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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie kształcenia dorosłych: nigdy nie jest za późno na naukę
(2007/2114(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Kształcenie dorosłych: nigdy nie jest za 
późno na naukę” (COM(2006)0614),

– uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1720/2006/WE z dnia 15 
listopada 2006 r. ustanawiającą program działań w zakresie uczenia się przez całe życie1

– uwzględniając swoje zalecenie z dnia 26 września 2006 r. w sprawie kluczowych 
kompetencji w uczeniu się przez całe życie2, 

– uwzględniając swoją rezolucję z 23 marca 2006 r. w sprawie wyzwań demograficznych i 
solidarności między pokoleniami3,

– uwzględniając wnioski prezydencji z Rady Lizbońskiej z dnia 23 i 24 marca 2000 roku,

– uwzględniając art. 149 i 150 Traktatu WE,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia [...] września 2007 r. w sprawie tworzenia i 
rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia [...] września 2007 r. w sprawie ustanowienia 
europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia [...] września 2007 r. w sprawie skuteczności i 
równego dostępu do europejskich systemów kształcenia i szkolenia6,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji oraz opinie Komisji 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 
(A6-0000/2007),

A. mając na uwadze, że kształcenie dorosłych staje się politycznym priorytetem oraz 
wymaga konkretnych i odpowiednich programów, promocji, dostępu i środków,

B. mając na uwadze, że kształcenie i szkolenie są kluczowymi elementami w procesie 
osiągania celów strategii lizbońskiej – wzrostu gospodarczego, podniesienia 
konkurencyjności i integracji społecznej,

  
1 Dz.U. L 327, z 24.11.2006, str. 45.
2 Dz.U. L 394, z 30.12.06, str. 10.
3 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0115.
4 A6-0307/2007, II sesja wrześniowa 2007.
5 A6-0307/2007, II sesja wrześniowa 2007.
6 A6-0307/2007, II sesja wrześniowa 2007.
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C. mając na uwadze, że aby osiągnąć poziom odniesienia uzgodniony przez państwa 
członkowskie w ramach programu „Edukacja i szkolenie 2010” należałoby włączyć w 
uczenie się przez całe życie dodatkowe 4 mln dorosłych,

D. mając na uwadze, że inwestowanie w kształcenie dorosłych przynosi korzyści społeczne i 
kulturalne w postaci większej satysfakcji osobistej, samorealizacji oraz aktywnej postawy 
obywatelskiej,

E. mając na uwadze, jak istotne jest kształcenie dorosłych (poprzez uzyskiwanie kluczowych 
kompetencji) dla poprawy zdolności zatrudnienia i mobilności na rynku pracy a także 
integracji społeczne,

F. mając na uwadze, że w celu monitorowania różnorodności w sposobach kształcenia 
dorosłych i rozwoju polityk niezbędne są wiarygodne dane, 

G. mając na uwadze, że informacje i dostęp do systemów kształcenia dorosłych znacznie się 
różnią w różnych państwach członkowskich,

H. mając na uwadze, że uznawanie i potwierdzanie formalnego, półformalnego i 
nieformalnego wykształcenia jest podstawą strategii na całe życie,

I. mając na uwadze, że należy pilnie połączyć kształcenie dorosłych z europejskimi ramami 
kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie oraz zwiększyć jego potencjał, jeśli chodzi o 
kluczowe kompetencje, jak również społeczne i indywidualne kompetencje,

1. z zadowoleniem przyjmuje wniosek w sprawie planu działania dotyczącego kształcenia 
dorosłych;

2. przyznaje, że należy podjąć działania na różnych szczeblach w celu promowania, 
umocnienia i określenia wzrostu kultury uczenia się, zwłaszcza w przypadku dorosłych;

3. wzywa państwa członkowskie do zaprowadzenia kultury uczenia się przez całe życie, 
koncentrując się przede wszystkim na kształceniu i szkoleniach dla dorosłych, poprzez 
realizację polityki i działań mających na celu promowanie zdobywania wiedzy oraz 
zwiększanie jej atrakcyjności i dostępu do niej, oraz uaktualnianie kwalifikacji;

Zwiększanie motywacji do udziału w programach kształcenia dorosłych 

4. wzywa do zwiększenia promocji programów kształcenia dla dorosłych w celu zachęcania 
coraz większej liczby ludzi do udziału w takich programach; uważa, że kształcenie 
dorosłych powinno odgrywać kluczową rolę w działaniach promujących ogólna kulturę 
nauki poprzez kampanie w mediach, informację, poradnictwo oraz w szczególności 
informacje i poradnictwo skierowane do grup w niekorzystnym położeniu;

5. zgadza się, że specjalne linie telefoniczne i strony internetowe są bardzo skutecznym 
sposobem promowania kształcenia dorosłych oraz, że powinno się je przede wszystkim 
kierować do osób o niskich kwalifikacjach oraz osób starszych; 

Dane statystyczne  

6. uważa, że porównywalne dane statystyczne są potrzebne dla rozwoju i monitorowania 
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polityki w zakresie kształcenia dorosłych oraz dla dostarczenia wskazówek i wytycznych 
dla zintegrowanego programu uczenia się przez całe życie; 

7. uważa, że należy wspierać europejskie badania dotyczącego kształcenia dorosłych, jako 
metodę gromadzenia porównywalnych informacji na temat kształcenia dorosłych oraz 
promowania wspólnych koncepcji;

8. wzywa instytucje europejskie oraz państwa członkowskie do wspierania wymiany 
dobrych praktyk;

Godzenie życia zawodowego, rodzinnego oraz uczenia się przez całe życie i skutecznych 
sposobów przekazywania wiedzy

9. zwraca uwagę, że pogodzenie życia rodzinnego, zawodowego oraz uczenia się przez całe 
życie wymaga nie tylko większej elastyczności w zarządzaniu czasem i przestrzenią, lecz 
również socjalnych i gospodarczych zachęt podatkowych mających na celu promowanie 
dostępu dorosłych do szkoleń i programów kształcenia; 

10. zwraca uwagę na potrzebę lepszego wykorzystywania nowych technologii i zauważa w 
tym kontekście, że należy dążyć do zwiększenia dostępu do Internetu, aby zachęcić do 
korzystania z nowych źródeł wiedzy i nowych sposobów uczenia się, takich jak programy 
nauki na odległość;

11. zwraca uwagę na potrzebę zwiększenia zakresu państwowych i prywatnych placówek 
opieki nad dziećmi oraz zaangażowania w to pracodawców, którzy mogą tworzyć takie 
miejsca na terenie przedsiębiorstw;

Solidarność między pokoleniami (przeciw „ghetto des ages”) i solidarność między kulturami

12. przypomina, że zmiany geograficzne postawią państwa członkowskie przed szeregiem 
złożonych, związanych ze sobą wyzwań oraz, że nasze społeczeństwa będą zmuszone do 
tworzenia nowych form solidarności między pokoleniami;

13. proponuje w związku z tym sprawniejsze przekazywanie wiedzy, umiejętności i
doświadczenia dorosłych, w szczególności osób starszych, w formie projektów 
mentorskich w celu zwiększenia wsparcia dla działalności przedsiębiorstw i 
rzemieślniczej; uważa również, że istotne jest, aby tacy mentorzy byli powiązani w sieć 
umożliwiającą im dzielenie się informacjami I ich wymianę;

14. podkreśla znaczenie „rodzinnego uczenia się”, gdzie rodzice są zmotywowani do 
powrotu do uczenia się, ponieważ chcą pomóc swoim własnym dzieciom w nauce 
szkolnej;

15. popiera tworzenie programów wolontariatu ze względu na rolę, jaką odgrywają w 
integracji, solidarności oraz uznawaniu doświadczenia i kwalifikacji; 

16. w ramach mobilności i spójności społecznej podkreśla potrzebę ofiarowania, szczególnie 
imigrantom, elastycznych możliwości uczestnictwa w programach kształcenia i 
szkolenia, a także odpowiednich warunków do ich realizacji;

Znaczenie nauki języka oraz konkretne potrzeby „grup ryzyka”
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17. uważa tworzenie krajowych i lokalnych ośrodków wsparcia dla imigrantów za kluczowy 
sposób udostępniania przydatnych informacji oraz odpowiedzi na pytania dotyczące 
pełnej integracji społeczne imigrantów; 

18. ponownie zwraca uwagę na znaczenie dostarczania większego wsparcia dla kursów 
językowych, w szczególności dla imigrantów;

19. popiera pomysł zorganizowania „Skills audits” dla imigrantów, osób o niskich 
kwalifikacjach oraz osób niepełnosprawnych; uważa, że obok korzyści gospodarczych, 
takie skills audits mogą również przyczynić się do zmniejszenia rasizmu, ksenofobii, 
dyskryminacji i wyłączenia; 

Dostęp do szkolnictwa wyższego

20. uważa, że więcej ludzi powinno mieć dostęp do szkolnictwa wyższego, w tym dorośli z 
doświadczeniem zawodowym i osoby starsze;

21. zwraca uwagę na konieczność modernizacji systemów szkolnictwa średniego, aby 
uczynić je bardziej konkurencyjnym, elastycznym, dostępnym i skutecznym; 

Poprawa jakości, podejście pedagogiczne i różnorodność przepisów 

22. podkreśla potrzebę wysoko wykwalifikowanych pracowników w szkolnictwie dla 
dorosłych; uważa, że należy udzielić wsparcia konkretnym programom szkolenia 
nauczycieli dorosłych oraz zachęca do stworzenia kursów uniwersyteckich zakończonych 
dyplomem kształcenia dorosłych;

23. Wspiera działania mające na celu zwiększenie wymiany doświadczeń i mobilności w 
kształceniu dorosłych, taki jak:

a) wdrożenie i zwiększenie zakresu europejskich ram kwalifikacji oraz EUROPASS;
b) uznanie i zatwierdzenie podstawowych umiejętności, kluczowych kompetencji, 

formalnych, półformalnych nieformalnych kwalifikacji i edukacji w celu 
zagwarantowania przejrzystości wyników nauki, ułatwiając w ten sposób uznanie 
osiągnięć w nauce oraz przejście między kierunkami nauki;

Finansowanie

24. wzywa do rozpowszechnienia praktyki finansowania i organizowania szkoleń przez 
pracodawców dla pracowników oraz nakładanie na pracodawców w związku z tym ulg 
podatkowych, ponieważ kwalifikacje i umiejętności są kluczowymi aspektami innowacji, 
wydajności i konkurencyjności;

25. wzywa do koordynacji, współpracy, skuteczności i przejrzystości między środkami 
prawnymi i ramami instytucjonalnymi, sieciami i partnerstwami obejmującymi podmioty 
bądź stowarzyszenia związane z kształceniem dorosłych, z wykorzystaniem lokalnych, 
regionalnych, krajowych i europejskich (publicznych lub prywatnych) środków 
finansowych;

26. uważa za konieczne stworzenie zachęty finansowej mającej na celu zapewnienie wolnego 
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dostępu do szkoleń, edukacji oraz wynikłych korzyści. zwraca uwagę na fakt, że takie 
zachęty finansowe mogą przybrać formę zachęt podatkowych, dodatków, stypendiów, 
współfinansowania lub zmniejszenia kosztów podatków czy ubezpieczeń społecznych dla 
pracodawców, którzy stworzą odpowiednie warunki pracy dla kształcenia dorosłych; 

27. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, jak również państwom członkowskim.
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UZASADNIENIE

W październiku 2006 r. Komisja opublikowała komunikat „Kształcenie dorosłych: nigdy nie 
jest za późno na naukę”, a teraz pracuje nad „Planem działania w zakresie kształcenia 
dorosłych na rok 2007”, który ma zostać przyjęty pod koniec września lub na początku 
października.  Komunikat zwraca uwagę na podstawowe znaczenie kształcenia dorosłych z 
punktu widzenia poprawy zdolności zatrudnienia i mobilności na współczesnym rynku pracy 
a także integracji społecznej.

Skala obecnych zmian gospodarczych i społecznych, szybkie przejście do społeczeństwa 
wiedzy oraz zmiany demograficzne wynikające ze starzenia się populacji Europy – te 
wyzwania wymagają nowego podejścia do edukacji i szkoleń, w ramach uczenia się przez 
całe życie. 

Edukacja i szkolenia musza przestać ograniczać się do lat szkolnych i szkole. Kształcenie i 
szkolenie należy uaktualnić i przewidzieć w trakcie całego życia zawodowego; nauka to 
szeroki, trwający całe życie proces.  Kształcenie, a w szczególności kształcenie dorosłych 
przyczynia się do rozwoju osobistego, poczucia własnej wartości, aktywnej postawy 
obywatelskiej, integracji społecznej oraz dialogu międzykulturowego.  

Unia Europejska juz dociera do znacznej liczby obywateli bezpośrednio poprzez swoje 
programy kształcenia i szkoleń, ale udział w tych programach znacznie się różni w różnych 
państwach członkowskich.

W kształceniu dorosłych potrzebne są kolejne postępy. Udział dorosłych w kształceniu i 
szkoleniach jest niewystarczający, jeżeli UE chce osiągnąć poziom odniesienia w wysokości 
12,5% uczestnictwa w kształceniu dla dorosłych do roku 2010.

Sprawozdawca popiera progresywne podejście przyjęte przez Komisję oraz trwające prace 
nad przyszłym planem działania i zdaje sobie sprawę z następujących wyzwań:

a) Znoszenie barier dla uczestnictwa. Udział w kształceniu i szkoleniach nadal jest 
ograniczony. Państwa członkowskie powinny wprowadzić wysokiej jakości systemy 
poradnictwa i informowania, także ukierunkowane zachęty finansowe dla jednostek i 
wsparcie dla partnerstw lokalnych. 

b) Gwarancja jakości kształcenia dorosłych. Aby zagwarantować wysoką jakość kształcenia 
dorosłych należy zwrócić szczególną uwagę na różne płaszczyzny jakości z poświęceniem 
wyjątkowej uwagi rozwojowi pracowników, mechanizmom gwarancji jakości, metodom i 
materiałom. 

c) Wprowadzenie systemów rozpoznających i potwierdzających wyniki kształcenia. Państwa 
członkowskie powinny połączyć te systemy z ich krajowymi ramami kwalifikacji, w 
kontekście europejskich ram kwalifikacji. 
d) Nakłady związane ze starzeniem się ludności i imigracją. Państwa członkowskie powinny 
inwestować w ludzi starszych i migrantów poprzez kształcenie i szkolenia odpowiadające 
potrzebom poszczególnych uczniów, przy jednoczesnym uwrażliwianiu na istotne znaczenie 
społeczne i gospodarcze migrantów i starszych ludzi w Europie.
e) Umiejętność mierzenia postępów. Dla rozwoju polityk w oparciu o fakty niezbędne są 
odpowiednie wskaźniki i płaszczyzny odniesienia. Jakość i porównywalność danych musi 
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stale wzrastać.

Sprawozdawca uważa, że komunikat pojawia się w odpowiednim czasie a plan działania jest 
obiecujący oraz, że należy podjąć działania na różnych szczeblach w celu promowania, 
umocnienia i określenia wzrostu kultury uczenia się, zwłaszcza w przypadku dorosłych. 

Sprawozdawca odnosi się w sprawozdaniu do tych środków mówiąc o dobrych praktykach w 
państwach członkowskich oraz proponując możliwe działania. 

Działania, na których należy się skoncentrować:
1. Motywacja 
2. Statystyka   
3. Godzenie życia zawodowego, rodzinnego oraz uczenia się przez całe życie i skutecznych 
sposobów przekazywania wiedzy
4. Solidarność między pokoleniami i między kulturami
5. Znaczenie nauki języka oraz konkretne potrzeby „grup ryzyka”
6.  Dostęp do szkolnictwa wyższego 
7. Poprawa jakości, podejście pedagogiczne i różnorodność przepisów 
8. Finansowanie

Sprawozdawca podkreśla, ze kształcenie dorosłych jest kluczowym elementem uczenia się 
przez całe życie oraz sektorem o dużej złożoności. Dorośli muszą połączyć nabyte 
wiadomości ze swoją wiedzą, doświadczeniem i pochodzeniem kulturowym. Kształcenie 
dorosłych musi mieć zastosowanie w ich pracy, jeśli ma być dla nich cennym nabytkiem.

Niezbędne jest zatem jak najszybsze podjęcie wspomnianych działań. Kształcenie dorosłych 
jest coraz ważniejsze w obliczu globalizacji, wyzwań demograficznych oraz zmian 
gospodarczych i społecznych w Europie. Trzeba dążyć do większego przystosowywania 
kwalifikacji i umiejętności w życiu prywatnym, społecznym i zawodowym.


