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Saloniki, 18 marca 2022 r. 

 
 

KOMUNIKAT PRASOWY Czytaj online 
 

Edukacja dorosłych: wysokie uznanie, ale niski poziom 
zaangażowania 

 
Większość państw członkowskich UE konsekwentnie nie uzyskuje 
zadowalających wyników w dążeniu do osiągnięcia celów w zakresie uczestnictwa 
dorosłych w uczeniu się przez całe życie, wyznaczonych przez Unię Europejską w 
celu zaspokojenia potrzeb wynikających z trendów demograficznych i zmian 
technologicznych.  

W 2010 roku UE wyznaczyła sobie cel, by do 2020 roku 15% dorosłych 
uczestniczyło w programach uczenia się przez całe życie. Następnie wartość tę 
zwiększono do blisko 50% do 2025 r., co wyraźnie odzwierciedla europejską 
potrzebę przekwalifikowania i podniesienia kwalifikacji siły roboczej.  

Jednak tylko kilka państw członkowskich osiągnęło cel wyznaczony na rok 2020. 
Średnia unijna w 2019 r. wynosiła 11,8% i spadła ona do 9,2% w 2020 r., głównie 
z powodu pandemii COVID-19. Aby lepiej zrozumieć ten problem, Cedefop 
rozpoczął w 2019 r. ogólnoeuropejskie badanie opinii na temat uczenia się 
dorosłych oraz ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (CVET).  

Wyniki badania potwierdzają pozytywne opinie dorosłych na temat uczenia się, 
CVET i potrzeby zdobywania nowych umiejętności. Pokazuje ono również, że zbyt 
mało dorosłych uczestniczy w CVET, mimo że znaczna część dorosłej populacji 
aktywnej zawodowo nie posiada pewnych umiejętności. Wskazuje to, że potrzeba 
doskonalenia umiejętności nie zawsze jest wystarczającą motywacją, a 
uczestnictwo musi być powiązane z innymi formami „nagrody”. 

Zwiększenie uczestnictwa dorosłych może wymagać nowych, bardziej 
skoncentrowanych na uczącym się polityk, opartych na partnerstwie, w którego 
centrum znajduje się uczący się, a odpowiedzialność za uczenie się i korzyści z 
niego płynące są dzielone. Założeniem uczenia się nie jest reagowanie na 
zapotrzebowanie na nowe umiejętności, ale jest to ciągły proces, który wspiera 
adaptację do zmieniających się okoliczności. Uwzględnia on potrzeby 
poszczególnych osób w zakresie uczenia się i okoliczności oraz pomaga im w 
radzeniu sobie ze zmianami na rynku pracy, które są dla nich charakterystyczne. 

Więcej na ten temat znajduje się w naszej najnowszej notatce informacyjnej. 

Tutaj możesz sprawdzić wszystkie noty informacyjne centrum Cedefop. 

 

 

Komunikaty prasowe Cedefopu można przeczytać tutaj. 

https://www.cedefop.europa.eu/en/press-releases/adult-learning-high-esteem-low-participation
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9165
https://www.cedefop.europa.eu/pl/publications/briefing-notes
http://www.cedefop.europa.eu/news-and-press/press-and-media/press-releases
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Pozostałe produkty medialne Cedefopu (biuletyn, magazyn, noty informacyjne itd.) 
można zaprenumerować poprzez utworzenie konta użytkownika lub edycję profilu. 

 
Kontakt 
Rzecznik prasowy: Rosy Voudouri  
Tel.: +30 2310490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 
Kierownik Wydziału Komunikacji: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
O Cedefop 
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) jest ośrodkiem 
referencyjnym Unii Europejskiej do spraw kształcenia i szkolenia zawodowego, 
umiejętności i kwalifikacji.  

Dołącz do nas     

http://www.cedefop.europa.eu/user/register
https://www.cedefop.europa.eu/en/user/personal-details
mailto:rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
mailto:gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
https://www.facebook.com/Cedefop/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/user/CedefopVideos
https://gr.linkedin.com/company/cedefop

