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KE i pa?stwa cz?onkowskie apeluj? o zacie?nienie wspó?pracy w dziedzinie kszta?cenia i
szkolenia do 2020 r., w szczególno?ci o propagowanie idei w??czenia spo?ecznego w
europejskich szko?ach. Chodzi o przeciwdzia?anie radykalizacji postaw po atakach w Pary?u i
Kopenhadze. - Musimy jak najszybciej poprawić dostęp do edukacji we
wszystkich naszych społecznościach – powiedzia? komisarz Tibor Navracsics.

Komisja zaproponowa?a dzisiaj zacie?nienie wspó?pracy na szczeblu europejskim w dziedzinie
kszta?cenia i szkolenia do 2020 r. Komisja i pa?stwa cz?onkowskie opublikowa?y dzisiaj projekt
wspólnego sprawozdania, w którym apeluj? o to, by europejskie systemy kszta?cenia i
szkolenia bardziej sprzyja?y w??czeniu spo?ecznemu, w ramach szerzej zakrojonych stara? w
kierunku przeciwdzia?ania radykalizacji postaw po atakach w Pary?u i Kopenhadze w 2015 r.
Komisja i pa?stwa cz?onkowskie proponuj?, by w polityce po?o?ono wi?kszy nacisk na
skuteczniejsze rozwi?zywanie najbardziej pal?cych problemów, z którymi zmaga si? nasze
spo?ecze?stwo. W sprawozdaniu wyznaczono sze?? nowych priorytetów, m.in. podniesienie
umiej?tno?ci oraz popraw? szans na zatrudnienie, a tak?e sprzyjanie tworzeniu otwartych,
innowacyjnych i cyfrowych ?rodowisk edukacyjnych oraz piel?gnowanie podstawowych
warto?ci: równo?ci, niedyskryminacji i aktywnego obywatelstwa.
TiborNavracsics, komisarz UE ds. edukacji, kultury, m?odzie?y i sportu, stwierdzi?: - M?odzi
Europejczycy stoj? przed podobnymi wyzwaniami, które wymagaj? podj?cia wspólnych dzia?a?.
Zagro?enie, jakim jest radykalizacja postaw, pokazuje, ?e musimy w trybie pilnym poprawi?
dost?p do edukacji we wszystkich naszych spo?eczno?ciach. Razem z ministrami edukacji
b?dziemy wspólnie podejmowa? wzmo?one dzia?ania w kierunku ograniczenia zjawiska
przedwczesnego ko?czenia nauki, przeciwdzia?ania wykluczeniu spo?ecznemu oraz
wspierania zró?nicowanych klas w ca?ej Europie.
MarianneThyssen,
komisarz
UE
ds.
zatrudnienia,
spraw
spo?ecznych,
umiej?tno?ci i mobilno?ci pracowników, doda?a: -Zatrudnienie m?odzie?y jest nadrz?dnym
priorytetem obecnej Komisji. Odpowiednie i wysokie umiej?tno?ci jeszcze nigdy nie odgrywa?y
tak wa?nej roli przy szukaniu pracy jak obecnie. Lepsza wspó?praca w dziedzinie kszta?cenia i
szkolenia pomo?e podnie?? kwalifikacje i kompetencje, by móc przeciwdzia?a?
niedopasowaniu umiej?tno?ci, i tym samym pomo?e m?odym Europejczykom pomy?lnie wej??
na rynek pracy.
Przebieg procedury
Strategiczne ramy europejskiej wspó?pracy w dziedzinie kszta?cenia i szkolenia (ET 2020),
opracowane w maju 2009 r., oferuj? pa?stwom cz?onkowskim, Komisji i instytucjom
o?wiatowym forum wymiany najlepszych praktyk, informacji i porad w dziedzinie reform polityki.
Za koordynowanie tym narz?dziem wspó?pracy odpowiada Komisja.
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Strategiczne ramy ET 2020 obejmuj? wszystkie formy kszta?cenia i wszystkie poziomy procesu
uczenia si? przez ca?e ?ycie, pocz?wszy od wczesnej edukacji i edukacji szkolnej a? po
szkolnictwo wy?sze, kszta?cenie i szkolenie zawodowe oraz uczenie si? doros?ych.
W 2014 r. Komisja i pa?stwa cz?onkowskie przyst?pi?y do ?ródokresowego przegl?du ram ET
2020, by oceni? post?py poczynione od 2012 r. i pomóc wyznaczy? kolejne priorytety
wspó?pracy w dziedzinie kszta?cenia i szkolenia na poziomie europejskim. W ramach tego
przegl?du w 2014 r. dokonano niezale?nej oceny, sporz?dzono szereg sprawozda? krajowych
oraz przeprowadzono konsultacje z urz?dnikami krajowymi, europejskimi partnerami
spo?ecznymi oraz innymi podmiotami zaanga?owanymi w kszta?cenie i szkolenie. Wyniki tej
analizy zosta?y uwzgl?dnione w projekcie wspólnego sprawozdania na temat ET 2020,
prezentowanego dzisiaj przez Komisj?.
W listopadzie Komisja przedstawi monitor kszta?cenia i szkolenia za 2015 r., który stanowi
roczn? analiz? post?pów w kierunku osi?gni?cia celów w dziedzinie kszta?cenia, okre?lonych w
strategii „Europa 2020”. G?ówne cele odnosz? si? do wska?nika w zakresie przedwczesnego
ko?czenia nauki i odsetka osób uzyskuj?cych wykszta?cenie wy?sze.
Wkrótce Komisja przedstawi równie? projekt sprawozdania UE na temat m?odzie?y, w którym
omówi wspó?prac? na szczeblu europejskim w dziedzinie m?odzie?y w latach 2013–2015. W
sprawozdaniu podj?te zostan? priorytetowe kwestie, takie jak bezrobocie m?odzie?y,
w??czenie spo?eczne i uczestnictwo m?odzie?y w ?yciu spo?ecznym.
Dodatkowe informacje

Konkluzje Rady z maja 2009 r. na temat ET 2020
Nota informacyjna po spotkaniu w Pary?u
Rada ma przyj?? sprawozdanie pod koniec tego roku. W sprawozdaniu zaproponowano
równie? ustalenie nowych priorytetów na pi?? lat, zast?puj?c tym samym poprzednie trzyletnie
cykle, tak aby umo?liwi? d?ugoterminowe oddzia?ywanie. Komisja zaproponowa?a sze??
nowych priorytetów:
odpowiednie i wysokiej jako?ci umiej?tno?ci i kompetencje, z naciskiem na wyniki,
sprzyjaj?ce zdolno?ci do zatrudnienia, innowacji i aktywnemu obywatelstwu;
edukacja integracyjna, równo??, niedyskryminacja i propagowanie kompetencji
obywatelskich;
otwarte i innowacyjne kszta?cenie i szkolenie, m.in. poprzez pe?ne wykorzystanie
zdobyczy epoki cyfrowej;
silne wsparcie dla nauczycieli;
przejrzysto?? oraz uznawanie umiej?tno?ci i kwalifikacji w celu wspierania mobilno?ci
edukacyjnej i zawodowej oraz
trwa?e inwestycje, wyniki i efektywno?? systemów kszta?cenia i szkolenia.

Wspólne sprawozdanie na temat ET 2020
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