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ECEC wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem 
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PKB produkt krajowy brutto 
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OMK otwarta metoda koordynacji 

OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

PISA Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów 
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STRESZCZENIE 

Kontekst 
Każde bez wyjątku państwo członkowskie UE zapewnia dzieciom, które nie osiągnęły 
jeszcze wieku obowiązku szkolnego, jakąś formę wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem 
(ECEC). Tego rodzaju środki miały pierwotnie zachęcać kobiety do podejmowania 
aktywności na rynku pracy. Obecnie państwa członkowskie UE zaczynają poświęcać coraz 
więcej uwagi nie tylko zapewnieniu wszystkim dzieciom wystarczających możliwości, ale 
także kwestii odpowiedniej jakości dostawców ECEC. Wczesna edukacja i opieka nad 
dzieckiem jest coraz częściej postrzegana jako istotny pierwszy krok na drodze do dalszego 
rozwoju edukacyjnego dziecka. Jakość życia dzieci przed podjęciem przez nie obowiązkowej 
edukacji ma w istocie wpływ na to, jakimi uczniami będą w przyszłości. Z kolei jakość 
kształcenia w państwach członkowskich UE ma kluczowe znaczenie dla rozwoju 
konkurencyjności gospodarczej Unii; szkoły pracują zaś z takimi dziećmi, jakie zostały do 
nich zapisane. Komisja Europejska uznaje też wczesną edukację i opiekę nad dzieckiem za 
niezbędny fundament umożliwiający pomyślny przebieg procesu uczenia się przez całe 
życie, integrację społeczną, rozwój osobisty oraz na późniejszą zdolność do zatrudnienia1. 
W niniejszym studium dokonano wglądu w aktualną sytuację dotyczącą świadczenia 
wysokiej jakości ECEC w całej UE, także w świetle realizowanej na szczeblu europejskim 
procedury OMK (otwarta metoda koordynacji), oraz wskazano przyjęte w ostatnim czasie 
przez państwa członkowskie kierunki rozwoju polityki, które mogą służyć jako przykłady 
środków ukierunkowanych na świadczenie wysokiej jakości ECEC. 
 
Podstawą ram analizy niniejszego studium są główne priorytety określone przez Komisję 
Europejską i Parlament. Pokrywają się one ze składnikami jakości wyróżnionymi w 
międzynarodowej literaturze badawczej i obejmują: (1) dostęp/uczestnictwo, (2) struktury 
polityczne, prawne i finansowe, (3) personel, (4) program nauczania oraz (5) 
zaangażowanie rodziców. W niniejszym studium zidentyfikowano bieżące kwestie oraz 
działania w obrębie tych konstytutywnych elementów składowych jakości. Wreszcie 
zaproponowano w nim pewne wytyczne, które należy wziąć pod uwagę w celu 
zagwarantowania pomyślnej realizacji procedury OMK, która stanowi obecnie kluczowy 
element w przypadku kierunków rozwoju polityki na szczeblu UE. 
 
Uczestnictwo 

Na płaszczyźnie europejskiej ustalone zostały wspólne cele w odniesieniu do wskaźników 
uczestnictwa małych dzieci w ECEC. W przypadku dzieci pomiędzy czwartym rokiem życia a 
wiekiem obowiązku szkolnego państwa członkowskie zmierzają do objęcia ECEC co 
najmniej 95% całej grupy docelowej. Z kolei w przypadku młodszych dzieci (poniżej 
trzeciego roku życia) założono osiągnięcie poziomu 33%. Rozpatrując te cele, należy 
rozróżnić pojęcia „dostępu” i „uczestnictwa”; choć strategie polityczne mogą zapewniać 
powszechny dostęp poprzez zwiększenie liczby placówek opieki dziennej, w rzeczywistości 
powszechne uczestnictwo jest uzależnione od faktycznego zapotrzebowania na ECEC. 
Zwykłe „dodanie” kolejnych placówek opieki dziennej niekoniecznie spowoduje wzrost 
wskaźników uczestnictwa dzieci we wszystkich państwach członkowskich. 
 
Obecnie niemal wszystkie państwa członkowskie opracowują strategie polityczne 
ukierunkowane na osiągnięcie wskazanego w strategii „Europa 2020” uczestnictwa w 

                                                 
1  Komisja Europejska, Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem: zagwarantujmy wszystkim dzieciom w UE 

dobry start w przyszłość (COM(2011)0066). 
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ECEC na poziomie 95% dzieci w wieku od czterech lat; dostrzegalny jest wyraźny 
wzrost wskaźników uczestnictwa, zbliżający się obecnie do 95%. Łatwo zauważalny jest 
także pozytywny trend dotyczący najmłodszych dzieci. W niniejszym studium 
zaprezentowano w sposób bardziej szczegółowy wysiłki zmierzające do zwiększenia 
zdolności w zakresie ECEC, które zostały podjęte w Nadrenii Północnej-Westfalii (NPW). Na 
terenie tego najludniejszego niemieckiego kraju związkowego funkcjonuje specjalna grupa 
zadaniowa, która pomaga przezwyciężać pojawiające się w praktyce przeszkody we 
współpracy między organami poszczególnych szczebli rządowych. 
 
Niemniej jednak obecny kryzys gospodarczy i finansowy najpewniej doprowadzi do 
znacznego obniżenia wskaźników uczestnictwa w nadchodzących latach. Istotne jest, aby 
państwa członkowskie, mając zwłaszcza na uwadze skutki kryzysu, skupiały się nie tylko na 
zwiększaniu, ale także na poszerzaniu uczestnictwa małych dzieci. Często najtrudniej 
dotrzeć do dzieci pochodzących ze środowisk w niekorzystnej sytuacji lub z konkretnych 
regionów (w niekorzystnym położeniu). Dzieci te potrzebują dodatkowego wsparcia poprzez 
wczesne objęcie ich wysokiej jakości ECEC, co pozwoli na zapobieżenie problemom 
rozwojowym w ich dalszym życiu. Przedstawionym w niniejszym studium przykładem 
najlepszej praktyki w tym zakresie mogą być podejmowane obecnie w Finlandii działania, 
które polegają na sporządzaniu wykazu populacji nieobjętych programem edukacji 
przedszkolnej. Poszerzanie uczestnictwa oznacza również zwracanie przez państwa 
członkowskie szczególnej uwagi na różnice regionalne w odniesieniu do uczestnictwa w 
ECEC. Ponadto należy też zapewnić równe szanse dzieciom z większej liczby obszarów 
wiejskich państw członkowskich UE. 
 
Systemy polityczne/prawne/finansowe 
Państwa członkowskie podejmują coraz intensywniejsze działania na rzecz integracji 
struktur zarządzania w celu objęcia ECEC wszystkich grup wiekowych. W świetle 
międzynarodowego konsensusu zakładającego, że zintegrowane systemy świadczenia ECEC 
przynoszą lepsze rezultaty niż systemy odrębne lub rozdzielone, wysiłki te należy ocenić 
pozytywnie. Uznaje się, że przyjęcie w ramach strategii politycznych oraz przez dostawców 
całościowego podejścia do rozwoju dziecka pozwala uzyskać lepsze wyniki edukacyjne. W 
związku z tym zaleca się, aby decydenci odpowiedzialni za sprawy najmłodszych dzieci 
ściśle współpracowali ze swoimi kolegami opracowującymi strategie polityczne dotyczące 
dzieci starszych. 
 
Odpowiedzialność za poszczególne elementy systemów spoczywa też nierzadko na 
organach różnych szczebli, a poziom autonomii władz lokalnych jest zróżnicowany. W 
ramach stawianych placówkom ECEC krajowych lub lokalnych wymagań jakościowych 
określane są zazwyczaj jedynie dolne granice jakości. W związku z tym brak jest 
jakichkolwiek zachęt do dalszego podwyższania poziomu jakości ECEC. Dostawcy, 
szczególnie w warunkach ograniczonego budżetu, decydują się raczej na przestrzeganie 
minimalnych wymagań, a nie na dalsze zwiększanie jakości. Godny uwagi system ram 
jakościowych został wprowadzony w Irlandii (Síolta). Przewiduje on tworzenie nieustannych 
zachęt skłaniających personel do analizowania swojej pracy, co skutkuje poprawą jakości 
ECEC. Jednak również w przypadku i tej inicjatywy odpowiedni poziom finansowania 
stanowi kluczowy wymóg umożliwiający osiągnięcie korzystnych skutków. 
 
Choć kompetencje w zakresie strategii politycznych ECEC mogą być rozdzielone pomiędzy 
organy rządowe różnych szczebli, organom szczebla krajowego przysługuje nierzadko 
choćby niewielka decyzyjność w przedmiocie wydatków na ECEC. Dane uzyskane w 
badaniach dotyczących poziomu wydatków na ECEC w relacji do PKB wskazują na istnienie 
dużych różnic pomiędzy państwami członkowskimi. Choć samo wydatkowanie środków 
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pieniężnych na ECEC nie prowadzi automatycznie do poprawy jakości, to istnieje wyraźna 
pozytywna korelacja pomiędzy państwami członkowskimi, których wydatki na ECEC są 
znacznie wyższe, a wynikami osiąganymi przez uczniów w badaniach międzynarodowych 
(np. PISA). Obecny światowy kryzys gospodarczy i finansowy stanowi w związku z tym 
ogromne wyzwanie, które należy wziąć pod uwagę, gdyż w sposób zasadniczy oddziałuje 
ono na budżet. Wyraźne zobowiązanie finansowe ma jednak kluczowe znaczenie dla 
podnoszenia poziomu jakości w obrębie wszystkich elementów składowych. 
 

Personel 
Fachowy personel stanowi istotny czynnik w kontekście świadczenia wysokiej jakości ECEC. 
Praktycznie brak jest jednak obowiązujących w całej UE wspólnych standardów 
odnoszących się do strategii politycznych w zakresie fachowości pracowników. W Unii 
Europejskiej personelowi świadczącemu usługi w zakresie wczesnej edukacji i opieki nad 
dzieckiem stawia się bardzo zróżnicowane wymagania dotyczące minimalnych kwalifikacji, 
począwszy od braku jakichkolwiek wymagań aż po konieczność legitymowania się 
dyplomem wyższej uczelni. Co do zasady należy stwierdzić, że nie ma konieczności, aby 
wszyscy pracownicy sektora ECEC posiadali wyższe wykształcenie, gdyż prace pomocnicze 
mogą być wykonywane przez osoby z wykształceniem zawodowym. W celu zapewnienia 
podstawowego poziomu jakości niezbędne są jednak wytyczne w zakresie minimalnych 
kwalifikacji osób świadczących usługi ECEC. 
 
W większości państw członkowskich dąży się do profesjonalizacji personelu ECEC. Istnieją 
znaczne różnice dotyczące zakresu, w jakim cele te są określone i wspierane finansowo. 
Dotyczy to szczególnie mniej formalnych rodzajów opieki dziennej, świadczonej przez osoby 
opiekujące się dziećmi w swoich domach i pozostające przez to poza zakresem 
oddziaływania większości regulacji. Niemniej jednak ustawiczny rozwój zawodowy ma także 
znaczenie dla fachowości personelu świadczącego „tradycyjne” usługi ECEC. Przykładem 
najlepszej praktyki w zakresie takich wysiłków profesjonalizacyjnych może być opisana w 
niniejszym studium rola Centrów Rodziny funkcjonujących w niemieckim kraju związkowym 
Nadrenia Północna-Westfalia (NPW), gdzie osoby opiekujące się dziećmi mogą dzielić się 
swoimi doświadczeniami lub wziąć udział w dodatkowych kursach. 
 
Warunki zatrudnienia, takie jak środowisko pracy, wynagrodzenie i świadczenia 
pracownicze, również mają istotne znaczenie dla systemu dotyczącego fachowości 
personelu. Stanowią one czynniki przyciągające lepiej wykształcony personel, co z kolei 
oddziałuje na jakość. Te szeroko rozumiane warunki pracy wpływają na zadowolenie z 
wykonywanej pracy, co również przekłada się na jakość wczesnej edukacji i opieki nad 
dzieckiem. Przykładowo w ramach niniejszego badania wskazuje się na istniejące pomiędzy 
państwami członkowskimi duże różnice w wydatkach na wynagrodzenia oraz umiarkowane 
różnice dotyczące liczby członków personelu przypadających na dziecko. 
 

Program nauczania 

Co do zasady badacze i decydenci są zgodni, że u małych dzieci należy rozwijać nie tylko 
niezbędne umiejętności poznawcze, które są ważne dla rozpoczęcia edukacji 
wczesnoszkolnej, ale także umiejętności pozapoznawcze. Uznaje się, że oba te aspekty są 
równie istotne przy kładzeniu podwalin pod proces uczenia się przez całe życie. Choć 
równowaga pomiędzy nimi jest zazwyczaj zachowywana, stopień szczegółowości krajowych 
wytycznych dotyczących programów nauczania jest znacząco zróżnicowany w całej UE. W 
kilku państwach członkowskich wdrożono niedawno programy przedszkolne ukierunkowane 
na dzieci zbliżające się do wieku obowiązku szkolnego, które mają służyć ich przygotowaniu 
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do rozpoczęcia edukacji wczesnoszkolnej. W całej UE programy ECEC są w coraz większym 
stopniu skupione na rozwijaniu umiejętności mających bardziej edukacyjny charakter, 
takich jak umiejętność liczenia i czytania oraz pisania. Szerzej omówionym w niniejszym 
studium przykładem takiego nowego programu jest program realizowany w Rumunii, gdzie 
w 2012 r. wprowadzono „rok zerowy”. 
 
We wszystkich państwach członkowskich podejmowane są inicjatywy polityczne mające na 
celu dotarcie do dzieci zagrożonych i objęcie ich istniejącymi działaniami przewidzianymi w 
programach nauczania dla małych dzieci. Niemniej jednak cel, a tym samym rezultaty 
takich zewnętrznych działań są często bardzo zróżnicowane w zależności od konkretnego 
dostawcy usług oraz regionu. Dokonywanie bardziej rozsądnych i świadomych wyborów 
politycznych dotyczących powodzenia tego rodzaju działań w przyszłości wymaga większej 
ilości danych. W niniejszym studium wskazuje się, że należycie przeszkolony personel ECEC 
pełni kluczową rolę w docieraniu do dzieci zagrożonych. 
 

Zaangażowanie rodziców 
Zaangażowanie rodziców jest bezwzględnie konieczne dla świadczenia wysokiej jakości 
ECEC; to właśnie oni bowiem są najbardziej zainteresowani rozwojem swoich dzieci. 
Zaangażowanie rodziców jest zawsze ważne, jednak szczególnego znaczenia nabiera ono w 
przypadku mniejszości oraz dzieci pochodzących ze środowisk znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji. Pozwala ono zmniejszyć różnice pomiędzy środowiskiem domowym 
a szkolnym, przez co może przyczyniać się do poprawy osiągnięć edukacyjnych dzieci oraz 
zmniejszania odsetka osób przedwcześnie kończących naukę w szkole. Choć kwestie 
związane z zaangażowaniem rodziców mogą być w pewnym stopniu uwzględnione w 
przepisach ustawowych, administracyjnych i wykonawczych, co do zasady pozostawia się je 
w gestii poszczególnych dostawców z całej UE. 
 
W niniejszym studium dokonano rozróżnienia pomiędzy zaangażowaniem rodziców 
skupionym na dziecku a zaangażowaniem skupionym na kwestiach instytucjonalnych, gdyż 
ich podstawowe cele są odmienne. W ramach pierwszego rodzaju zaangażowania 
podejmowane wysiłki mają służyć rozwojowi dziecka, natomiast w ramach drugiego – 
koncentrują się bardziej na możliwości omawiania przez rodziców działań z dostawcami 
ECEC. Choć zakres zaangażowania rodziców może w dużym stopniu zależeć od kontekstu 
kulturowego, dobre praktyki ukierunkowane na dzieci zostały zidentyfikowane w Finlandii, 
Holandii i Irlandii, gdzie opracowano bardzo konkretne strategie zewnętrzne w celu 
zaangażowania rodziców i dzieci pochodzących z grup znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji. W połączeniu z istniejącymi standardami jakości określanymi przez władze, 
skupione na kwestiach instytucjonalnych zaangażowanie rodziców może stanowić skuteczne 
narzędzie zapewniania jakości. Jeżeli krytyczni rodzice zachowują się jak konstruktywni 
konsumenci, mają oni możliwość wpływania na jakość oferowaną przez dostawców ECEC. 
Dlatego też należycie przeszkolony personel ECEC odgrywa istotną rolę w skutecznych 
interakcjach z rodzicami, zarówno tych ukierunkowanych na dziecko, jak i na kwestie 
instytucjonalne. 
 

Wyzwania związane ze świadczeniem wysokiej jakości ECEC 
Niektóre wyzwania oraz zalecenia związane z jakością w ramach ECEC wykraczają poza 
zakres wskazanych elementów składowych jakości i dotyczą decydentów zarówno na 
szczeblu krajowym, jak i europejskim. W niniejszym studium najpierw zidentyfikowano te 
szersze wyzwania stojące przed UE w związku z podnoszeniem jakości ECEC, a następnie 
zaproponowano zalecenia umożliwiające ich przezwyciężenie. Przede wszystkim brak 
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dowodów empirycznych pozwalających na wspieranie nowych kierunków rozwoju i inicjatyw 
strategicznych stanowi problem dla decydentów. W obecnej chwili takie inicjatywy są 
podejmowane z reguły bez jakichkolwiek dowodów empirycznych wskazujących na to, że 
rzeczywiście pozwalają one na osiągnięcie korzystnych rezultatów, takich jak niższy 
odsetek osób przedwcześnie kończących naukę czy lepsze osiągnięcia w międzynarodowych 
badaniach umiejętności (np. PISA). We wszystkich swoich publikacjach na temat wczesnej 
edukacji i opieki nad dzieckiem OECD nieustannie zwraca uwagę na potrzebę 
podejmowania działań opartych na dowodach. Również w niniejszym studium 
ponownie przywołuje się konieczność uwzględnienia tego priorytetu zarówno na szczeblu 
UE, jak i poszczególnych państw członkowskich. 
 
Po drugie, organy krajowe (lub lokalne) nieustannie stają przed problemem, jakim jest 
zapewnienie jakości w ramach wszystkich konstytutywnych elementów wysokiej jakości 
ECEC. Minimalne wymagania z reguły w żaden sposób nie zachęcają dostawców ECEC do 
podnoszenia jakości. Większość państw członkowskich wciąż jednak decyduje się na 
ustalanie tego rodzaju wymogów, których przestrzeganie jest następnie monitorowane. W 
związku z tym głównym wyzwaniem w zakresie podnoszenia jakości jest opracowanie 
skutecznych systemów oceny w sposób przejrzysty zachęcających dostawców nie 
tylko do podejmowania minimalnych wysiłków, lecz także do dążenia ku doskonałości przy 
świadczeniu wysokiej jakości ECEC. 
 
Po trzecie, decydenci muszą zadbać o spójność prowadzonej polityki, w ramach 
której wykorzystywane jest wsparcie finansowe oraz pomoc innych właściwych organów. 
We wszystkich państwach członkowskich opracowano wiele dokumentów oraz wniosków 
dotyczących zwiększania poziomu uczestnictwa, zintegrowania usług, podnoszenia 
kwalifikacji personelu, zrównoważenia programów nauczania i uczestnictwa rodziców. 
Niezależnie od takich planów należy jednak zapewnić zaangażowanie wszystkich 
najważniejszych zainteresowanych stron oraz dopilnować, by zgłaszane strategie 
polityczne mogły rzeczywiście zostać zrealizowane. 
 
Wreszcie należy podkreślić, że kryzys gospodarczy i finansowy wywiera istotny wpływ na 
strategie polityczne w zakresie ECEC w całej UE. Przywołane w niniejszym studium 
przykłady pokazują, w jaki sposób ustanowione i wdrożone ambitne krajowe cele 
jakościowe i krajowe ramy jakości w zakresie uczestnictwa, personelu, programów 
nauczania czy zaangażowania rodziców zostały odsunięte na boczny tor już w pierwszej 
turze cięć budżetowych. Choć zwykle nie rezygnuje się z ambitnych projektów, rządy 
krajowe po prostu nie przeznaczają wystarczających środków na ich realizację. 
Jednocześnie obywatele, ze względu na wyższe bezrobocie, w mniejszym stopniu wspierają 
funkcjonowanie placówek opieki dziennej. Osoby bezrobotne nie mają potrzeby 
umieszczania dzieci w takich placówkach, a często także nie mają na to wystarczających 
środków finansowych. W związku z tym ich dzieciom grozi, że pozostaną w tyle i nie będą 
miały okazji nabyć podstawowych umiejętności rozwojowych, które mogą być im 
potrzebne. W dzisiejszych warunkach istotne jest, aby rządy krajowe nie skupiały się 
wyłącznie na utrzymaniu poziomu wydatków na ECEC w celu zapewnienia wysokiej jakości 
ECEC w obrębie wszystkich elementów składowych jakości. Bardziej istotne jest 
opracowanie inicjatyw gwarantujących, że grupy, które najbardziej wymagają ECEC, 
zostaną nią objęte, tak aby wszystkie dzieci miały równe szanse. Wczesna edukacja i 
opieka nad dzieckiem powinna być uwzględniona w szerszym planie działań edukacyjnych; 
wysokiej jakości ECEC stanowi solidny fundament późniejszej edukacji oraz istotne 
narzędzie zmniejszania obecnych i przyszłych nierówności społecznych pomiędzy dziećmi 
pochodzącymi z różnych środowisk. 
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Zalecenia 
Zalecenia na szczeblu UE: wsparcie OMK 
W niniejszym studium zidentyfikowano kierunki rozwoju na szczeblu europejskim oraz w 
poszczególnych państwach członkowskich. W chwili obecnej rozwój unijnych ram jakości 
ECEC wciąż znajduje się w powijakach. Dlatego też na dokonanie kompleksowej oceny jest 
jeszcze zdecydowanie zbyt wcześnie. Komisja, za pośrednictwem tematycznej grupy 
roboczej, która rozpoczęła pracę w 2012 r., zainicjowała proces określania ram jakości 
ECEC, który stanowi element toczącego się procesu otwartej metody koordynacji (OMK). 
Z uwagi na fakt, że na dokonanie oceny tego procesu jest jeszcze zbyt wcześnie, w 
niniejszym studium określono pewne zalecenia dla Parlamentu Europejskiego, Komisji 
Europejskiej oraz poszczególnych państw członkowskich. Mogą one przyczynić się do 
wsparcia trwających obecnie prac mających na celu ustanowienie europejskich ram jakości 
wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. 
 Należy stymulować zaangażowanie polityczne na wstępnym etapie, co pozwoli 

zagwarantować, że temu obszarowi polityki poświęcone zostanie, obecnie oraz w 
najbliższej przyszłości, wystarczająco dużo uwagi; jeżeli wysokiej jakości ECEC nie ma 
znaczenia dla obywateli czy zainteresowanych stron na szczeblu krajowym, sukces 
procesu OMK jest raczej mało realny. Rozwój ram jakości w odniesieniu do ECEC 
powinien polegać na czymś więcej niż tylko na opracowaniu technicznej listy kontrolnej. 
Proces ten ma także wyraźny wymiar polityczny, a jego powodzenie zależy od 
odpowiedniego zaangażowania na tej płaszczyźnie. 

 Po drugie, należy zwiększyć wśród państw członkowskich świadomość znaczenia 
rozwoju jakości w ramach ECEC. Jeżeli państwa członkowskie nie dostrzegają wartości 
dodanej wypływającej ze współpracy na rzecz wspólnych celów, sukces procesu OMK 
jest bardzo nierealny. W celu zapewnienia pełnego wsparcia ram jakości ECEC państwa 
członkowskie powinny rozpocząć od realizacji wspólnych celów. 

 Po trzecie, istotne jest wykorzystanie struktur instytucjonalnych do wsparcia procesu 
OMK, gdyż Komisja zakończyła właśnie tworzenie tematycznej grupy roboczej oraz 
grupy zainteresowanych stron. 

 Istnienie celów, punktów odniesienia i wskaźników również stanowi istotny 
czynnik decydujący o sukcesie procesu OMK. Elementy te są aktualnie opracowywane 
przez tematyczną grupę roboczą. Są one niezbędne do porównywania postępów 
dotyczących ram jakości ECEC. Jasne i porównywalne cele, poziomy odniesienia oraz 
wskaźniki są niezbędne w obrębie wszystkich poszczególnych elementów wskazanych w 
niniejszym studium: (1) uczestnictwa/dostępu, (2) struktur politycznych, prawnych i 
finansowych, (3) personelu, (4) programu nauczania oraz (5) zaangażowania rodziców. 
Takie porównywalne dane są niezbędne dla stworzenia zachęt skłaniających państwa 
członkowskie do wysiłku na rzecz realizacji wspólnego celu. Podjęcie nowych, 
ogólnounijnych badań empirycznych jest wymagane dla dalszego rozwoju celów i 
poziomów odniesienia opartych na dowodach, w związku z czym również musi być 
wspierane. 

 Europejscy decydenci muszą zaangażować zainteresowane strony oraz 
podejmować z nimi merytoryczną współpracę. Proces ten, mając charakter oddolny, jest 
kluczowy dla powodzenia procesu OMK. Rozwój ram jakości ECEC powinien być czymś 
więcej niż projektem politycznym wysokiego szczebla; musi on zostać w sposób jasny 
zakorzeniony w faktycznych praktykach ECEC. Ma to szczególne znaczenie dla ram 
jakości ECEC, gdyż opracowanie strategii politycznych w tym zakresie jest często 
cedowane na organy niższego szczebla i mniejszych dostawców. 
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 Wreszcie sprzeczne stanowiska (co do kierunków rozwoju polityki czy ideologii) 
zajmowane przez państwa członkowskie co do zasady wspomagają realizację procedury 
OMK, w związku z czym decydenci europejscy nie muszą zapobiegać kształtowaniu się 
takich stanowisk. W takim przypadku państwa członkowskie dysponujące 
jednoznacznym planem prac będą starały się przekonać oporne państwa członkowskie 
do wysiłków na rzecz wspólnego celu; z uwagi na fakt, że inicjatywa musi pochodzić od 
państw członkowskich, warunek ten ma duże znaczenie dla sukcesu procesu OMK. 

 

Zalecenia skierowane do państw członkowskich: podnoszenie poziomu jakości w 
ramach ECEC 
Państwa członkowskie są odpowiedzialne nie tylko za koordynację polityki w ramach 
procesu OMK, ale przede wszystkim za podnoszenie poziomu jakości. W niniejszym studium 
podkreślono znaczenie uwzględnienia kwestii jakości ECEC w szerzej zakrojonym planie 
działań edukacyjnych, gdyż wysokiej jakości ECEC jest solidnym fundamentem późniejszej 
edukacji oraz uczenia się przez całe życie. Stanowi ona integralną część szerszych strategii 
politycznych w zakresie równych szans i obywatelstwa, dlatego też powinna być traktowana 
właśnie w taki sposób. W niniejszym studium opisano i przeanalizowano dobre praktyki w 
różnych kontekstach instytucjonalnych w całej UE. Poczynione obserwacje mają służyć 
decydentom jako źródło informacji na temat wysokiej jakości ECEC, które obejmują 
uczestnictwo, systemy zarządzania, personel, program nauczania i zaangażowanie 
rodziców. Poniżej decydenci krajowi mogą zapoznać się z przedstawionymi w sposób 
zwięzły wnioskami, które wyciągnięto z tych dobrych praktyk. 
 
 Prowadzenie polityki opartej na faktach: Niezbędnie konieczne jest, aby decydenci 

opierali nowe inicjatywy strategiczne na solidnych podstawach empirycznych. Zbyt 
często zdarza się, że kierunki rozwoju polityki są obierane, a następnie bronione bez 
żadnych dowodów empirycznych. W związku z tym należy bardziej skupić się na 
tym, co rzeczywiście „działa” w ECEC, na przykład poprzez wspieranie podłużnych 
badań kohortowych w kontekście unijnym. 

 Uczestnictwo: Oprócz samego zwiększania uczestnictwa należy w większym stopniu 
skupić się na jego poszerzaniu. Państwa członkowskie powinny zwrócić szczególną 
uwagę na uczestnictwo konkretnych grup w ECEC oraz na różnice regionalne w zakresie 
tego uczestnictwa, co może uwidocznić problemy z dostępem. Rozszerzenie 
uczestnictwa w ECEC poza obszary metropolitalne powinno stanowić priorytet, podobnie 
jak zagwarantowanie równych szans dla rodziców i dzieci z regionów wiejskich. 

 Integracja systemów: Zaleca się, aby decydenci odpowiedzialni za sprawy 
najmłodszych dzieci ściśle współpracowali ze swoimi kolegami opracowującymi 
polityki dotyczące dzieci starszych; włączenie ECEC do szerszych systemów kształcenia 
zachęci dostawców ECEC do wdrożenia ujednoliconego podejścia do rozwoju dziecka. 

 Personel: Państwa członkowskie powinny dysponować na szczeblu krajowym 
przynajmniej pewnymi wytycznymi w zakresie minimalnych kwalifikacji 
wszystkich osób zajmujących się ECEC, co pozwoli zapewnić utrzymanie 
podstawowego poziomu jakości. 

 Program nauczania: Mając na uwadze dowody empiryczne wskazujące na potrzebę 
stosowania zrównoważonych programów nauczania, należy zapewnić utrzymanie 
równowagi pomiędzy umiejętnościami poznawczymi i pozapoznawczymi wśród 
dzieci poniżej wieku obowiązku szkolnego, nawet jeżeli w treści programów nauczania 
większy priorytet nadaje się celom edukacyjnym (takim jak np. umiejętność liczenia 
oraz czytania i pisania). 
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 Zaangażowanie rodziców: Choć kwestia zaangażowania rodziców w ECEC jest 
przedmiotem względnie niewielkiej liczby regulacji, w niniejszym studium podkreślono 
jej znaczenie. Zaleca się, by państwa członkowskie w dalszym ciągu wspierały 
dostawców ECEC w promowaniu merytorycznego zaangażowania rodziców, 
przy jednoczesnym uwzględnieniu różnic kulturowych, którymi mogą charakteryzować 
się poszczególne regiony lub grupy. 

 Poziom wydatków na ECEC: Obecny światowy kryzys gospodarczy i finansowy 
stanowi ogromne wyzwanie, które należy wziąć pod uwagę, gdyż w sposób zasadniczy 
oddziałuje ono na budżet. Zdecydowane zobowiązanie finansowe ma jednak 
kluczowe znaczenie dla podnoszenia poziomu jakości w obrębie wskazanych 
wcześniej jej elementów składowych. W celu zagwarantowania realizacji tego 
zobowiązania zaleca się, aby państwa członkowskie podjęły wspólne prace nad 
zapewnieniem większej porównywalności krajowych wydatków na ECEC w 
poszczególnych państwach członkowskich, tak aby możliwe było porównywanie 
osiągniętych wyników na poziomie całej UE. 

 

 


