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PROGRAM RAMOWY
12:00-12:15 Otwarcie Kongresu
Wystąpienia gości honorowych
– Mariya Gabriel, Komisarz UE ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży
– dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego
Korpusu Solidarności

12:15-13:00 Interaktywna prezentacja: Nowe perspektywy dla edukacji
Przedstawienie kierunku zmian w edukacji w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027
z uwzględnieniem priorytetów kluczowych dla przyszłości Europy.
– prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor, Akademia Leona Koźmińskiego
– prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
– dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego
Korpusu Solidarności
– dr hab. Rafał Wiśniewski, Dyrektor, Narodowe Centrum Kultury
– Marek Zając, moderator debaty, Członek Rady Programowej Kongresu Edukacji

13:00-13:40 Równoległe sesje tematyczne Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
Sesja 1.	Włączanie i różnorodność
Podczas sesji zostaną zaprezentowane przykłady konkretnych projektów, będących inspiracją
do działań służących wyrównywaniu szans. Zostaną przedstawione informacje dotyczące
dodatkowych środków w programach na działania włączające oraz podane konkretne wskazówki,
jak z nich skorzystać.
Sesja 2.	Środowisko i walka ze zmianą klimatu
Celem sesji jest podniesienie świadomości beneficjentów programów w zakresie zmian
klimatycznych i ekologicznych, pokazanie istoty i wagi problemu oraz wskazanie wyzwań
i możliwości, które stoją przed edukacją jako siłą sprawczą zmian.
Sesja 3. Transformacja cyfrowa
Nie ma edukacji bez cyfryzacji, nie ma cyfryzacji bez edukacji – to motyw przewodni spotkania. W czasie
sesji zostaną zaprezentowane programy wspierające dostępność i doskonalenie jakości cyfrowego
uczenia się oraz zostanie omówiony wpływ transformacji cyfrowej na zmianę podejścia w edukacji.
Sesja 4.	Uczestnictwo w życiu demokratycznym
Celem spotkania będzie podkreślenie istotnego znaczenia aktywnego uczestnictwa w życiu
demokratycznym w społecznościach lokalnych, w życiu politycznym i obywatelskim. Wzmacnianie
kompetencji społecznych, międzykulturowych, krytycznego myślenia i umiejętności posługiwania się
mediami w ramach uczenia się przez całe życie i działań wolontariatu.

Sesja 5.	Inicjatywa „Uniwersytety Europejskie” i plany jej rozwoju w latach 2022-2027
Inicjatywa tworzenia „Uniwersytetów Europejskich” jest odpowiedzią na długoterminową wizję rozwoju
szkolnictwa wyższego w ramach Europejskiego Obszaru Edukacji. Podczas sesji przedstawiciele
polskich uczelni wchodzących w skład konsorcjów podzielą się swoimi doświadczeniami i wnioskami
na temat znaczenia udziału w projekcie typu „Uniwersytet Europejski” dla ich instytucji.
Sesja 6. Dyskusja z udziałem ekspertów: Dlaczego się uczymy? Człowiek – Wspólnota – Rozwój
Dlaczego warto się uczyć? Co to znaczy rozwijać się jako człowiek? Jaki jest cel naszych edukacyjnych
wysiłków? Dyskusja będzie próbą odpowiedzi na pytania związane z przyszłością edukacji.
– prof. dr hab. Wiesław Banyś, Przewodniczący, Zespół Boloński Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich
– dr hab. Ewa Chmielecka, prof. SGH, Zespół Boloński Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Polskich
– prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych
Polskiej Akademii Nauk
– prof. Krzysztof Zanussi, Reżyser, Producent, Scenarzysta
– Marek Zając, moderator debaty, Członek Rady Programowej Kongresu Edukacji

Równoległe sesje tematyczne Europejskiego Dnia Języków
Sesja 7.	Egzamin maturalny z języka obcego od roku 2023
Podczas sesji zostaną omówione najważniejsze modyfikacje w formule egzaminu maturalnego
z języka obcego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Sesja 8. Projekt edukacyjny w nauczaniu języków
Podczas sesji zostaną omówione cechy dobrego projektu w edukacji językowej oraz cele, które
można osiągnąć, pracując metodą projektu.
Sesja 9. Komunikacja w edukacji językowej na przykładzie ćwiczeń mediacyjnych
sesja prowadzona w j. niemieckim, francuskim i polskim
Podczas sesji zostaną zaprezentowane ćwiczenia mediacyjne w oparciu o elementy języka
francuskiego i niemieckiego, których celem jest tworzenie tekstu w języku polskim w ramach
realizacji określonego zadania.
Sesja 10.	Nauka języka angielskiego online: kształtowanie umiejętności mediacji językowej
sesja prowadzona w j. angielskim
Sesja będzie poświęcona możliwości rozwijania wybranych umiejętności mediacyjnych, takich jak:
objaśnianie i interpretowanie tekstów werbalnych i niewerbalnych w komunikacji międzykulturowej
oraz w nauczaniu języka angielskiego online.

13:25-13:35 Prezentacja oferty Wydawnictwa Narodowej Agencji Programu Erasmus+
i Europejskiego Korpusu Solidarności
Rozmowa z dr. Marcinem Smolikiem, który omówi artykuły zamieszczone w kwartalniku „Języki
Obce w Szkole”, poświęcone tematowi oceniania. Opowie też o najnowszych trendach i roli oceniania
pozaformalnego m.in. na forach internetowych i w mediach społecznościowych.
– dr Marcin Smolik, Dyrektor, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Redaktor naczelny „Języków Obcych
w Szkole”, Juror konkursu European Language Label

Rozmowa z Ewą Kempińską o tym, dlaczego warto promować unijne programy edukacyjne i jaką rolę
w tym zakresie pełni kwartalnik FRSE. „Europa dla Aktywnych” opisuje wpływ unijnych programów
edukacyjnych i młodzieżowych na uczniów, nauczycieli i naukowców.
– Ewa Kempińska, Redaktor prowadząca „Europy dla Aktywnych”, Wydawnictwo FRSE, Narodowa
Agencja Programu Erasmusa+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

13:35-13:45 Wywiady z gośćmi IV Kongresu Edukacji
13:45-14:00 Erasmus+ | EKS 2021-2027: Fakty – Liczby – Inspiracje
Przedstawienie nowej perspektywy finansowej unijnych programów edukacyjnych na lata 2021–2027.

14:00-15:00 Gala wręczenia nagród konkursowych
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności jest organizatorem
konkursów o charakterze edukacyjnym. Podczas IV Kongresu Edukacji zostaną przyznane nagrody
w pięciu kategoriach konkursowych: EDUinspiracje, EDUinspirator, EDUinspiracje Media, European
Language Label oraz Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu.
Galę wręczenia nagród konkursowych uświetni występ artystyczny.

