Europejski Uniwersytet Regionów na rzecz Uczenia się przez całe życie
BUDOWANIE ŚCIEŻKI KARIERY W SPOŁECZEŃSTWIE JUTRA
Kraków – Małopolska, 22-23 września 2016

Europejski rynek pracy staje dzisiaj wobec nowych wyzwań związanych nie tylko z rewolucją
cyfrową, ale i z restrukturyzacją form życia społecznego. Wpływa to na formy pracy i zatrudnienia,
jak również na warunki uczenia się. Pojawiają się zatem także nowe możliwości rozwoju kariery
w „społeczeństwie jutra”. Jednocześnie, rosnący udział informatyzacji w życiu codziennym sprzyja
pozyskiwaniu kompetencji i wiedzy poza formalnym systemem kształcenia.
W swojej nocie informacyjnej «Zapobieganie dezaktualizacji kompetencji », CEDEFOP
(Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego) zwraca uwagę na rewolucję cyfrową
prowadzącą do automatyzacji i robotyzacji wielu zawodów i podkreśla, że idea kształcenia i uczenia
się przez całe życie powinna sprostać nowym wyzwaniom.
Świadomość społeczna przyjmuje już za fakt, iż utrzymanie jednego stanowiska pracy na
przestrzeni całej kariery zawodowej jest niemożliwe, natomiast kwestią otwartą pozostaje wciąż
problem zarzadzania mobilnością pomiędzy poszczególnymi fazami: pracy etatowej, pracy na własny
rachunek, bezrobocia, dokształcania (fazy te mogą występować jednocześnie), które to należy
zmodyfikować tak, ażeby okresy przejściowe stały się bardziej konstruktywne.
W tym kontekście wsparcie osób w okresach przejściowych nabiera kapitalnego znaczenia.
Ścieżki zawodowe są rozliczne, a ich identyfikacja stanowi dodatkową trudność w procesie wsparcia,
już z natury rzeczy złożonym. Liczba instytucji wspierających, wielość rozporządzeń oraz
różnorodność adresatów wymagają zastanowienia się nad sposobem zapewnienia skutecznych
narzędzi wsparcia oraz nad sposobami zwiększania jego dostępności, co przywołuje ideę innowacji
społecznej.
XIV sesja Europejskiego Uniwersytetu Regionów będzie poświęcona relacji między
kształceniem ustawicznym a problemami nowej dynamiki pracy, zwłaszcza w kontekście cyfryzacji.

Innowacja cyfrowa!
W ramach prac przygotowawczych Europejskiego Uniwersytetu Regionów na rzecz Uczenia się przez
całe życie 2016, FREREF proponuje innowacyjne rozwiązanie, które ma na celu wzbogacenie
tematyki omawianej podczas sesji konferencyjnych. We współpracy z Laboratorium Afev, na
specjalnie utworzonej platformie internetowej, zgromadzone zostaną główne tezy oraz idee, które
stanowić będą intelektualne zaplecze dla warsztatów Uniwersytetu: http://www.lab-afev.org/lesdebats-du-lab/freref

Avec le soutien de la Région

22 września 2016
8.30

Rejestracja uczestników

9.00

Otwarcie konferencji
prof. dr hab. med. Wojciech NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Grzegorz LIPIEC Marszałek Województwa Małopolskiego
François-Xavier PENICAUD Wiceprzewodniczący komisji ds. kształcenia
ustawicznego i zawodowego Rady Regionu Owernia Rhone-Alpes
Christiane DEMONTES, przewodnicząca FREREF-u

10:00

Budowanie ścieżki kariery w społeczeństwie jutra
Od partnerstwa lokalnego do partnerstwa europejskiego i międzynarodowego
Jacek PAJĄK, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie,
Dynamizacja kariery zawodowej na przestrzeni całego życia
Paul ROUSSET, Prezes Stowarzyszenia Trouver-Créer
Polityka LLL jako kreator innowacji społecznej
prof. dr hab. Grażyna PRAWELSKA-SKRZYPEK, Uniwersytet Jagielloński,
Wiceprzewodnicząca FREREF

11:00
Forum mobilności i uczenia się przez całe życie: wpływ cyfryzacji
Specjaliści do spraw zatrudnienia oraz osoby rekrutujące nowych pracowników przekonują,
iż kompetencje kluczowe są atutem na rynku pracy, a mobilność jest znakomitym
narzędziem rozwoju tych kompetencji. Jednakże, w Europie wciąż panuje przeświadczenie,
iż mobilność jest zarezerwowana dla kadry szkolnictwa wyższego, tymczasem nie należy
zapominać w tym kontekście o innych grupach pracowniczych, mianowicie o młodych
ludziach w fazie szkolenia zawodowego lub kształcenia ustawicznego.
Forum mobilności jest przestrzenią dla młodych ludzi oraz przedstawicieli Agencji
programu Erasmus+ i wszystkich uczestników debaty, umożliwiającą wymianę myśli na
temat nowych metod rozwoju mobilności we wszystkich grupach osób kształcących się
zawodowo.
12:30
13:45

Lunch
Rewolucja cyfrowa : Praca – Zatrudnienie - Kształcenie
Umiejętności i kompetencje przyszłości: wpływ technologii
Steve BAINBRIDGE, kierownik działu Publikacji, Europejskie Centrum Rozwoju
Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)
Praca, zatrudnienie, cyfryzacja: nowe kierunki
Catherine BEAUVOIS, Sekretarz Generalna Krajowej Rady ds. Zatrudnienia,
Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego (CNEFOP)
Rola cyfryzacji we wdrażaniu regionalnej polityki publicznej
Michel WEILL, przewodniczący Komisji Edukacji w Radzie SpołecznoGospodarczej Regionu Rhone-Alpes

15.15

Przerwa kawowa

15:30

Warsztaty - część 1
Opierając się na konkretnych doświadczeniach współpracy pomiędzy podmiotami
gospodarczymi oraz instytucjami szkoleniowymi w regionach, warsztaty Europejskiego
Uniwersytetu Regionów umożliwiają refleksję i debatę w mniejszych grupach roboczych.
Mając na uwadze temat przewodni dotyczący związku „Uczenia się przez całe życie
i cyfryzacji”, wybrano trzy tematy warsztatów, które będą stanowić główne wątki
prezentacji:
LLL a cyfryzacja - wpływ cyfryzacji na organizację pracy, zatrudnienie i konkurencyjność
regionów
Pierwszy warsztat umożliwia naświetlenie związków pomiędzy rewolucją cyfrową, nowymi
formami współpracy ekonomicznej, ekonomią społeczną a solidarnością z organizacjami
świata pracy.
LLL a cyfryzacja - rozpoznawanie, uznawanie i wspieranie rozwoju kształcenia
pozaformalnego
Drugi warsztat będzie poświęcony roli kształcenia pozaformalnego, które to sprzyja
znajdowaniu nowych możliwości zawodowych w kontekście zmian wywołanych
dynamicznym rozwojem cyfryzacji.
LLL a cyfryzacja – wspieranie zmian w karierze zawodowej
Trzeci warsztat będzie dedykowany integracji działań służących wzmacnianiu zasobów,
środków i procesów wsparcia, udzielanego na przestrzeni całego życia zawodowego (przed,
w trakcie i po zatrudnieniu).

17:30

Zakończenie pierwszego dnia

23 września 2016
8.30

Rejestracja uczestników

9:00

Sieci regionów wobec wdrażania i rozwoju polityki europejskiej na rzecz młodych
ludzi, zatrudnienie a idea obywatelskości
Sylvie GUILLAUME, Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego

10:15

Warsztaty - część 2

12:30

Lunch

14:00

Debata podsumowująca: Sieci regionalne a instytucje europejskie na rzez LLL
prof. dr hab. Grażyna PRAWELSKA-SKRZYPEK, Uniwersytet Jagielloński,
Wiceprzewodnicząca FREREF
Laure COUDRET-LAUT, Dyrektor Agencji Erasmus+Francja
Audrey FRITH, Dyrektor Eurodesk Brussels Link
Christiane DEMONTES, Przewodnicząca FREREF

15:30

Konkluzje i zamknięcie konferencji

Forum mobilności i uczenia się przez całe życie
22 września 2016, godz. 11:00-12:40

Moderatorzy : Xavier FARRIOLS i Claude COSTECHAREYRE

11 :00

Wprowadzenie Xavier FARRIOLS
podkreślenie kluczowej roli mobilności w kształceniu formalnym jako istotnego
elementu budowy kariery i sukcesu zawodowego.
zaplanowanie działań zmierzających w szczególności do utworzenia sieci
zaangażowanych podmiotów i do wypracowania spójności globalnego systemu
mobilności.

11 :15

Sesja poświęcona wymianie doświadczeń
Przedstawiciele Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 im. Odona Bujwida w Krakowie
opowiedzą o swoich doświadczeniach w zakresie mobilności i o wpływie mobilności
na kształcenie.

11 :20

Wystąpienia przedstawicieli AGENCJI ERAMUS + z Francji i Polski
Znaczenie mobilności w przebiegu ścieżki kariery
wystąpienie Marie-Pierre CHALIMBAUD, Agencja Erasmus+ Francja
wystąpienie Izabeli LASKOWSKIEJ, Agencja Erasmus+ Polska

11 : 30

Wspólna dyskusja prelegentów i publiczności
Antoine GODBERT, Przewodniczący konsorcjum na rzecz długotrwałej promocji
mobilności osób
Liliane ESNAULT, FREREF
Jugatx ORTIZ, EARLALL
Francesc COLOME, Przedstawiciel Fundacji Katalonia Europa

11 :45

Zaangażowanie regionów – utworzenie platform na rzecz kształcenia i mobilności
Manuel RIBEIRO, Wspólnota Walonia-Bruksela
Estanilau VIDAL FOLCH, Wspólnota Autonomiczna Katalonii
Frédéric BACQUA, Region Oksytanii
Liliane ESNAULT, FREREF

12 :05

Wspólna dyskusja prelegentów i publiczności

12 :15

Przedstawienie stanowiska FREREF- EARLALL w sprawie mobilności

12 :25

Wspólna dyskusja prelegentów i publiczności

12 :40

Zamknięcie forum mobilnośći

Warsztat 1
LLL a cyfryzacja:
wpływ cyfryzacji na organizację pracy, zatrudnienie i konkurencyjność regionów

Pierwszy warsztat poświęcony jest debacie na temat związków pomiędzy cyfryzacją oraz nowymi
formami ekonomii współpracy i solidarności a organizacją pracy i zatrudnieniem w regionach.

Moderator: dr Roseline Le Squere, Uniwersytet Bretanii Południowej

Prezentacje

Edukacja wobec wyzwań – wyzwania dla edukacji w zakresie modernizacji procesu
wdrażania nowych technologii
Arkadiusz Nalepka, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Jak „Internet Rzeczy” zmienia dzisiejsze środowisko pracy i biznesu
prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, Małopolska
Doradztwo rozwojowe we Francji : zapotrzebowanie i rola w rozwoju terytorialnym
i obywatelskim
Wideo

Warsztat 2
LLL a cyfryzacja:
rozpoznawanie, uznawanie i wspieranie rozwoju kształcenia pozaformalnego

Uczestnicy drugiego warsztatu podejmą debatę na temat znaczenia kształcenia pozaformalnego
i nieformalnego w kontekście pojawiających się nowych możliwości zawodowych wynikających
z przemian związanych z procesem cyfrazacji.
Moderator: Esther Estany, SOC, Katalonia
Prezentacje

Polski system kwalifikacji – program pilotażowy w Małopolsce – wnioski
Andrzej Martynuska i Magdalena Słocińska, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Kompetencje w sektorze informatycznym : inicjatywy podejmowane w ramach programu
“ Garantía Juvenil »
SOC, Katalonia
Projekt MSchool
Jordi Vivancos, Katalonia
Cyfryzacja a niedostateczne wyniki w nauce
Jérôme Sturla, AFEV, Owernia Rhone-Alpes
Praktyczne zastosowanie profilów kompetencyjnych
publicznych i jednostkach administracji publicznej
Maciej Kocurek, Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego

w

biznesie,

instytucjach

Kokpit MYLK jako wsparcie nieformalnego i pozaformalnego uczenia się
Agnieszka Chrząszcz, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Małopolska
ACROJUMP : wykorzystanie zawodowych sieci społecznych w celu propagowania
doświadczeń zyskanych poza trybem kształcenia formalnego
Liliane Esnault, FREREF

Warsztat 3
LLL a cyfryzacja:
wspieranie zmian w karierze zawodowej

Uczestnicy trzeciego warsztatu zastanowią się wspólnie nad możliwościami pogłębienia integracji
środków, zasobów i procesów wpływających na całościowy przebieg kariery (przed zatrudnieniem,
w trakcie danego etapu zatrudnienia i po jego zakończeniu).
Moderator: dr Piotr Prokopowicz, Uniwersytet Jagielloński

Prezentacje

Bilans kompetencji jako narzędzie budowania kariery
Małgorzata Dudziak, Ewa Bodzińska-Guzik, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Słaby stopień wykorzystania internetowych narzędzi wsparcia w doradztwie zawodowym
dorosłych
Agnès BERJON, INTERMIFE FRANCE
System wsparcia uczniów uzdolnionych w Małopolsce jako rozwiązanie odpowiadające na
potrzeby społeczeństwa wiedzy
Krystyna Dynowska - Chmielewska, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Zarządzanie wirtualnym kampusem
Uniwersytet z Liège
NetMe-In : Tworzenie i organizacja wirtualnego profilu w celu zbudowania sieci kontaktów
zawodowych
Axel Joder, FREREF

Od 2003 roku Europejski Uniwersytet Regionów na rzecz Uczenia się przez całe zyskał
rangę wydarzenia o szczególnym znaczeniu dla europejskiej debaty i wymiany myśli
w środowisku naukowców, specjalistów do spraw zatrudnienia i osób zaangażowanych
w różnorodne działania na rzecz uczenia się przez całe życie, jak również przedstawicieli
rożnych typów beneficjentów i podmiotów świata ekonomicznego, politycznego
i społecznego.
Miejsce spotkania i debaty o szczególnym znaczeniu
Uniwersytet Europejski sprzyja upowszechnieniu rezultatów badań i projektów.
Przyczynia się tym samym do wzrostu kapitału wiedzy oraz kompetencji specjalistów
z dziedziny edukacji i kształcenia.
Jest także jednym z miejsc o szczególnej renomie, w którym dokonuje się regularnych
podsumowań dotyczących zmian instytucjonalnych, rozwoju refleksji oraz praktyk
w placówkach edukacyjnych i jednostkach z nimi powiązanych.
Uniwersytet Europejski umożliwia utworzenie kapitału społecznego poprzez budowanie
rozległej sieci europejskiej wymiany myśli i współpracy oraz wzajemnej inspiracji
w dziedzinie uczenia się przez całe życie, przyczyniając się jednocześnie do wzrostu
specjalizacji poszczególnych podmiotów sieci w zakresie określonej tematyki.

Tematy konferencji Uniwersytetu Europejskiego od 2003 roku
„Wyzwania uczenia się przez całe życie” , Lyon, 2003
„Zarządzanie ścieżkami kariery”, Lyon, 2004
„Mobilność w społeczeństwach wiedzy”, Archamps (Haute-Savoie, Francja), 2005
„Kompetencje w uczeniu się przez całe życie”, Kraków (Małopolska, Polska), 2006
„Procesy transformacyjne: napięcia pomiędzy edukacją, kształceniem a zatrudnieniem”,
Luxemburg, 2007
„Współpraca pomiędzy Regionami na rzecz uczenia się przez całe życie: oczekiwania
Europy w obliczu realnych warunków w regionach”, Tesaloniki, 2008
„Uczenie się przez całe życie, kryzys a Regiony: zaistniałe napięcia a nowe możliwości”,
Barcelona, 2009
„Uczenie się przez całe życie: nowy rozwój ekonomiczny i społeczny Regionów”,
Bruksela, 2010
„Zaangażowanie przedsiębiorstw w uczenie się przez całe życie”, Neuchâtel, 2011
„Sojusze terytorialne na rzecz uczenia się przez całe życie”, Metz, 2012
„Dorośli w trybie kształcenia: ponowna analiza dynamiki uczenia się przez całe życie”,
Lyon, 2013
„Optymalizacja dynamiki uczenia się przez całe życie w Regionach”, Stambuł, 2014
Edukacja, Kształcenie, Firmy, obywatele w Europie”, Konstancja, 2015
Publikacje pokonferencyjne Uniwersytetu Europejskiego, w języku francuskim
i angielskim FREREF udostępnia na żądanie, można także je pobrać na stronie
www.freref.eu.
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