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Saloniki, 26 maja 2016 r. 

 
 

KOMUNIKAT PRASOWY 
 

Włączanie do głównego nurtu polityki skutecznych działań lokalnych 
będących odpowiedzią na przedwczesne kończenie kształcenia i 

szkolenia 

W 2014 r. odsetek osób przedwcześnie kończących kształcenie i szkolenie w 
Unii Europejskiej zmniejszył się do 11%, zbliżając się tym samym do celu 
założonego w strategii „Europa 2020”, czyli 10%. Ta pozytywna tendencja wynika 
po części z licznych projektów i inicjatyw podejmowanych w ciągu ostatnich 
trzydziestu lat na terenie całej Europy w celu wspierania młodych ludzi 
zagrożonych porzuceniem nauki. 

Wiele z tych inicjatyw, mimo ich powodzenia, nie wzbudziło jednak 
zainteresowania i przeszło bez echa poza wymiarem lokalnym. Co sprawiło, że 
decydenci i praktycy z innych miejsc nie skorzystali z tego dorobku? Jak 
zapewnić powodzenie skutecznych praktyk w innym otoczeniu? 

Cedefop określił kilka kluczowych cech wspólnych skutecznych polityk oraz 
dokonał analizy warunków koniecznych do włączania sprawdzonych projektów i 
inicjatyw do głównego nurtu programów regionalnych/krajowych oraz do 
przenoszenia udanych polityk z jednego kraju do innych. Jeżeli Unia Europejska 
chce znacząco poprawić perspektywy osób przedwcześnie kończących naukę 
oraz zatrzymać w systemie kształcenia i szkolenia osoby narażone na ryzyko 
jego przedwczesnego opuszczenia, musi włączyć do głównego nurtu polityk 
krajowych skuteczne środki zaradcze i naprawcze oraz inicjatywy. 

Potrzeba takiego działania jest jeszcze pilniejsza w kontekście wejścia na rynek 
pracy tysięcy młodych uchodźców i migrantów, którzy będą potrzebować porady 
oraz pomocy w integracji na rynku pracy. Część z dostępnych dla tej grupy 
środków będzie podobna do rozwiązań proponowanych osobom przedwcześnie 
kończącym naukę lub osobom uczącym się zagrożonym tym problemem. 

Więcej informacji na temat włączania do głównego nurtu polityk będących 
odpowiedzią na przedwczesne kończenie kształcenia i szkolenia znajduje się w 
nowej nocie informacyjnej Cedefop. Można ją pobrać tutaj (w ośmiu językach). 

Przeczytaj komunikaty prasowe Cedefop. 

Pozostałe produkty medialne Cedefop (biuletyn, magazyn, noty informacyjne itp.) można 
zaprenumerować poprzez utworzenie konta użytkownika na naszej stronie internetowej: 
www.cedefop.europa.eu/user/register 
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http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9110
http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/press-and-media/press-releases
http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/press-and-media/press-releases
http://www.cedefop.europa.eu/user/register
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Kontakt 
Rzecznik prasowy: Rosy Voudouri 
Tel.: +30 2310 490012, email: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Kierownik Wydziału Komunikacji: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310 490288, email: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
O Cedefop 
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) jest agencją Unii 
Europejskiej z siedzibą w Salonikach (Grecja), wspierającą opracowywanie europejskiej 
polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. www.cedefop.europa.eu 
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