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Relacja ze spotkania Komitetu Pilotażowego w Poznaniu
8-10.11. 2011 r.

W dniach 8-10 listopada 2011 roku w Poznaniu odbyło
się spotkanie Komitetu Pilotażowego w ramach Projektu
1
Partnerskiego Leonardo da Vinci „Label Entreprises” (więcej
o
projekcie:
http://fundacjasfera.org/leonardo.html).
Delegacje z Francji, Belgii, Rumunii, Włoch i Polski spotkały się
już po raz czwarty by kontynuowad prace nad projektem i
znakiem jakości LABEL, którym wyróżnione będą
przedsiębiorstwa
„przyjazne
stażyście”.
Poprzednie
konferencje miały miejsce w Rzymie, Alexandrii oraz
Bordeaux. Organizatorem październikowej edycji konferencji
była Fundacja Sfera a gospodarzem Wyższa Szkoła Języków Obcych. W zagranicznych delegacjach znaleźli
się przedstawiciele przedsiębiorstw, szkół i instytucji z każdego z czterech krajów partnerskich.
Konferencję otworzyła główna koordynatorka projektu Séverine Gallais z delegacji francuskiej oraz
członkinie Fundacji Sfera: Weronika Śmigielska, Justyna Hadaś i Agnieszka Tamara Filipiak. Wspólnie
powitały uczestników, członków delegacji oraz przedstawicieli poszczególnych przedsiębiorstw, a następnie
przedstawiły program.
Celem pierwszego dnia była szczegółowa weryfikacja zawartości Karty Przystąpienia oraz ostateczny
wybór fundamentalnych i opcjonalnych kryteriów, decydujących o przyznaniu znaku jakości Label.
Ważnym elementem pierwszego dnia było ustalenie nazwy projektu LEFE (Label Euro Formation
Education). Po zamknięciu obrad wszyscy uczestnicy udali się na wieczorny spacer po Starym Rynku, który
zakooczyli wyśmienitym polskim obiadem.
Drugiego dnia partnerzy koncentrowali się na doprecyzowaniu ustaleo z wcześniejszych konferencji.
Uczestnicy w grupach dyskutowali na temat zasad przyznawania i ewentualnego odbierania znaku jakości
oraz dokonali finalnych zmian w dokumentach. Po wyczerpujących obradach uczestnicy mieli okazję na
kontynuację rozmów w mniej formalnej atmosferze w restauracji Credo.
W czwartkowy poranek członkowie konferencji odwiedzili poznaoskie przedsiębiorstwa, które są
partnerami lokalnymi projektu. Delegacje poznały profil i bieżącą działalnośd Hostelu Melody, Społecznego
Przedszkola Kolorowe Listki oraz Technikum Mechanicznego.
Nawiązane zostały dzięki temu kolejne cenne międzynarodowe
kontakty, omówiono też wizję współpracy w ramach projektu.
Obrady trzeciego dnia zamknęła dyskusja nad logo i promocją
projektu oraz planem kolejnej konferencji, która odbędzie się w
Brukseli. Każda delegacja dokonała ewaluacji jakości projektu,
współpracy partnerów i samej konferencji.
Ponieważ wizyta w Poznaniu dobiegała kooca, tego wieczoru
miały miejsce pierwsze pożegnania, padło wiele miłych słów i
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zapewnieo o przybyciu na kolejne spotkanie Komitetu Pilotażowego. Delegacje, które przedłużyły swój
pobyt w Poznaniu wzięły udział w wieczornym zwiedzaniu Poznania, a następnego dnia w Urodzinach Ulicy
Święty Marcin. Uczestnicy docenili starania organizatorek, podziękowali za możliwośd poznania polskiej
kultury
Pożegnaliśmy się z poczuciem, że kolejna Konferencja spełniła swoje zadania. Podjęto wiele
kluczowych decyzji i ustaleo oraz wytyczono cele i zadania związane z przyszłym spotkaniem.
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