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Europejski obszar edukacji:  
lepsza edukacja dla wszystkich 

Edukacja jest nie tylko prawem, ale również podstawą samorealizacji oraz krokiem w kierunku zwiększenia szans 
na zatrudnienie i aktywności obywatelskiej. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen 
zobowiązała się w wytycznych politycznych do urzeczywistnienia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. 
Podczas drugiej sesji plenarnej w maju Parlament będzie dalej omawiał to zagadnienie i skieruje do Komisji i 
Rady pytania na ten temat. 

Ewoluująca wizja 
Europejscy przywódcy po raz pierwszy poparli ideę europejskiego obszaru edukacji podczas szczytu 
społecznego w Göteborgu w 2017 roku. Komisja przedstawiła swoją wizję utworzenia europejskiego 
obszaru edukacji do 2025 r. w trzech dokumentach. W komunikacie z 2017 r. stwierdzono, że powstanie 
europejskiego obszaru edukacji przyczyniłoby się do tworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i 
sprawiedliwości społecznej. W 2018 r. w drugim komunikacie zebrano szereg inicjatyw w dziedzinie 
kształcenia, szkolenia, młodzieży i kultury, które miały pomóc w stworzeniu bardziej konkurencyjnej, 
sprzyjającej włączeniu społecznemu i spójnej Europy. Inicjatywy te zawierały zalecenia Rady w sprawie 
wzajemnego uznawania dyplomów, nauczania i uczenia się języków oraz wysokiej jakości systemów 
wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. W trzecim komunikacie z 2020 r. Komisja nakreśliła nową wizję 
europejskiego obszaru edukacji i praktyczne sposoby jej urzeczywistnienia, skupiając się na sześciu 
wymiarach:  
 edukacja o wysokiej jakości zapewniająca osobom młodym wiedzę i umiejętności; 
 inkluzywne systemy propagujące równouprawnienie płci;  
 polityka w zakresie kształcenia i szkolenia oraz inwestycje ukierunkowane na transformację 

ekologiczną i cyfrową;  
 odpowiednio wspierani, wysoce kompetentni i zmotywowani edukatorzy mający 

zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego;  
 ściślejsza i głębsza współpraca między instytucjami szkolnictwa wyższego;  
 współpraca w dziedzinie edukacji jako element polityki zewnętrznej.  

Dla każdego z tych wymiarów Komisja określiła szereg działań i inicjatyw, a także ramy wspomagające oraz 
środki umożliwiające śledzenie postępów. 
W odpowiedzi Rada UE przyjęła rezolucję w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w 
dziedzinie kształcenia i szkolenia na lata 2021–2030, aby ustrukturyzować współpracę między UE a 
państwami członkowskimi i urzeczywistnić wspólną wizję. Aby w pełni zrealizować europejski obszar 
edukacji, należy osiągnąć na szczeblu UE siedem poniższych celów. 

Do 2025 r.: 
 co najmniej 60% niedawnych absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego powinno 

skorzystać z uczenia się w rzeczywistych warunkach pracy;  
 odsetek osób dorosłych w wieku 25–64 lata, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

uczestniczyły w uczeniu się, powinien wynosić co najmniej 47%. 

Do 2030 r.: 
 odsetek 15-latków osiągających słabe wyniki w czytaniu, matematyce i naukach 

przyrodniczych powinien wynosić poniżej 15%; 
 odsetek ósmoklasistów osiągających słabe wyniki w kompetencjach komputerowych i 

informacyjnych powinien wynosić poniżej 15%; 
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 co najmniej 96% dzieci w przedziale wiekowym od trzech lat do wieku obowiązku szkolnego 
powinno uczestniczyć we wczesnej edukacji i opiece nad dzieckiem; 

 odsetek osób wcześnie kończących naukę powinien wynosić poniżej 9%; 
 co najmniej 45% osób w wieku 25-34 lata powinno posiadać wykształcenie wyższe. 

W maju, po debacie z Komisją i Radą, Parlament ma głosować nad rezolucją w sprawie mikropoświadczenia, 
indywidualnego rachunku szkoleniowego i uczenia się na rzecz zrównoważonego środowiska w 
europejskim obszarze edukacji. 
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