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Nowe podej?cie do edukacji – to nowa strategia KE, która ma zagwarantowa? Europejczykom
poziom edukacji adekwatny do rosn?cych wymaga? rynku. Zak?ada ona m.in. podniesienie
kompetencji j?zykowych, informatycznych a tak?e dotycz?cych przedsi?biorczo?ci. Zmiany
maj? przyczyni? si? do wzrostu gospodarczego, którego baz? b?d? wysoce wykwalifikowani i
wszechstronni ludzie.

Wska?nik bezrobocia w?ród m?odzie?y w Unii Europejskiej wynosi oko?o 23 proc., przy ponad
2 mln nieobsadzonych miejscach pracy. Europa potrzebuje radykalnej zmiany podej?cia do
sposobu, w jaki systemy kszta?cenia i szkolenia s? w stanie zapewni? umiej?tno?ci potrzebne
na rynku pracy. Zadanie to jest utrudnione w kontek?cie szeroko zakrojonych ?rodków
oszcz?dno?ciowych i ci?? bud?etów przeznaczonych na edukacj?.
Komisja Europejska og?asza now? strategi? pod has?em „Nowe podej?cie do edukacji”,
zach?caj?c? pa?stwa cz?onkowskie do podj?cia natychmiastowych dzia?a? gwarantuj?cych
m?odym ludziom rozwój umiej?tno?ci i kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Ma ona
równie? u?atwi? pa?stwom cz?onkowskich osi?gni?cie celów w zakresie wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia.
Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wieloj?zyczno?ci i m?odzie?y,
powiedzia?a: - Nowe podej?cie do edukacji nie sprowadza si? jedynie do finansów. Prawd?
jest, ?e musimy wi?cej inwestowa? w kszta?cenie i szkolenie. Systemy edukacji wymagaj?
jednak równie? modernizacji i musz? by? bardziej elastyczne, aby mog?y zaspakaja?
prawdziwe potrzeby dzisiejszego spo?ecze?stwa. Europa b?dzie mog?a osi?gn?? trwa?y
wzrost jedynie dzi?ki wysoce wykwalifikowanym i wszechstronnym ludziom, którzy przyczyni?
si? do rozwoju innowacji i przedsi?biorczo?ci. Skuteczne i odpowiednio ukierunkowane
inwestycje s? niezb?dne, ale naszych celów nie uda si? osi?gn?? poprzez obni?anie bud?etów
przeznaczonych na edukacj?.
Nowe podej?cie do edukacji wymaga gruntownych zmian w edukacji i wi?kszego
ukierunkowania na efekty uczenia si? ? wiedz?, umiej?tno?ci i kompetencje, które
nabywaj? studenci. Zwyk?e sp?dzanie czasu na uczeniu si? ju? nie wystarcza.
Ponadto, podstawowe umiej?tno?ci czytania i pisania oraz liczenia wymagaj?
znacz?cej poprawy. Nale?y równie? rozwin?? i wzmocni? umiej?tno?ci w zakresie
przedsi?biorczo?ci i inicjatywno?? (zob. IP/12/1224 w sprawie zwi?kszenia nacisku na
nauczanie nowych umiej?tno?ci w szko?ach).
W celu zagwarantowania lepszego dostosowania systemów kszta?cenia do potrzeb studentów
oraz rynku pracy, nale?y dostosowa? i unowocze?ni? metody oceny. Nale?y te? zwi?kszy?
wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i otwartych zasobów edukacyjnych
(OER) we wszystkich kontekstach nauczania. Nauczyciele musz? uaktualnia? swoje
umiej?tno?ci poprzez regularne szkolenia.
Strategia wzywa równie? pa?stwa cz?onkowskie do wzmocnienia powi?za? pomi?dzy
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systemami edukacji i pracodawcami, zaanga?owania przedsi?biorców w proces nauczania oraz
zapewnienia m?odym ludziom mo?liwo?ci zdobywania wiedzy praktycznej i zapoznania si? w
ten sposób z warunkami pracy. Zach?ca si? równie? ministrów ds. edukacji do ?ci?lejszej
wspó?pracy w zakresie uczenia si? poprzez praktyk? na poziomie krajowym i europejskim.
Inne zaproponowane ?rodki obejmuj? nowy benchmark dotycz?cy nauki j?zyków, wytyczne w
zakresie oceny i rozwoju nauczania umiej?tno?ci w zakresie przedsi?biorczo?ci oraz
przeprowadzenie na szczeblu UE analizy wp?ywu wykorzystania technologii
informacyjno-komunikacyjnych i otwartych zasobów edukacyjnych w nauczaniu. ?rodki te
przygotowuj? grunt dla nowej inicjatywy w 2013 r. w sprawie otwartej edukacji, zmierzaj?cej do
maksymalnego wykorzystania mo?liwo?ci technologii informacyjno-komunikacyjnych w
nauczaniu.
Umiej?tno?ci s? podstaw? produktywno?ci. Europa musi dostosowa? si? do ?wiatowego
wzrostu jako?ci edukacji i poda?y umiej?tno?ci. Przewiduje si?, ?e w 2020 r. ponad jedna
trzecia miejsc pracy w UE b?dzie wymaga?a wy?szego wykszta?cenia, a jedynie 18 proc.
miejsc pracy b?dzie wymaga?o niskich umiej?tno?ci.
Obecnie jedynie 73 mln Europejczyków ? 25 proc. doros?ych ma niski poziom wykszta?cenia.
Niemal 20 proc. 15-latków ma braki w umiej?tno?ciach czytania i pisania, a w pi?ciu pa?stwach
ponad 25 proc. ma s?abe wyniki w czytaniu (Bu?garia 41 proc., Rumunia 40 proc., Malta 36
proc., Austria 27,5 proc. i Luksemburg 26 proc.).
Wczesne ko?czenie nauki utrzymuje si? na niedopuszczalnie wysokich poziomach w kilku
pa?stwach cz?onkowskich: w Hiszpanii dotyczy to 26,5 proc. uczniów, w Portugalii 23,2 proc.
(cel UE plasuje si? poni?ej 10 proc.). Poni?ej 9 proc. doros?ych uczestniczy w procesie uczenia
si? przez ca?e ?ycie (cel UE jest na poziomie 15 proc.).
Zalecenia zawarte w strategii Nowe podej?cie do edukacji s? oparte na wynikach corocznej
ankiety Komisji ? Monitorze Kszta?cenia i Szkolenia 2012 r., która dostarcza informacji na temat
poda?y umiej?tno?ci w pa?stwach cz?onkowskich.
Nowe Podej?cie do Edukacji w skrócie:
nale?y po?o?y? wi?kszy nacisk na rozwój umiej?tno?ci o charakterze ogólnym oraz
umiej?tno?ci podstawowych na wszystkich etapach edukacji; odnosi si? to w
szczególno?ci do umiej?tno?ci w zakresie przedsi?biorczo?ci oraz kompetencje
informatyczne
nowy benchmark w zakresie nauki j?zyków obcych: do 2020 r. co najmniej 50 proc.
15-latków powinno zna? pierwszy j?zyk obcy (obecnie 42 proc.) a co najmniej 75 proc.
powinno uczy? si? drugiego j?zyka obcego (obecnie 61 proc.);
niezb?dne s? inwestycje, aby stworzy? ?wiatowej klasy systemy kszta?cenia i
szkolenia zawodowego oraz zwi?kszy? wykorzystanie uczenia si? poprzez praktyk?;
pa?stwa cz?onkowskie musz? w wi?kszym stopniuuznawa? kwalifikacji i umiej?tno?ci,
??cznie z tymi, które nabyto poza formalnym systemem kszta?cenia i szkolenia;
nale?y w pe?ni wykorzysta? rozwi?zaniatechnologiczne, w szczególno?ci internet;
szko?y, uniwersytety i instytucje kszta?cenia i szkolenia zawodowego musz? zwi?kszy?
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dost?p do kszta?cenia za pomoc? otwartych zasobów edukacyjnych;
reformy
te
musz?
by?
wspierane
przez
dobrze
wyszkolonych,
zmotywowanych i przedsi?biorczych nauczycieli;
nale?y
odpowiednio
ukierunkowa?
finansowanie,
aby
zmaksymalizowa?
zwrot z inwestycji; niezb?dny jest dialog na temat finansowania edukacji zarówno na
poziomie krajowym jak i na poziomie unijnym, w szczególno?ci je?eli chodzi o szkolenie
zawodowe i kszta?cenie na poziomie wy?szym;
niezb?dne jest podej?cie partnerskie; pobudzanie innowacji i zacie?nianie wspó?pracy
pomi?dzy ?wiatem nauki i biznesu wymaga zarówno finansowania publicznego jak i
prywatnego.
Erasmus dla wszystkich ? Komisja zaproponowa?a program w zakresie kszta?cenia, szkolenia,
m?odzie?y i sportu o warto?ci 19 mld EUR, który ma na celu podwojenie liczby osób
otrzymuj?cych dotacje przeznaczone na nauk?, szkolenia i wolontariat za granic?, które
zwi?kszaj? ich umiej?tno?ci (do 5 mln osób w okresie 2014-2020). Ponad dwie trzecie bud?etu
programu b?dzie przeznaczone na wspieranie tego rodzaju indywidualnej mobilno?ci
edukacyjnej, natomiast pozosta?a cz??? przeznaczona b?dzie na projekty ukierunkowane na
wspó?prac? w dziedzinie innowacji, reform? polityki i wymian? dobrych praktyk.
5 grudnia Komisja zamierza przedstawi? pakiet w sprawie zatrudnienia m?odzie?y, zawieraj?cy
propozycj? gwarancji dla m?odzie?y. Zgodnie z jej tre?ci?, pa?stwa cz?onkowskie b?d?
musia?y zagwarantowa?, ?e ka?da m?oda osoba otrzyma odpowiedniej jako?ci propozycj?
zatrudnienia, szkolenia lub dalszej nauki w ci?gu czterech miesi?cy od opuszczenia szko?y lub
utraty zatrudnienia. Propozycja przewiduje pe?ne wykorzystanie funduszy unijnych, w
szczególno?ci Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.
Dodatkowe informacje
Strategia Nowe podej?cie do edukacji oraz za??czniki
Komisja Europejska: Kszta?cenie i szkolenie
Strona internetowa komisarz Androulli Vassiliou
Komisarz Androulla Vassiliou na Twitterze: @VassiliouEU
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