the Bologna and Copenhagen 
Processes, and interchangeability between vocational and university education 
in Europe. He is also involved in a study on attractiveness of VET. His research 
fields include the links between education/training and the labour market and 
economy. Since 2007, project manager and researcher in the  Area Research 
and Policy Analysis at Cedefop. Before joining Cedefop he was a researcher at 
the International Centre for Higher Education Research Kassel (INCHER-Kassel) 
in Germany. 
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VITO LA FATA
EUROPEAN CENTRE FOR STUDIES AND INITIATIVES, ITALY

Possesses 10 years experience in managing non-profit organisation, CESIE, which 
operates at local, European and international level. Since 2006, technical director 
of Centro per lo sviluppo creativo „Danilo Dolci”. Project manager, trainer and/or 
coordinator for more than 30 Euro-Med Youth Programme seminars, exchanges, 
trainings and EVS, in Italy and in different EU, Mediterranean countries, Asia, 
Africa and Latin America as well as many other EU Programmes such as Socrates, 
E-learning, COE, ALF. Coordinator and trainer in more than 150 cooperation 
projects through the  EU programs of the  European Commission. Long term 
independent external expert for the  Euro-Med Youth Parliament. Member of 
the National Committee of the Italian Ministry of Foreign Affairs for the Italian 
Network of the Anna Lindh Foundation.

ALEKSANDRA GŁOWACZ
WILANóW PALACE MUSEUM IN WARSAW, POLAND

Graduated in history of art. In the years 2000–2003, staged educational courses 
at Zachęta National Gallery of Arts. At present, deputy manager of Education 
Department at the  Wilanów Palace Museum in Warsaw. She coordinates 
educational offer of the  museum targeted at school groups and organizes 
cultural and educational events. Acting on behalf of the Wilanów Museum, she 
supervises an  educational project entitled Discovering European Heritage in 
Royal Residences, which is implemented by Association des Résidences Royales 
Européennes (ARRE). She is a member of International Council of Museums.

VINCENT GORSE
ASSOCIATION EUROPÉENNE DE L’EDUCATION / COLLEGE MARGUERITE 
DURAS, FRANCE

Graduated in science and technology (electronics and automatic engineering). 
Holder of a Master’s degree in management from an institution of education. In 
the years 1988–2000, electronics teacher at technical and vocational schools and 
a school headmaster. Coordinator of 5 multilateral Comenius projects. Organizer 
and participant in nearly 20 project meetings and study visits. Organizer of 
a European conference that was held in Bordeaux on November 4, 2011 entitled 
European Project, a  New Space of Citizenship: How European Mobilities Can 
Influence Local Public Policies?
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ELŻBIETA GRYGIEL
WILANóW PALACE MUSEUM IN WARSAW, POLAND

Graduated in history of arts. In the years 1999–2002, manager of Arts & Culture 
Network Program of Open Society Institute, a cultural cooperation programme 
between the  countries of Europe, Central Asia and Caucasus, where she was 
responsible for initiatives to support the mobility of culture professionals. Acted 
as an expert for European Cultural Foundation in Amsterdam and Open Society 
Institute in Budapest. At present, responsible for public relations at the Wilanów 
Palace Museum. A member of AICA and ICOM.

KATARZYNA HALL
MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION, POLAND

Graduated from the  University of Gdańsk. Teacher, then a  researcher at 
the  Institute of Mathematics at the University of Gdańsk conducting research 
on assessment and examinations in mathematics. Co-founder of the  Gdańsk 
Education Foundation, principal of the  Gdańsk Autonomous High School. In 
the years 1999–2001, member of the Advisory Council for the Education Reform. 
In the years 2006–2007, Deputy Mayor of Gdańsk. In the years 2007–2011, Minister 
of National Education.

HELENA BARBARA KAFEL
POST-SECONDARY SCHOOL FOR MEDICAL AND SOCIAL WORKERS IN NOWY 
SĄCZ, POLAND

Graduated in nursing from Medical University in Lublin. Chartered teacher at 
the  Post-Secondary School for Medical and Social Workers in Nowy Sącz. In 
the years 2008–2009, coordinator of a project entitled Giving Heart to European 
Senior Citizens implemented under IVT – Initial Vocational Training, Leonardo da 
Vinci programme. Under the project, one-month placements at a Nursing Home 
in England were organized for 42 students.

DR. SØREN KRISTENSEN
TECHNE, DENMARK

For many years he has been working with issues relating to transnational issues 
in education and training, in particular mobility. From 1999–2002, he worked in 
the European Centre for the development of Vocational Education and Training 
(Cedefop) as an expert on transnational mobility. He has published extensively 
on mobility. His doctoral thesis Learning by leaving: Placements abroad as 
a  pedagogical tool in the  context of VET in Europe was published by Cedefop 
under the same title. He has been involved both as a project manager and as 
an expert in many transnational research and development projects on mobility 
and mobility-related aspects.



Biographies390

HARINDER LAWLEY
DIVERSITY WORKS, CONSULTANCY SERVICES, UNITED KINGDOM

Founding Director of Diversity Works, a consultancy service offering academic 
and educational expertise. She is an academic practitioner and researcher with 
extensive experience of working in schools, further and higher education and 
a  particular interest in supporting the  diversity, equality and social inclusion 
agenda. She was previously Head of Widening Participation, Community Learning 
and Access Development at London Metropolitan University with strategic 
responsibility for academic innovation and collaborative partnerships, widening 
participation, continuing education and lifelong learning. She has contributed to 
national policy development through membership in groups such as the HEFCE 
Equal Opportunities Access and Lifelong Learning Committee. She has been 
honoured with an OBE for Services to Higher Education.

PROF. ZBIGNIEW MARCINIAK
MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN POLAND

He is a specialist in the field of mathematics. Since 1977 he has been a Professor 
in the Institute of Mathematics of the University of Warsaw. In 1982, he received 
a doctor’s degree in the field of mathematics at the Virginia Polytechnic Institute 
and State University; and in 1997 – a  post-doctoral degree at the  Faculty of 
Mathematics, Informatics and Mechanics of the  University of Warsaw. In 
the years 2000–2005, director of the Institute of Mathematics at the University 
of Warsaw. He also presided over the  State Ac creditation Committee, before 
taking on the  role of Chair of the  Didactics Commis sion to the  Committee on 
Mathematics of the Polish Academy of Sciences. From 2007 through 2009, he held 
the post of Undersecretary of State in the Ministry of National Education, where 
he was responsible for defining main principles in the  education curriculum 
reform and the  quality of teaching. In the  years 2010–2012, Undersecretary of 
State in the Ministry of Science and Higher Education in Poland. Prof. Mar ciniak 
is the author of more than 30 scientific publications on algebra, published both 
in Poland and abroad. He is a member of the Editorial Committees of the Delta 
and Algebra and Discrete Mathematics periodicals. For the support he provided 
to mathematically talented students he has been honoured with both the Silver 
Cross of Merit and the Knight’s Cross of the Order of Polonia Restituta.

MIROSŁAW MARCZEWSKI
FOUNDATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE EDUCATION SYSTEM, POLAND

Graduated from the  Faculty of Geology, University of Warsaw and completed 
postgraduate studies in European Integration. In the years 2000–2006, deputy 
director for EU programme YOUTH, since 2006 Member of the Board and dep-
uty director general, currently director general of FRSE. Charter member of 
the Polish-Lithuanian Youth Exchange Fund. In the years 1998–2010, councilor 
of the  municipality and the  District Council of Warszawa-Wawer, active in 
the field of education. Member of the Headquarters of the Republic of Poland’s 
Scouting Association. Awarded the Jan Kiliński silver medal honouring merits for 
the Polish Craft.
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JACQUELINE MÄRZ
ASSOCIATION OF CHAMBERS OF INDUSTRY AND COMMERCE, GERMANY

Graduated in adult education and intercultural communication. Studied at 
the  University of Sheffield and FTI Italy. In the  years 2006–2008, officer for 
continuing education and international relations at a Vocational Training Centre 
for Blind and Visually Impaired (SFZ). Since 2009, project officer at the Association 
of Chambers of Industry and Commerce in Germany (DIHK). Coordinator of 
40 mobility coaches all over Germany.

PROF. DR. MARIA MENDEL
UNIVERSITY OF GDAŃSK, POLAND

Professor of humanities at the  University of Gdańsk. Her research work has 
focused on the  pedagogy of place (place-based learning), which emphasizes 
the relation between the learners and the immediate environment in which they 
operate. Author of several studies, including 12 books, and more than 100 articles 
promoting the concept of social equality and cohesion in educational contexts, 
among others, the concept of partnership in education and cooperation between 
the family, school and local community. Her major works include: Partnerstwo 
rodziny szkoły i gminy (Partnership between the family, school and municipality) 
(1998), Animacja współpracy środowiskowej (red.) (Animation of community 
cooperation (ed.)) (2005) and Pedagogika miejsca (red.) (Pedagogy of place (ed.)) 
(2006).

DR. CZESŁAW NOWOROL
JAGIELLONIAN UNIVERSITY, POLAND

MSc, DSc, PhD. Works in the  Institute of Economics and Management at 
the  Jagiellonian University. He deals with methodology of scientific research 
in social sciences. He is author of over 200 scientific publications. Member 
of a  number of prestigious organizations and scientific associations and he is 
an expert of EC. President of the National Forum for Lifelong Guidance Policy. 

PHILIPPE PERFETTI
NATIONAL ASSEMBLY OF SKILLED CRAFTS CHAMBERS, FRANCE

Deputy Director of Employment and Lifelong Learning Department in charge of 
apprenticeships and LLL polices. Coordinator of EuroApprenticeship Network. 
Member of LLP Committee. Member of UEAPME Working Group on Training and 
LLL.
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ROK PRIMOŽIČ
EXECUTIVE COMMITTEE OF EUROPEAN STUDENTS’ UNION

Member of the  Executive Committee of European Students’ Union (ESU), 
umbrella organization of 45 National Unions of Students from 38 countries. 
Student of law and economics at the University of Ljubljana. He is in charge of 
topics related to the financing of higher education and the  issues of European 
mobility and recognition. He also acts as a coordinator of ESU’s recently started 
project entitled Financing Students’ Future.

MIROSŁAW SIELATYCKI
MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION, POLAND

Undersecretary of State at the  Ministry of National Education since 2010, 
responsible for action for the  youth, among others. Since the  beginning, 
professionally associated with the  education sector. Deputy Director, then 
Director of the  National In-Service Teacher Training Centre. In the  years 
2007–2010, Deputy Director of the Bureau of Education of the City of Warsaw 
Municipal Office. Served two terms as a councilor in the municipality of Piastów 
near Warsaw. Co-author of the core curriculum in European education. Author of 
numerous programmes in the field of Polish-German, Polish-Ukrainian, Polish-
Israeli co-operation and human rights.

PROF. GABRIELE SIMONCINI
GENF INTERNATIONAL CONSULTING / JOHN CABOT UNIVERSITY, USA

Doctor in History from Columbia University (dissertation on political science). 
Holder of a  Master’s Degree from Columbia University and Laurea Degree in 
Philosophy from the University of Pisa. In 1992, he was awarded the Title VIII 
Post-doctoral Fellowship at the Hoover Institution on War, Revolution and Peace 
at Stanford University. He has lived mainly in the  United States and Europe, 
where he has done research at the Freie University in Berlin, and the University 
of Warsaw, and in archives and institutions in the Vatican, Switzerland, Germany, 
Italy, France, Poland and Russia. Currently, he specializes in global higher 
education issues. President of GENF International Consulting and professor of 
Political Science at John Cabot University.
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DR. MARCIN SIŃCZUCH
UNIVERSITY OF WARSAW, POLAND

A  sociologist, specialisation: youth issues with particular focus on education 
and labour market and army and defense sociology. He works at the Centre for 
Youth Research of the Institute of Applied Social Sciences, University of Warsaw. 
He is a social researcher, an expert in the area of qualitative and quantitative 
methods, participant of following European research projects in the  area of 
labour market, dissemination of science, research and development: Human 
Resources in Research & Development: Monitoring System on Career Paths and 
Mobility Flows (MOMO) and Introduction of ALMA LAUREA System at Selected 
European Universities (EAL-NET). Head of the scientifically-educational project 
Gender Awareness Participation Process (GAPP). An academic teacher specializing 
in the areas of cultural anthropology and sociology.

BEATA STĘPIEŃ
NO. 1 POWSTAŃCOW ŚLĄSKICH PRIMARY SCHOOL WITH INTEGRATED 
CLASSES IN RACIBóRZ, POLAND

Chartered teacher. Educator of Nowa szkoła (New school) programme. Since 1999, 
school headmaster. Initiator of numerous educational projects: Polish-Czech 
trans-border cooperation under PHARE, INTERREG III, and POWT 2007–2013, 
Comenius, and EU funded Polish-German youth exchanges. In 2007, awarded with 
the medal of merit from the Consul of the Czech Republic for her long-standing, 
active commitment to the  development of trans-border cooperation. In 2009, 
organized an  international conference Integrated Teaching in the  Borderland 
between Poland and the Czech Republic. Author of a post-conference publication. 
In the  years 2010–2011, developed and managed a  project implemented under 
Human Capital Operational Programme funded by the European Social Fund.

JAN TRUSZCZYŃSKI
EUROPEAN COMMISSION

In the years 1996–2001, Poland’s ambassador to the EU in Brussels. Government 
plenipotentiary for negotiations for Poland’s membership in the EU until 2003. In 
the years 2001–2005, Undersecretary, and then Secretary of State at the Ministry 
of Foreign Affairs. Since 2007, professionally connected with the  European 
Commission: in 2007–2009 Deputy Director for Enlargement responsible for 
the strategy of enlargement and communication, in 2009–2010 Deputy Director 
General for education and culture, since 2010 Director General for Education, 
Training, Culture and Youth.
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DR. RIINA VUORIKARI
EUROPEAN SCHOOLNET, BELGIUM

She holds degrees in Education and Hypermedia. Since 2000, has actively worked 
in the field of education. Her main interests include issues related to the adoption 
of new technologies in schools and teachers’ professional development. She 
works as an  in-hours expert for European Schoolnet, a network of more than 
30 Ministries of Education in Europe. Currently, she coordinates a project Acer 
– European Schoolnet Educational Netbook Pilot and also a  LLP project, under 
which the eTwinning action is studied with the use of latest technologies, such 
as social network analysis and information visualization (Teachers’ Lifelong 
Learning Network). She is responsible for the monitoring action of eTwinning.

PROF. CHRISTOPHER ZIEMNOWICZ
THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT PEMBROKE, USA

Holder of Bachelor of Science in Business Administration from the  George 
Mason University and an  MBA in International Business from the  American 
University in Washington. His first teaching appointment was with the Virginia 
Polytechnic Institute and State University where he has also facilitated 
an  exchange programme between the  School of Business and the  Institute of 
Social Sciences and Economics at the  Warsaw University of Technology. He 
earned his PhD in management from the Warsaw University of Technology. His 
teaching responsibilities and research interests include marketing, management, 
international business, and entrepreneurship. Author of articles, chapters in 
books, conference presentations. Editor for several academic journals.



Wkład FRSE w przewodnictwo 
Polski w Radzie Unii Europejskiej

The contribution of the Foundation for the 
Development of the Education System
to the Polish Presidency of the Council
of the European Union

1 lipca – 31 grudnia 2011 roku

1 July – 31 December 2011



Czas polskiej prezydencji

Minister edukacji narodowej Katarzyna Hall za 
główne priorytety polskiego przewodnictwa w Ra-
dzie Unii Europejskiej w obszarze edukacji uznała 
rozwijanie kompetencji sprzyjających większej 
mobilności młodzieży, m.in. naukę języków ob-
cych, a  także potrzebę zwiększania wymiany 
i współpracy z młodzieżą ze Wschodu.

Katarzyna Hall, Minister of National Education listed 
developing competences conducive to greater mobil-
ity of youth, such as language learning, and the need 
to enhance exchanges and cooperation with youth 
from the East, as the main priorities of the Polish 
Presidency of the Council of the European Union in 
the fi eld of education.

Minister nauki i szkolnictwa wyż-
szego Barbara Kudrycka uważa, że 
główne priorytety polskiej prezyden-
cji w obszarze edukacji i młodzieży, to 
zagadnienia związane ze szkolnictwem 
wyższym oraz mobilnością.

Minister of Science and Higher Education Bar-
bara Kudrycka listed issues related with higher 
education and mobility as the main priorities of 
Polish Presidency of the Council of the Europe-
an Union in the fi eld of the education and youth.

Jan Truszczyński, dyrektor generalny ds. edukacji, szkolenia, 
kultury i młodzieży w Komisji Europejskiej, swoim wykładem 
zainaugurował konferencję Mobilność sposobem zdobywania 
i rozwijania kompetencji – od juniora do seniora. Podkreślił, że 
mobilność zwiększa europejską tożsamość, jest szansą dla 
rynku pracy i budowy społeczeństwa obywatelskiego, a pro-
mocja mobilności to jedno z priorytetowych działań Komisji 
Europejskiej w najbliższych latach.

Jan Truszczyński, Director General for Education, Training, Culture 
and Youth at the European Commission inaugurated the conference 
entitled Mobility as a tool to acquire and develop competences 
from childhood to seniority. In his lecture, he emphasised that 
mobility strengthens European identity, is an opportunity for the 
labour market and civic society building, and that promotion of 
mobility is one of priority actions of the European Commission for 
the years to come.

Polish 
Presidency



Sprawowane przez Polskę przewodnictwo w Radzie Unii 
Europejskiej Mirosław Sielatycki, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Edukacji Naukowej, określił jako 3 razy W.
Było ono ważnym, wymagającym i  wyczerpującym do-
świadczeniem, również w obszarze edukacji i młodzieży.

Mirosław Sielatycki, Undersecretary of State at the Ministry of 
National Education, described Polish Presidency of the Council of 
the European Union with three “E”. According to him it was an 
eminent, exacting and exhaustive experience, also in the fi eld of 
education and youth.

Konferencje prezydencjalne w obszarze edukacji i młodzie-
ży organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Eduka-
cji gromadziły wielu wybitnych gości. Wśród nich był prof. 
Zbigniew Marciniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podczas konferencji Roz-
wijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, 
szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpo-
wiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie stwierdził 
on, że idea uczenia się przez całe życie jest odpowiedzią 
na aktualne wyzwania społeczne i ekonomiczne.

Conferences organized by the Foundation for the Development of 
the Education System as part of the Presidency agenda in the fi eld 
of education and youth were attended by many eminent guests, 
among them Prof. Zbigniew Marciniak, undersecretary of state at 
the Ministry of Science and Higher Education. During the confer-
ence entitled Developing cooperation between VET, higher edu-
cation and adult learning in response to the challenge of lifelong 
learning he stated that lifelong learning is the ultimate idea for 
the present times.

Dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edu-
kacji Mirosław Marczewski podsumował rolę FRSE 
podczas polskiej prezydencji słowami:

Konferencje były ściśle związane z priorytetami 
polskiej prezydencji w obszarze edukacji, a FRSE 
brała udział w przygotowaniu i organizacji wielu 
z nich.

Mirosław Marczewski, General Director of the Foundation 
for the Development of the Education System (FRSE), sum-
marised the role FRSE played during the Polish Presidency 
with the following words:

The conferences were closely related to priorities of 
the Polish Presidency. FRSE took an active part in 
preparations and organisation of many of the Presi-
dency events.



Prezydencja w liczbach
Presidency in 

Numbers

21 – tyle 
spotkań 

i konferencji było 
przewidzianych 

w obszarze edu-
kacji i młodzieży / 
the number of meet-
ings and conferences 

held in the fi eld of 
education and youth

184 
dni – tyle trwała 
prezydencja / the 

number of Presidency 
days

452 – liczba 
spotkań, 

które odbyły się w Polsce 
w ramach prezydencji, 

w tym: 20 spotkań niefor-
malnych Rady Unii Euro-

pejskiej, 30 konferencji na 
poziomie ministerialnym 
oraz ponad 300 spotkań 

eksperckich / the number of 
meetings held in Poland as part 
of the Presidency, including: 20 

informal meetings of the Council 
of the European Union, 30 min-

isterial conferences and more 
than 300 expert meetings

1940 
– tyle spotkań Rady 

i komitetów odbyło się 
w Brukseli podczas 

polskiej prezydencji /  
the number of the Council 
and committee meetings 

held in Brussels during the 
Polish Presidency 

Warszawa, Sopot, Wrocław, Kraków, 
Poznań – to w tych miastach odbyła się 

większość wydarzeń / Warsaw, Sopot, Wrocław, 
Kraków, Poznań – majority of events held in Poland 

was staged in these cities

30 000 
– tylu delegatów przyjechało do 

Polski / the number of delegates who 
visited Poland

2150 
– tylu było akredyto-

wanych dziennikarzy / 
the number of journalists 

accredited in Poland

793 000 
– tyle km przejechała fl ota prezyden-
cji / the number of kilometres covered by 

the Presidency fl eet

4000 
– liczba koncertów, wy-
staw i innych wydarzeń 

artystycznych zorganizo-
wanych w ramach polskiej 
prezydencji / the number of 

concerts, exhibitions and other 
artistic events organized as 

part of the Polish Presidency

10 000 – tyle stron dokumen-
tów przetłumaczono /  

the number of pages of translated documents

1160 
– liczba tłumaczy zaanga-
żowanych podczas prezy-
dencji, w tym 360 w kra-
ju i 800 w Brukseli / the 
number of interpreters em-

ployed during the Presidency, 
including 360 in Poland and 

800 in Brussels

30 – liczba tłu-
maczonych 

języków / the number of 
languages into which trans-

lations and interpretations 
were made

1200 
– liczba ekspertów 

i urzędników bezpo-
średnio związanych 

z działaniami polskiego 
przewodnictwa w Ra-

dzie UE / the number 
of experts and offi  cers 
directly committed to 

activities taken as part of 
the Polish Presidency in the 

Council



Wkład FRSE w przewodnictwo 
Polski w Radzie Unii Europejskiej

The contribution of FRSE to the Polish Presidency
of the Council of the European Union

69 osób wzięło udział 
w konferencji Go East, 

Erasmus! organizowanej przez 
MNiSW oraz FRSE. / participants at-
tended the conference entitled Go East, 
Erasmus! organized by the Ministry of 
Science and Higher Education and FRSE.

5Podczas polskiej prezydencji FRSE 
zorganizowała pięć konferencji 

w obszarze edukacji i młodzieży. / During 
the Polish Presidency, FRSE organized fi ve con-
ferences in the fi eld of education and youth.

862 osób wzię-
ło udział we 

wszystkich konferencjach prezy-
dencjalnych zorganizowanych przez 
FRSE – 555 osób z Polski i 307 
osób z zagranicy. / 862 participants, 
including 555 from across Poland and 
307 from abroad, attended conferences 
organized by FRSE as part of the Presi-
dency agenda.86 osób wzięło udział w konfe-

rencji Rozwijanie współpracy 
pomiędzy kształceniem zawodowym, szkol-
nictwem wyższym i uczeniem się dorosłych 
w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez 
całe życie. / participants attended the conference 
entitled Developing cooperation between VET, 
higher education and adult learning in response 
to the challenge of lifelong learning. 400 osób wzięło 

udział w kon-
ferencji Kompetencje językowe 
podstawą sukcesu zawodowego 
i społecznego w Europie. / partici-
pants attended the conference entitled 
Multilingual Competences for Profes-
sional and Social Success in Europe.

226 osób wzięło udział w kon-
ferencji Mobilność spo-

sobem zdobywania i rozwijania kompetencji 
– od juniora do seniora. / participants attended 
the conference entitled Mobility as a tool to 
acquire and develop competences from childhood 
to seniority.

81 osób wzięło udział w spotka-
niu dyrektorów narodowych 

agencji programu „Uczenie się przez całe 
życie”. / participants attended the meeting of 
directors of National Agencies of the Lifelong 
Learning Programme.



Międzynarodowa konferencja odbyła się 23 wrze-
śnia 2011 r. w Warszawie i zgromadziła 86 eksper-
tów w  dziedzinie szkolnictwa wyższego, kształ-
cenia zawodowego i edukacji dorosłych, którzy 
uczestniczyli w pięciu warsztatach i panelach 
dyskusyjnych.

The international conference was held on 23 September 
2011 in Warsaw. It attracted 86 experts in the fi eld of high-
er, vocational and adult education who attended fi ve work-
shops and discussion panels.

Podczas konferencji uczestnicy dyskutowali o tym, 
w jaki sposób zaangażować pracodawców w proces 
edukacji i wspierać nauczanie dorosłych, a  także 
jak zacieśnić współpracę pomiędzy szkołami za-
wodowymi i uczelniami wyższymi. 

During the conference, participants exchanged views on 
how to commit employers to the education process, how to 
support adult education and how to strengthen cooperation 
between vocational schools and higher education institu-
tions.

Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem 
zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem 
się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia 
się przez całe życie

Developing cooperation between VET, higher 
education and adult learning in response 

to the challenge of lifelong learning



Organizatorem spotkania była FRSE we 
współpracy z Ministerstwem Edukacji 
Narodowej, Ministerstwem Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego oraz Komisją Europejską. 
Całe przedsięwzięcie koordynowały Anna 
Atłas, dyrektor programu „Uczenie się przez 
całe życie” oraz Anna Dębska, koordynator pro-
gramu Wizyty Studyjne.

The meeting was organized by FRSE in cooperation with 
the Ministry of National Education, the Ministry of Sci-
ence and Higher Education and the European Commis-
sion. Anna Atłas, Director of the Lifelong Learning Pro-
gramme and Anna Dębska, coordinator of the Study Visits 
programme were in charge of the event.

czytaj więcej / read more:

konferencje.frse.org.pl/cooperation

Konferencja była powiązana ze spotkaniem ekspertów Podnoszenie jako-
ści kształcenia  zawodowego we współpracy z pracodawcami i uczelniami. 
Wizytę zorganizowano w ramach programu Wizyty Studyjne, przez Krajo-
wy Ośrodek Wspierania Edukacji Ustawicznej KOWEZiU we współpracy 
z FRSE jako Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”.

The conference was accompanied by the study visit “Raising quality of VET in coop-
eration with employers and higher education”. The study visit was organized by the 
National Centre for Supporting Vocational and Continuing Education (KOWEZiU) in co-
operation with the Foundation for the Development of the Education System acting as 
the National Agency of the Lifelong Learning Programme.



W konferencji 
uczestniczyli decy-
denci zajmujący się 
edukacją, partnerzy 
społeczni i biznesowi, 
eksperci i naukowcy, 
nauczyciele oraz przedsta-
wiciele Komisji Europejskiej 
i Rady Europy.

Social partners, businessmen, 
experts, scientists, teachers and repre-
sentatives of the European Commission 
and the Council of Europe took part in the 
conference.

Międzynarodowa konferencja, która odbyła się 
28 i 29 września 2011 r. w Warszawie, zgromadzi-
ła 400 osób, które uczestniczyły w 11 wykładach, 
panelach i grupach dyskusyjnych. Głównym celem 
konferencji było pokazanie, w jaki sposób znajo-
mość języków obcych przyczynia się do zwiększe-
nia szans na odniesienie  sukcesu w życiu zawo-
dowym i społecznym w Europie. 

The international conference was held on 28 and 29 Sep-
tember 2011 in Warsaw. It attracted 400 participants who 
attended eleven lectures, discussion panels and groups. 
The main goal of the conference was to show how lan-
guage profi ciency contributes to professional and social 
success in Europe.

Kompetencje językowe podstawą sukcesu
zawodowego i społecznego w Europie

Multilingual Competences for Professional
and Social Success in Europe

czytaj więcej / read more: konferencje.frse.org.pl/multilingualism



Efektem konferencji było wypracowa-
nie deklaracji końcowej, w której za-
warto zalecenia w sprawie rozwoju 
polskiej i europejskiej polityki języ-
kowej oraz rekomendacje dotyczą-
ce przyszłej generacji programów 
edukacyjnych UE na lata 2014-
2020.

The conference was concluded  
with a fi nal declaration, which 
included recommendations for 
the development of Polish and 

European language policy as 
well as recommendations for 
new generations of EU edu-

cational programmes for the 
years 2014-2020.

Konferencję zorganizowało Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej 
i FRSE we współpracy z przedsta-
wicielstwem Komisji Europejskiej 
w Polsce, Uniwersytetem Warszaw-
skim, Urzędem Miasta st. Warszawy 
oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. 
Koordynatorkami konferencji były 
Barbara Skaczkowska z MEN oraz 
Anna Grabowska z FRSE.

The conference was organized by the 
Ministry of National Education and 
FRSE in cooperation with the European 
Commission in Poland, the University of 
Warsaw, Warsaw City Hall and the Centre 
for the Development of Education. Bar-
bara Skacz kowska from the Ministry of 
National Education and Anna Grabowska 
from FRSE coordinated the event.



Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania 
kompetencji – od juniora do seniora

Międzynarodowa konferencja odbyła 
się 17-19 października 2011 r. w Sopocie 
i zgromadziła 226 osób, które uczest-
niczyły w 13 panelach, grupach dys-
kusyjnych i warsztatach. Celem spo-
tkania było podjęcie dyskusji o  roli 
i  potencjale mobilności edukacyjnej 
w  kształceniu formalnym oraz po-
zaformalnym w  ramach programów 
„Uczenie się przez całe życie” i „Mło-
dzież w działaniu”.

The international conference was held on 
17-19 October 2011 in Sopot. It attracted 226 
participants who attended thirteen discus-
sion panels, discussion groups and work-
shops. The meeting aimed at starting the 
discussion on the role and potential of edu-
cational mobility in formal and non-formal 
education as part of the Lifelong Learning 
and Youth in Action programmes.

Uczestnikami konferencji byli przedstawicie-
le narodowych agencji programów „Uczenie się 
przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”, przed-
stawiciele instytucji edukacyjnych, szkolnictwa 
wyższego, uniwersytetów, organizacji pozarzą-
dowych oraz Komisji Europejskiej i Parlamentu 
Europejskiego.

The conference was attended by representatives of Na-
tional Agencies of the Lifelong Learning and Youth in 
Action programmes, educational institutions, higher 
education institutions, universities, non-governmental 
organizations, the European Commission and the Euro-
pean Parliament.

Mobility as a tool to acquire and develop 
competences from childhood to seniority



Ważnym wydarzeniem podczas kon-
ferencji było wręczenie nagród laure-
atom konkursu EDUinspiracje, który 
promuje projekty mobilnościowe pro-
gramu „Uczenie się przez całe życie”.

The main highlight of the conference was 
the award ceremony in the EDUinspira-
tions competition designed to promote 
mobility projects under the Lifelong 
Learning Programme.

Konferencję zorganizowało Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej 
z FRSE, a koordynatorkami przed-
sięwzięcia były Anna Łysik z MEN 
i Anna Atłas z FRSE. Efektem sopoc-
kiego spotkania było przyjęcie dekla-
racji, w której zaapelowano o pro-
mowanie oraz efektywne korzystanie 
z dostępnych narzędzi i rozwiązań 
wspierających proces walidacji i uzna-
wania osiągnięć nabywanych podczas 
mobilności edukacyjnej.

The conference was organized by the Min-
istry of National Education (MEN) in coop-
eration with FRSE. Anna Łysik from MEN 
and Anna Atłas from FRSE coordinated the 
event. To sum up the Sopot conference, a fi -
nal declaration was adopted, in which ef-
fective use of available tools and solutions 
supporting the validation and recognition 
of skills acquired during educational mo-
bility was called for.

czytaj więcej
/ read more:

konferencje.frse.org.pl/

Presidency-mobility



Jednym z wydarzeń towarzyszących kon-
ferencjom było spotkanie dyrektorów 
Narodowych Agencji Programu „Ucze-
nie się przez całe życie”. Odbyło się ono 
19 i 20 października w Sopocie i zgroma-
dziło 81 osób, które dyskutowały mię-
dzy innymi o kształcie nowego progra-
mu „Erasmus dla wszystkich”.

One of the events accompanying the con-
ferences was a meeting of directors of Na-
tional Agencies of the Lifelong Learning 
Programme held on 19 and 20 October 
in Sopot. It was attended by 81 partici-
pants who, among others, talked about 
the new “Erasmus for All” programme.

Wydarzenia towarzyszące 
konferencjom

Events Accompanying 
the Conferences

W dniach 12-15 września w Warszawie odbyło 
się spotkanie dyrektorów Narodowych Agen-
cji Programu „Młodzież w działaniu”. W cza-
sie spotkania 45 uczestników dyskutowało,  
jak w  sposób najbardziej efektywny włą-
czyć się w konsultacje na temat kształtu 
nowego unijnego programu, dotyczącego 
młodzieży i edukacji pozaformalnej.

On 12-15 September a meeting of directors 
of National Agencies of the Youth in Action 
Programme was held in Warsaw. During the 
meeting 45 participants exchanged views  
how to effectively contribute to the consul-
tations regarding the future of the EU pro-
grammes in the fi eld of youth and nonformal 
education.

the new “Erasmus for All” programme.

ach 12 15 września w Warszawie odbyło



On 27 and 28 September 
a conference entitled Go 
East, Erasmus! was held in 
Białystok. It was attended 
by ministers of education and 
science of EU Member States, 
Eastern Partnership countries 
and representatives of the Eu-
ropean Commission. The meet-
ing was devoted to the future of 
student and scientist exchange 
programmes.

Go East, Erasmus!

W dniach 27 i 28 września w Białym-
stoku miała miejsce konferencja Go 
East, Erasmus!, w której uczestni-
czyli ministrowie edukacji i nauki 
państw Unii Europejskiej i Part-
nerstwa Wschodniego, a także re-
prezentanci Komisji Europejskiej. 
Spotkanie dotyczyło przyszłości 
programów wymiany studentów 
i naukowców.



The main Presidency conferences 
were characterised by a consistent 
visual identifi cation comprising 
logotypes and leitmotif colours 
for each event. The main colour 
of the Developing cooperation... 
conference was blue, of the Mul-
tilingual Competences... confer-
ence was fuchsia, and of the Mo-
bility... conference was orange.

FRSE podczas prezydencji organizowała konferencje prasowe, 
które cieszyły się dużym zainteresowaniem mediów.

During the Presidency, FRSE organized a number of press conferences, 
which enjoyed considerable interest on the part of the media.

Każdy uczestnik konferencji prezydencjalnych dostał od organiza-
torów zestaw materiałów, w skład którego wchodziły publikacje, 
zestaw piśmienniczy, dokumenty przydatne podczas warsztatów 
oraz gadżety przygotowane specjalnie na te spotkania – łącznie 
organizatorzy rozdali około 6900 materiałów promocyjnych.

Each conference participant was provided with a set of materials, which 
included various publications, writing sets, documents to be used during 
workshops and promotional gadgets designed for each individual meet-
ing. In total, organizers handed out nearly 6900  promotional materials.

Wiodące konferencje prezy-
dencjalne miały przygoto-
waną spójną wizualizację, na 
którą składały się logotyp 
oraz kolor przewodni wyda-
rzenia. W przypadku konfe-
rencji Rozwijanie współpra-
cy... był to kolor niebieski, 
w konferencji Kompetencje 
językowe... – kolor fuksji, na-
tomiast kolorem wiodącym 
konferencji Mobilność... był 
pomarańczowy.

Program imprez związanych z prezydencją, a poświęco-
nych różnym aspektom uczenia i nauczania – od etapu 
przedszkolnego po pracę z seniorami – był bogaty, inspi-
rujący i co najważniejsze udało się go zrealizować na naj-
wyższym poziomie. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
miała w tym sukcesie znaczący udział.

Agnieszka Pietrzak
dyrektorka promocji i komunikacji FRSE

The programme of events accompanying the Presidency agenda devoted to different aspects of teach-
ing and learning and various target groups ranging from children to senior citizens, was rich, inspiring, 
and more importantly, top quality. The Foundation for the Development of the Education System played 
a signifi cant role in the success of the programme.

Agnieszka Pietrzak
Promotion and Communication Director, FRSE
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Konferencjom towarzyszyły ciekawe wy-
stawy w Sopocie i w Warszawie. Nad mo-
rzem zaprezentowana została wystawa 
promująca mobilnościowe projekty zre-
alizowane przez benefi cjentów unijnych 
programów edukacyjnych. Pokazanych 
zostało 30 zdjęć z 18. projektów programu 
„Uczenie się przez całe życie”. W stolicy 
wydarzeniem poprzedzającym konferen-
cję Kompetencje językowe... była wystawa 
zorganizowana z okazji 10-lecia programu 
European Language Label. Przedstawiała 
ona 20 projektów nagrodzonych europej-
skim certyfi katem za działania wykorzy-
stujące nowatorskie rozwiązania w dziedzi-
nie nauczania i uczenia się języków.

The conferences in Sopot and Warsaw were
accompanied by exhibitions. In Sopot, an exhibi-
tion promoting mobility projects implemented by 
benefi ciaries of EU educational programmes was 
presented. It featured 30 photos showing 18 pro-
jects implemented under the Lifelong Learning 
Programme. In Warsaw, an exhibition staged 
on the occasion of the 10th anniversary of the 
European Language Label competition accom-
panied the conference entitled Multilingual 
Competences... The exhibition featured 20 
projects awarded with a European certifi cate 
in recognition of the application of innovative 
solutions in the fi eld of language teaching 
and learning.

Wystawy towarzyszące 
konferencjom

Exhibitions Accompanying 
the Conferences



ORGANIZATORZY / ORGANIZERS

Więcej o wkładzie FRSE w polską prezydencję na / 
More about the contribution of the FRSE to the Polish 

Presidency of the Council of the European Union:

www.frse.org.pl/prezydencja
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Foundation for the Development of the Education System 
is a State Treasury foundation, the main goal of which is 
a provision of comprehensive support of actions aimed at 
the development of the educational system in Poland. The 
Foundation achieves its goal by implementing European 
Union educational programmes and other international 
programmes in the fi eld of education. The Foundation 
deals with the coordination of the programmes: “Lifelong 
Learning Programme” and “Youth in Action”; it also 
supervises the National Contact Points for the European 
Union Programmes: Erasmus Mundus and Tempus, the 
National Bureau of the Eurodesk programme and the 
SALTO EECA Eastern Europe and Caucasus Resource 
Centre. In Poland, the Foundation also implements the 
European Union’s initiative European Language Label 
and eTwinning action. The Polish Eurydice Unit, which is 
part of the Eurydice network of  information on education 
in Europe,  is also affi  liated with the Foundation. Since 
2007 the Foundation has been coordinating the Polish-
Lithuanian Youth Exchange Fund, and – since 2008 – the 
Scholarship and Training Fund (in cooperation with EEA 
countries – Iceland, Liechtenstein and Norway) as well 
as the Scholarship Fund Sciex-NMSch (cooperation with 
Switzerland).

www.frse.org.pl
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