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Sprawozdanie nr 108/ 2016

Sprawozdanie nt. Monitora Kształcenia i Szkolenia w UE – 2016 r.
Bruksela, 7 listopada 2016 r.
Według tegorocznego wydania Monitora Kształcenia i Szkolenia w UE, publikowanego przez
Komisję Europejską w dniu 7 listopada br., państwa członkowskie poczyniły postępy w
realizacji istotnych celów unijnych, powinny jednak dostosować swoje systemy kształcenia,
tak aby sprzyjały one włączeniu społecznemu, w szczególności w kontekście integracji nowo
przybyłych uchodźców i migrantów.
Europa opiera się na skutecznych systemach kształcenia, które umożliwiają młodym ludziom
zdobywanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania jako obywatele i budowania ich
kariery zawodowej. Szkoły, uniwersytety oraz instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego
są podstawą wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, innowacyjności i spójności
społecznej. W wydaniu monitora – 2016 r. Komisja Europejska analizuje, na jakim etapie
znajdują się obecnie systemy kształcenia oraz wskazuje, że przed państwami członkowskimi
stoi podwójne zadanie zapewnienia odpowiednich inwestycji finansowych i kształcenia o
wysokiej jakości dla młodych ludzi z różnych środowisk – w tym uchodźców i migrantów.
Tibor Navracsics, unijny komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, stwierdził:
Europejskie systemy kształcenia mogą odegrać istotną rolę w stawieniu czoła tak ważnym
problemom jak długotrwałe bezrobocie młodzieży i powolny wzrost gospodarczy, jak również
nowym wyzwaniom takim jak kryzys uchodźczy. Kształcenie odegra jednak tę rolę jedynie
wówczas, gdy będzie przynosić dobre rezultaty. Bardziej niż kiedykolwiek musimy zapewnić,
by dzięki systemowi kształcenia młody człowiek mógł stać się aktywnym i niezależnym
obywatelem oraz znaleźć satysfakcjonującą pracę. Nie jest to jedynie kwestia zapewnienia
zrównoważonego wzrostu i innowacji. Ta kwestia dotyczy równego traktowania.
Komisja wspiera państwa członkowskie w reformowaniu i udoskonalaniu systemów
kształcenia poprzez współpracę polityczną, analizę porównawczą i programy finansowania
takie jak Erasmus+. Monitor jest integralną częścią tych działań. Prezentowanie licznych
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środków z zakresu polityki, które zostały wypróbowane w praktyce, oraz ożywienie dialogu
pomogło państwom członkowskim we wprowadzaniu udoskonaleń w ich własnych systemach
kształcenia.
Jeżeli chodzi o inwestycje przeznaczone na edukację, ostatnie dane statystyczne
zaprezentowane w monitorze (2014 r.) wskazują na to, że publiczne wydatki na edukację w
UE zaczęły wzrastać po trzech kolejnych latach, w których nakłady te malały. W całej UE
publiczne wydatki na edukację wzrosły rocznie o 1,1%. Wzrost odnotowano w około dwóch
trzecich państw członkowskich. W sześciu państwach wzrost był większy niż 5 % (Bułgaria,
Łotwa, Malta, Rumunia i Słowacja). W 2014 r. dziesięć państw członkowskich obniżyło
jednak swoje wydatki na edukację w porównaniu z 2013 r. (Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr,
Estonia, Finlandia, Grecja, Włochy, Litwa i Słowacja).
Jednocześnie potrzebne są dodatkowe wysiłki, aby systemy kształcenia stały się bardziej
włączające. Kształcenie jest potężną siłą przyczyniającą się do integracji młodych ludzi
wywodzących się ze społeczności migrantów. Nadal jednak ich wyniki wypadają gorzej niż
wyniki rodowitych mieszkańców. W 2015 r. wśród osób ze środowisk migrantów
odnotowano wyższy odsetek osób przedwcześnie kończących kształcenie (19%) i niższy
odsetek osób posiadających wykształcenie wyższe (36,4%) niż w populacji rodowitych
mieszkańców (10,1 % i 39,4% odpowiednio).
Wskazuje to na konieczność zintensyfikowania działań przez państwa członkowskie – w
szczególności ze względu na wzrost liczby uchodźców i migrantów przybywających do UE
(1,25 mln w 2015 r. w porównaniu z 400 000 w 2013 r.). Około 30 % nowo przybyłych osób
jest w wieku poniżej 18 r. życia; większość z nich – poniżej 34 r. życia. Ze względu na ich
młody wiek kształcenie jest wyjątkowo ważnym narzędziem przyczyniającym się do ich
integracji w społeczeństwie.
Jak wskazują informacje zawarte w monitorze kilka państw członkowskich podjęło wysiłki,
aby zaradzić temu problemowi. Państwa te podkreślają, że stosują szereg środków –
począwszy od znacznego wsparcia finansowego po konkretne i innowacyjne rozwiązania
pozwalające na uzupełnienie braków umiejętności. Na przykład Austria utworzyła klasy
przejściowe w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia ogólnego.
Niemcy rozważają przyjęcie do pracy ponad 40 000 nauczycieli i tysięcy pracowników
socjalnych, którzy pomogą w nauczaniu w związku ze stworzeniem w systemie kształcenia
około 300 000 nowych miejsc – począwszy od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem po
kształcenie i szkolenie zawodowe. Szwecja zreformowała zasady dotyczące przyjmowania i
skolaryzacji nowo przybyłych uczniów poprzez stworzenie systemu wczesnej oceny
umiejętności (w ciągu dwóch miesięcy od pojawienia się uczniów w szkole). Finlandia
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podwyższyła wsparcie finansowe dla gmin na potrzeby organizacji kursów
przygotowawczych. Francja – oprócz innych działań – planuje wdrożenie programu
polegającego na „zapraszaniu rodziców do szkół, tak aby integracja odniosła sukces”.
Natomiast Belgia wzmocniła zdolność przyjmowania w klasach i liczbę nauczycieli języków.


Kontekst

Monitor Kształcenia i Szkolenia z 2016 r. to piąte wydanie corocznego sprawozdania, w
którym przedstawia się zmiany w systemach kształcenia i szkolenia w Europie poprzez
przedstawienie szerokiego wachlarza zweryfikowanych danych. W ten sposób mierzy się
postępy Europy w osiąganiu głównych celów strategii „Europa 2020” dotyczących
kształcenia w ramach szerszej unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
W monitorze analizuje się główne wyzwania dla europejskich systemów kształcenia oraz
prezentuje środki z zakresu polityki, które mogą przyczynić się do dostosowania tych
systemów do potrzeb społeczeństwa i rynku pracy. Na to sprawozdanie składają się:
porównanie państw członkowskich, dwadzieścia osiem szczegółowych sprawozdań
dotyczących poszczególnych państw oraz specjalna strona internetowa zawierająca
dodatkowe dane i informacje. Ożywienie inwestycji i realizację priorytetów polityki
dotyczącej kształcenia wspomogą plan inwestycyjny dla Europy, program Erasmus+,
europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, w tym Inicjatywa na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych, jak również program „Horyzont 2020”.


Dodatkowe informacje

Monitor Kształcenia i Szkolenia z 2016 r.
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016_en.pdf
Strona internetowa dotycząca monitora:
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en
Sprawozdania krajowe:
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en#country
Monitor kształcenia i szkolenia – Polska:
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016-pl_pl.pdf
Najważniejsze wnioski – Polska:
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016-factsheet-pl_pl.pdf
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W tomie 2 Monitora Kształcenia i Szkolenia 2016 zawarto dwadzieścia osiem sprawozdań dotyczących poszczególnych
państw. W tomie oparto się na najnowszych dowodach ilościowych i jakościowych, aby przedstawić i ocenić najistotniejsze
środki polityki podjęte niedawno i podejmowane obecnie w poszczególnych państwach członkowskich UE, ze szczególnym
uwzględnieniem zmian od połowy 2015 r. Stanowi on zatem uzupełnienie istniejących źródeł informacji, które oferują opisy
krajowych systemów edukacji i szkoleń.
Sprawozdania dotyczące państw mają następującą strukturę: w sekcji 1 przedstawiono zestawienie danych statystycznych
dotyczących głównych wskaźników w dziedzinie kształcenia i szkolenia. W sekcji 2 pokrótce opisano najistotniejsze mocne i
słabe strony systemu kształcenia i szkolenia w danym państwie. W sekcji 3 zbadano kwestię wydatków na kształcenie oraz
wyzwań w dziedzinie demografii i umiejętności. W sekcji 4 skoncentrowano się na zjawisku wczesnego kończenia nauki,
wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz na umiejętnościach podstawowych jako obszarach istotnych w kontekście
zwalczania nierówności i promowania włączenia społecznego. Sekcja 5 dotyczy polityki w obszarze modernizacji edukacji
szkolnej, w tym m.in. polityki wobec nauczycieli i polityki w zakresie umiejętności cyfrowych i językowych. W sekcji 6 omówiono środki na rzecz modernizacji szkolnictwa wyższego. Sekcja 7 z kolei jest poświęcona kształceniu i szkoleniu zawodowemu
oraz kształceniu ustawicznemu.
Prace nad tekstem zakończyły się w dniu 15 września 2016 r.
ec.europa.eu/education/monitor
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1. Główne wskaźniki
Polska

Średnia UE

2012

2015

2012

2015

Poziomy odniesienia dla ET 2020
Osoby wcześnie kończące naukę w
systemach kształcenia i szkolenia
(w wieku 18–24 lat)

Ogółem

5,7%

5,3%

12,7%

11,0%

Liczba osób z wykształceniem
wyższym
(w wieku 30–34 lat)

Ogółem

39,1%

43,4%

36,0%

38,7%

Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem
(od wieku 4 lat do wieku, w którym rozpoczyna się obowiązek szkolny)
Odsetek 15-latków mających braki
w:

78,4%

11

87,1%

14

93,2%

11

94,3%

C zytaniu

10,6%

:

17,8%

:

Matematyce

14,4%

:

22,1%

:

9,0%

:

16,6%

:

Naukach przyrodniczych

14

Wskaźnik zatrudnienia niedawnych
absolwentów według wykształcenia
(osoby w wieku 20–34 lat, które
zakończyły edukację od 1 do 3 lat
przed rokiem odniesienia)

ISC ED 3-8 (ogółem)

73,3%

77,4%

75,9%

76,9%

Uczestnictwo dorosłych w procesie
uczenia się przez całe życie
(w wieku 25–64 lat)

ISC ED 0-8 (ogółem)

4,5%

3,5%

9,2%

10,7%

Wydatki publiczne na edukację
jako procent PKB

5,4%

5,3%

14

5,0%

4,9%

€4 871

€5 094

13

:

:

13

€4 453

€4 460

13

:

:

13

€6 442

€6 580

13

:

:

13

5,7%

5,3%

11,6%

10,1%

Inne wskaźniki kontekstowe

Inwestycje w szkolnictwo

Wydatki na instytucje
ISC ED 1–2
publiczne i prywatne na
ISC ED 3–4
jednego studenta według
PPS w EUR
ISC ED 5–8

Osoby wcześnie kończące naukę w
systemach kształcenia i szkolenia
(w wieku 18–24 lat)

Osoba urodzona w danym państwie

Liczba osób z wykształceniem
wyższym
(w wieku 30–34 lat)

Osoba urodzona w danym państwie

:

:

24,9%

19,0%

39,1%

43,3%

36,7%

39,4%

:

63,2%

33,8%

36,4%

ISC ED 3–4

62,7%

68,5%

69,7%

70,8%

ISC ED 5–8

81,5%

85,1%

81,5%

81,9%

Osoby urodzone za granicą

Wskaźnik zatrudnienia niedawnych
absolwentów według wykształcenia
(osoby w wieku 20–34 lat, które
zakończyły edukację od 1 do 3 lat
przed rokiem odniesienia)

Mobilność edukacyjna

Osoby urodzone za granicą

u

14,p

Mobilność przyjazdowa absolwentów
(licencjat)

0,6%

13

0,7%

14

5,5%

13

5,9%

14

Mobilność przyjazdowa absolwentów
(magisterium)

1,3%

13

1,5%

14

13,6%

13

13,9%

14

Źródła: Eurostat (w celu uzyskania dalszych informacji szczegółowych zob. sekcja 9); OECD (PISA)
Uwagi: dane odnoszą się do średnich ważonych UE i obejmują różną liczbę państw członkowskich, w zależności od źródła
informacji; b = przerwa w szeregu czasowym; d = definicja różni się; p = dane tymczasowe; u = dane o niskiej wiarygodności;
11 = 2011; 13 = 2013; 14 = 2014.
Więcej informacji można znaleźć w odpowiednim rozdziale tomu 1 (ec.europa.eu/education/monitor).

Wykres 1. Miejsce w stosunku do najlepszych
(zewnętrzny pierścień) i najgorszych
Osoby wcześnie
kończące naukę
w
wyników (środkowa
część
wykresu)
systemach
kształcenia i…

Liczba osób z
wykształceniem
wyższym

Braki w znajomości
nauk przyrodniczych

Wskaźnik
zatrudnienia
niedawnych
absolwentów

Braki w znajomości
matematyki

Uczestnictwo
dorosłych w procesie
uczenia się

Braki w umiejętności
czytania
Wczesna edukacja i
opieka nad dzieckiem

Polska

Cel UE

Średnia UE

Źródło: Obliczenia DG ds. Edukacji i Kultury na podstawie danych Eurostatu (LFS 2015) oraz OECD (PISA 2012).
Uwaga: wszystkie wyniki przedstawione są między wartościami maksymalnymi (najlepsze wyniki są zaznaczone na
zewnętrznym pierścieniu wykresu) oraz minimalnymi (najgorsze wyniki są zaznaczone w środkowej części wykresu).
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2. Najważniejsze wnioski


Polska jest jednym z państw UE osiągającym najlepsze wyniki w dziedzinie wczesnego
kończenia nauki i umiejętności podstawowych, lecz boryka się z problemami dotyczącymi
nauczania umiejętności przekrojowych. Nowy rząd rozpoczął istotną reformę ustroju
szkolnego.



W ostatnich latach uczestnictwo we wczesnej edukacji i opiece na dzieckiem znacznie się
zwiększyło. Wyzwaniem pozostaje jednak jakość wychowania przedszkolnego, zwłaszcza
dla dzieci poniżej trzeciego roku życia, przy czym nadal utrzymują się różnice między
regionami pod względem dostępu do tych usług. Niedawna decyzja o podniesieniu wieku
obowiązku szkolnego do lat siedmiu nie jest zgodna z wynikami międzynarodowych badań,
w których podkreślono znaczenie wczesnego nauczania.



Liczba osób z wykształceniem wyższym jest wysoka, jednak jakość szkolnictwa wyższego i
jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy nadal stanowią wyzwanie. Rząd rozpoczął
istotny proces konsultacji w sprawie przyszłości polskiego szkolnictwa wyższego.



Jakość kształcenia i szkolenia zawodowego i ich adekwatność do potrzeb rynku pracy są
wciąż ograniczone. Obecnie wdrażany jest nowy rodzaj kształcenia zawodowego.



Uczestnictwo dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie utrzymuje się na jednym z
najniższych poziomów w UE, a poziom umiejętności podstawowych wśród dorosłych jest
stosunkowo niski, zwłaszcza w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych
(ICT). Wprowadzenie zintegrowanego systemu kwalifikacji oraz krajowych ram kwalifikacji
stanowi postęp.

Ramka 1: Zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczące kształcenia i szkolenia w
ramach europejskiego semestru 2016
Zalecenia dla Polski w ramach europejskiego semestru 2016 (Rada Unii Europejskiej 2016)
obejmowały zalecenie dotyczące kształcenia i szkolenia:
Zwiększenie uczestnictwa w rynku pracy poprzez [...] lepsze dostosowanie systemów kształcenia
i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

3. Inwestycje
w
kształcenie
w
wyzwaniom
demograficznym
umiejętności

celu
sprostania
i
podnoszenia

Ogólne wydatki publiczne na edukację w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat utrzymywały się na
stabilnym poziomie, zarówno jako procent PKB (5,3 % w 2014 r., poziom nieco wyższy niż średnia
UE wynosząca 4,9 %), jak i jako odsetek wydatków publicznych ogółem (12,5 % w 2014 r.)1.
Edukacja i rozwój kapitału ludzkiego stanowią jeden z filarów przyszłej ogólnokrajowej „Strategii na
rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, którą rząd RP ma przyjąć do końca 2016 r.2.
Większość wydatków edukacyjnych na instytucje szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego
pokrywana jest ze środków publicznych; odsetek ten wynosi 88,1 % (średnia OECD: 83,5 %). W
latach 2000–2012 odnotowano jednak ponad dwukrotny wzrost udziału prywatnego finansowania
na szczeblu szkolnictwa podstawowego, średniego i policealnego. Roczne wydatki na jednego
ucznia/studenta według standardu siły nabywczej (PPS) były zasadniczo porównywalne z innymi

1
2

Źródło: Eurostat, General government expenditure by function, baza danych COFOG.
„Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, więcej informacji na stronie:
https://www.mr.gov.pl/media/14840/Plan_na_rzecz_Odpowiedzialnego_Rozwoju_prezentacja.pdf
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państwami o podobnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego (5 094 EUR dla poziomów 1–2
ISCED, 4 460 EUR dla poziomów 3–4 ISCED oraz 6 580 EUR dla poziomów 5–8 ISCED w 2013 r.).
W 2015 r. wskaźnik zatrudnienia wśród absolwentów o niskich i średnich kwalifikacjach był
znacznie poniżej średniej UE (odpowiednio na poziomie 40,8 i 67,2 %) w porównaniu z 53,2 i
73,9 % dla UE, a wskaźnik zatrudnienia wśród absolwentów o wysokich kwalifikacjach był powyżej
średniej UE i wyniósł 87,1 % w porównaniu z 84,1 %3.
Liczba ludności Polski ulega zmniejszeniu. Wynika to z niskiego współczynnika płodności (1,3) oraz
ujemnego salda migracji międzynarodowej. Od 2006 r. liczba dzieci w grupie wiekowej 8–18
zmniejszyła się niemal o 1,4 mln, co spowodowało zamknięcie niektórych szkół. Jednocześnie od
2006 r. liczba dzieci w wieku 0–7 zwiększyła się, o 250 000, co z kolei stanowiło wyzwanie dla
wychowania przedszkolnego.

4. Zwalczanie nierówności
społecznego

i

wspieranie

włączenia

Polska jest jednym z państw osiągających najlepsze wyniki w UE pod względem osób wcześnie
kończących naukę, których odsetek w 2015 r. wyniósł 5,3 %, w porównaniu ze średnią UE w
wysokości 11 %. Istnieje jednak znaczna nierówność względem płci (wykres 2): chłopcy kończą
wcześnie naukę dwa razy częściej niż dziewczęta (odpowiednio 7,2 % i 3,2 %).
Wykres 2. Wskaźnik wczesnego kończenia nauki według płci (2015 r.)

30
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0
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Źródło: Eurostat. Internetowy kod danych: edat_lfse14.

Polska osiągnęła bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o umiejętności podstawowe, zgodnie z badaniem
PISA przeprowadzonym przez OECD w 2012 r. (OECD 2013c). Wciąż istnieją jednak wyzwania,
jeżeli chodzi o rozwój krytycznego myślenia, streszczenia pisemnego i wykorzystania wzorów
matematycznych w celu rozwiązywania złożonych zadań (Biedrzycki i Hącia 2014; Białek i in.
2015). Wyniki te zostały również potwierdzone w badaniu krajowym przeprowadzonym w 2014 r.
przez IBE4, w którym to badaniu wskazano obszary, w których uczniowie szkół średnich II stopnia
3

4

Źródło: Eurostat, badanie siły roboczej, internetowy kod danych lfsa_ergaed. O niskich kwalifikacjach =
ISCED 0–2; o średnich kwalifikacjach = ISCED 3–4; o wysokich kwalifikacjach = ISCED 5–8.
IBE - Instytut Badań Edukacyjnych. W badaniu wzięło udział około 4 000 uczniów drugiej klasy szkoły
średniej II stopnia (2 477 dziewcząt i 1 408 chłopców). Grupę dobrano losowo i była ona reprezentatywna
dla całego rocznika uczniów szkół średnich II stopnia. http://www.ibe.edu.pl/pl/media-prasa/aktualnosciprasowe/404-jak-licealisci-sa-przygotowani-do-nowej-matury
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muszą udoskonalić swoje umiejętności. Obejmują one między innymi: tworzenie poprawnych
streszczeń pisemnych i uporządkowanie informacji, sformułowanie spójnego uzasadnienia
przyjętego stanowiska, poprawne wyciąganie logicznych wniosków, a także argumentacja i
interpretacja.
W 2014 r. wskaźnik uczestnictwa we wczesnej edukacji i opiece nad dzieckiem 5 (ECEC) wyniósł w
Polsce 87,1 %, w porównaniu ze średnią UE w wysokości 94,3 %. Zgodnie z danymi krajowymi
(System Informacji Oświatowej 2015) wskaźnik uczestnictwa w ECEC zwiększył się dodatkowo w
roku szkolnym 2015/2016, z 83,8 % w roku 2012/2013 do 90,8 %. Odsetek uczestnictwa
trzylatków w roku szkolnym 2015/2016 wyniósł 70,5 %, a odsetek uczestnictwa pięciolatków –
97,4 %. Od 2008 r. liczba przedszkoli zwiększyła się o około 40 % (System Informacji Oświatowej
2015).
Istnieją jasne dowody na to, że wczesna edukacja jest kluczowa dla późniejszych wyników w
szkole. W związku z tym ważne jest, aby wszystkim cztero- i pięciolatkom przysługiwało miejsce w
przedszkolu, oraz aby od września 2017 r. również trzylatki miały zgodnie z przepisami prawo do
wczesnej edukacji. W celu zwiększenia liczby dzieci w przedszkolach rząd podniósł dofinansowanie
na dziecko na 2016 r. z 1 305 PLN do 1 370 PLN. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ogłosiło edycję programu „Maluch” na 2016 r.6, a na publiczne i prywatne żłobki, kluby dziecięce i
opiekunów dziennych przeznaczono 151 mln PLN (Eurydice 2016a).
W ramach ogólnej reformy szkolnictwa początkowego z dniem 1 września 2016 r. podniesiono wiek
obowiązku szkolnego z 6 do 7 lat. Ostateczna decyzja w kwestii rozpoczęcia nauki należy jednak do
rodziców, z zastrzeżeniem określonych warunków7. Nowy wiek obowiązku szkolnego może mieć
wpływ na dostępność miejsc w przedszkolach dla trzylatków, ponieważ sześciolatki pozostaną w
przedszkolach i będą zajmować miejsca, które w przeciwnym razie byłyby dostępne dla trzylatków.
Dodatkowo, zniesiono obowiązek przedszkolny dla pięciolatków. Prawdopodobnie będzie to miało
negatywny wpływ na dzieci z środowisk mniej zamożnych, ponieważ rodzice będą mogli
zdecydować się na nieposyłanie dzieci do przedszkola. Wyniki badania Pierwszoklasista 2015
przeprowadzonego przez IBE wykazały, że różnica w wynikach uczenia się między sześciolatkami a
siedmiolatkami jest największa wśród dzieci z rodzin o niższym statusie społeczno-ekonomicznym.
Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego skutkiem reformy może być również utrata pracy przez
15 000 nauczycieli. Według Ministerstwa Edukacji Narodowej rzeczywisty wpływ reformy na
dostępność miejsc w przedszkolach powinien być jednak ograniczony. W 2017 r. Ministerstwo
planuje zwiększyć dofinansowanie dla dzieci sześcioletnich pozostających w wychowaniu
przedszkolnym z 1 370 PLN do 4 300 PLN na dziecko. Ministerstwo nie przewiduje zwolnień
nauczycieli, ponieważ osoby uczące w szkole podstawowej (klasy 1–3) posiadają również
kwalifikacje, aby pracować w przedszkolach i mogłyby zostać do nich przesunięte.

5. Unowocześnianie nauczania szkolnego
Badania krajowe (IBE 2015) wykazały, że system szkolnictwa skupia się na przekazywaniu wiedzy
przy użyciu biernych metod nauczania oraz na przygotowaniu uczniów do egzaminów testowych
przez narzucanie im gotowych rozwiązań, zamiast wspierania niezależnego rozwiązywania
problemów, krytycznego myślenia i kreatywności. Jednym z powodów może być fakt, że
nauczyciele, jak się wydaje, nie dysponują odpowiednimi nowoczesnymi i innowacyjnymi metodami
nauczania.
Obejmujące dużą grupę badanie warunków i czasu pracy nauczycieli (Federowicz i in. 2013)
wykazało, że nauczyciele poświęcają najwięcej czasu na prowadzenie i przygotowywanie lekcji oraz
ocenianie i sprawdzanie prac uczniów. Stosunkowo mało czasu poświęca się na kontakt z innymi
nauczycielami lub rozmowę z rodzicami. Chociaż ciągły rozwój zawodowy uznaje się za niezbędny
5
6

7

Dzieci od lat 4 do wieku, w którym rozpoczyna się obowiązek szkolny.
W ramach programu „Maluch” zapewniane jest wsparcie finansowe na tworzenie nowych form opieki dla
dzieci w wieku do lat 3, a w szczególnych przypadkach – do lat 4. Formy tej opieki nad dziećmi to między
innymi kluby, instytucja dziennego opiekuna i żłobki. Celem programu jest również podniesienie jakości
opieki. Więcej informacji na temat edycji programu na 2016 r. znajduje się na stronie:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lattrzech/resortowy-pogram-maluch/rok-2016/ogloszenie-o-konkursie/
Wczesne rozpoczęcie nauki jest możliwe, jeżeli dziecko uczestniczyło w wychowaniu przedszkolnym, przez
co najmniej jeden rok lub uzyskało pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.
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warunek do awansu i wzrostu wynagrodzenia, system rozwoju zawodowego dla nauczycieli jest
stosunkowo mało rozbudowany. Nauczyciele mogą osiągnąć status nauczyciela dyplomowanego po
około 10 latach pracy. Stanowi to jeden z czynników ograniczonej gotowości do rozwoju
zawodowego, spowodowanej brakiem zachęt finansowych związanych ze strukturą wynagrodzeń.
Deficyt szkoleń odnotowuje się w obszarach takich jak praca z klasą, nauczanie
wieloprzedmiotowe, umiejętności dydaktyczne i wykorzystanie nowych technologii. Pomimo
powszechnego wykorzystywania różnych form kształcenia ustawicznego nauczyciele twierdzą, że
nie mogą w pełni korzystać z nowych umiejętności w miejscu pracy, ponieważ dostępne szkolenia
nie są odpowiednio dostosowane do ich potrzeb lub szkoły nie zapewniają wystarczającego
wsparcia, w tym finansowego.
W tym kontekście w 2015 r. przeprowadzono reformę programu nauczania, wdrażając nową formę
egzaminu maturalnego. Wraz z obowiązującym od 2009 r. podstawowym programem nauczania
wprowadzono w ramach przygotowań do egzaminu maturalnego również szereg metod
dydaktycznych opartych na rozwiązywaniu problemów, krytycznym myśleniu i kreatywności. Co
więcej, zgodnie z kartą nauczyciela8 nauczyciele powinni nieustannie podnosić swoje kwalifikacje
zawodowe. W latach 2014–2020 wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
otrzymają szkolenia ukierunkowane na rozwój kluczowych umiejętności uczniów, innowacyjne
metody nauczania oraz opracowywanie narzędzi potrzebnych do oceny jakości nauczania.
Na początku 2016 r. wprowadzono zmiany w karcie nauczyciela. W trakcie 40-godzinnego tygodnia
pracy nauczyciele będą prowadzić lekcje z uczniami zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami,
a także według ustaleń danej szkoły. Zniesiono obowiązkowe dwie godziny dodatkowych zajęć
szkolnych poza zajęciami dydaktycznymi. Może to doprowadzić do ograniczenia udostępnianych
przez szkoły zajęć ponadprogramowych. Wprowadzony zostanie również centralny rejestr orzeczeń
dyscyplinarnych wobec nauczycieli.
Od dnia 1 września 2016 r. szkoły będą mogły brać udział w programie pilotażowym dotyczącym
programowania komputerowego. Celem jest zbadanie możliwości wprowadzenia kodowania jako
przedmiotu szkolnego od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Zgodnie z planami wdrażanie
nauczania programowania komputerowego od pierwszej klasy szkoły podstawowej na szeroką skalę
rozpocznie się od dnia 1 września 2017 r.
Ramka 2. Reforma ustroju szkolnego z 2016 r.
Po zmianie rządu w 2015 r. pod koniec tego samego roku ogłoszono szeroko zakrojone reformy
szkolnictwa. Celem tych reform jest podniesienie jakości nauczania w szkołach średnich II
stopnia, w tym w szkołach zawodowych. W 2014 r. 30 % uczniów nie zdało egzaminu
maturalnego; w 2015 odsetek ten wyniósł 25 %. Jednocześnie próg potrzebny do zdania
egzaminu maturalnego uznaje się za zbyt niski, ponieważ do zaliczenia egzaminu wymaganych
jest jedynie 30 % ze 100 % poprawnych odpowiedzi. Ponieważ egzamin maturalny uprawnia do
rozpoczęcia szkolnictwa wyższego i istnieje również wyraźna zachęta finansowa dla instytucji
szkolnictwa wyższego, aby zwiększały one ilość osób przyjętych na studia (zob. sekcja 6),
uniwersytety często zaniżają progi punktowe wymagane do przyjęcia studentów. Jakość
egzaminu maturalnego ma zatem bezpośredni wpływ na jakość szkolnictwa wyższego.
W celu uwzględnienia opinii zainteresowanych stron rząd zorganizował ogólnonarodową debatę,
która rozpoczęła się na początku 2016 r. W debacie wzięło udział szerokie grono ekspertów,
rodziców, uczniów, pracodawców i władz lokalnych związanych z kształceniem ogólnym i
zawodowym.
W czerwcu, po ogłoszeniu wyników debat i pracy ekspertów, Minister Edukacji Narodowej
przedstawiła wniosek w sprawie zmian w strukturze edukacji oraz w podstawie programowej dla
nauczania obowiązkowego. Przyjęcie związanych z reforma projektów ustaw planowane jest na
jesień br..

8

Jest to ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. regulująca kluczowe kwestie dotyczące zawodu nauczyciela
szkolnego, w tym wymogi kwalifikacyjne dla nauczycieli, ich obowiązki, warunki zatrudnienia, zasady
awansu zawodowego i ogólne zasady oceny wyników i osiągnięć zawodowych.
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Główną zmianą będzie reforma struktury i podstawy programowej dla nauczania podstawowego,
oraz średniego I stopnia i II stopnia, począwszy od roku szkolnego 2017/2018:




nauczanie podstawowe będzie trwało osiem lat zamiast obecnych sześciu lat i będzie
podzielone na dwa 4-letnie bloki (poziom wczesnoszkolny i poziom gimnazjalny);
gimnazja będą stopniowo likwidowane;
ogólne kształcenie średnie II stopnia będzie trwało cztery lata zamiast trzech, kształcenie
średnie techniczne II stopnia będzie trwało pięć lat; zostanie również stworzona pięcioletnia
szkoła branżowa, w której nauka będzie podzielona na dwa etapy (pierwszy będzie trwał trzy
lata, a drugi – dwa lata).

Wzmocnione zostanie doradztwo zawodowe dla uczniów, od wczesnych klas zostanie
wprowadzone programowanie komputerowe, a małe szkoły otrzymają większe wsparcie. Ponadto
ocena nauczycieli stanie się obowiązkowa, czas trwania doskonalenia zawodowego zostanie
wydłużony, a jakość pracy będzie miała wpływ na rozwój kariery zawodowej.
Niektóre propozycja Ministerstwa (tj. likwidacja gimnazjów) wzbudziły zaniepokojenie wielu grup
społecznych, w tym nauczycieli i władz lokalnych. Istnieje obawa, że znaczące zmiany w
organizacji szkół będą miały negatywne skutki. Jeżeli gimnazja zostaną zlikwidowane,
nauczyciele z tych szkół będą musieli znaleźć inny rodzaj zatrudnienia w szkołach podstawowych
i średnich II stopnia, a część z nich może nie być w stanie temu podołać. Istnieją również obawy
związane z wydatkami przeznaczonymi poprzednio na szkoły średnie II stopnia, tj. z funduszami
strukturalnymi UE, a także przyszłymi inwestycjami infrastrukturalnymi, które zostały już
zaprogramowane w ramach finansowania z europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych na lata 2014–2020.
Dosyć niepewne są również skutki tej reformy. Ustanowienie gimnazjów i wynikające z niego
przedłużenie czasu trwania kształcenia ogólnego do dziewięciu lat (sześć lat szkoły podstawowej i
trzy lata gimnazjum) są często uznawane za główną przyczynę znaczącej poprawy wyników w
badaniu PISA dla Polsce (IBE 2014).

6. Unowocześnianie szkolnictwa wyższego
Odsetek osób w wieku 30–34 lat, które uzyskały wykształcenie wyższe wyniósł w 2015 r. 43,4 % i
jest znacznie wyższy od średniej UE wynoszącej 38,7 %. W ciągu ostatnich 15 lat odsetek ten
wzrósł niemal czterokrotnie. Nadal utrzymuje się jednak nierówność względem płci, ponieważ
studia wyższe kończy więcej kobiet (52 %) niż mężczyzn (35,1 %). Istnieją również różnice w
dostępie do szkolnictwa wyższego między obszarami miejskimi a wiejskimi. Chociaż 40 % osób
młodych mieszka na obszarach wiejskich, jedynie 27,4 % studentów pochodzi z tych regionów. Co
więcej, studenci z obszarów wiejskich dużo częściej uczęszczają na płatne studia niestacjonarne w
mniejszych miastach, ponieważ mają ograniczoną możliwość studiowania w trybie stacjonarnym na
publicznych uczelniach wyższych finansowanych przez rząd (Marciniak 2014).
Wskaźnik zatrudnienia niedawnych absolwentów szkół wyższych w 2015 r. był powyżej średniej UE
i wynosił 85,1 % w porównaniu do 81,9 %9. Jednocześnie znacząca liczba osób z wykształceniem
wyższym wykonuje prace wymagające średnich lub niskich umiejętności, co wskazuje na
niedopasowanie umiejętności na rynku pracy, a liczba ta wciąż rośnie (Komisja Europejska,
2015)10. Jak wynika z niedawnych badań (Cedefop 2015b, OECD 2013b), stopień „nadmiernych
kwalifikacji” w Polsce pozostaje jednak znacznie poniżej średniej UE.
W maju 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wdrożyło ogólnopolski system śledzenia
ścieżki zawodowej absolwentów w oparciu o dane administracyjne pochodzące z systemu
zabezpieczenia społecznego i informacji z ministerialnej bazy danych studentów POL-on11. Celem
9

10

11

Osoby w wieku 20–34 lat, które zakończyły naukę na poziomie szkolnictwa wyższego na rok do trzech lat
przed rokiem odniesienia.
W 2013 r. odsetek osób w wieku 25–34 lat z wykształceniem wyższym i zatrudnionych na stanowiskach
wymagających umiejętności podstawowych wyniósł 28,3 %. Odsetek ten wzrósł o 6,4 punktu
procentowego w porównaniu z 2010 r.
Wyniki pierwszej edycji są dostępne pod odnośnikiem: http://absolwenci.nauka.gov.pl/
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nowego systemu monitorowania jest zapewnienie ogółowi społeczeństwa, potencjalnym studentom,
organom publicznym i innym zainteresowanym podmiotom wiarygodnych danych na temat sytuacji
absolwentów na rynku pracy, w tym również dotyczących ich zatrudnienia i wynagrodzenia. Same
uniwersytety prowadzą dodatkowe monitorowanie w ramach swoich wewnętrznych systemów
zapewnienia jakości. W systemach tych gromadzone są dane jakościowe, takie jak wyniki
przeprowadzonych wśród studentów ankiet na temat programów nauczania.
Na jakość szkolnictwa wyższego mają wpływ czynniki instytucjonalne i demograficzne. Po pierwsze
istniejący mechanizm finansowania uzależniony od ilości studentów stanowi zachętę dla instytucji
szkolnictwa wyższego, aby utrzymywać dużą liczbę studentów. W ogólnym kontekście spadkowych
tendencji demograficznych zjawisko to prowadzi do obniżania liczby punktów z egzaminu
maturalnego wymaganych do podjęcia studiów wyższych. Jednocześnie z uwagi na fakt, że
najbardziej popularne uniwersytety mogą utrzymywać swoje wymogi na wysokim poziomie, istnieje
obawa, że zwiększy się różnica jakościowa dla poszczególnych rodzajów instytucji i programów
nauczania.
MNiSW ogłosił zaproszenie do składania wniosków związanych z podniesieniem jakości nauczania w
szkolnictwie wyższym. Ma to na celu podniesienie kompetencji pracowników uniwersyteckich w
obszarze innowacyjnych metod nauczania, umiejętności komputerowych, wykorzystania
profesjonalnych baz danych w procesie edukacyjnym i nauczania w językach obcych. Celem
programu wdrożonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest rozwój istotnych
umiejętności na potrzeby rynku pracy poprzez certyfikowane zajęcia i warsztaty, prace projektowe,
wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, współpracę z instytucjami zagranicznymi i partnerami
społecznymi. Inne konkursy finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mają na
celu zapewnienie na rzecz studentów usług, takich jak doradztwo zawodowe, pomoc absolwentom
w rozpoczynaniu własnej działalności gospodarczej oraz kształcenie w zakresie przedsiębiorczości.
Jednym z głównych priorytetów rządu jest zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki. W tym
celu w styczniu 2016 r. powołano Radę ds. Innowacyjności 12. Obecnie prowadzone są działania w
ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 w celu wsparcia współpracy
między uniwersytetami a przedsiębiorstwami. Działania obejmują dostosowywanie programów
studiów, aby sprostać potrzebom rynku pracy i zwiększyć atrakcyjność studiów doktoranckich.
Na początku 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczął konsultacje na temat
przyszłości polskiego systemu szkolnictwa wyższego. Celem otwartego konkursu dla polskich
nauczycieli akademickich i badaczy jest zebranie materiału potrzebnych do projektu nowej ustawy
o szkolnictwie wyższym, dostosowującej ten sektor do potrzeb środowiska akademickiego i polskiej
gospodarki. Zwycięskie zespoły ekspertów będą odpowiadać za organizację konsultacji w kręgach
akademickich. Ich wyniki będą stanowiły podstawę nowej ustawy. Inicjatywa ta została przyjęta z
zadowoleniem przez społeczność naukową.

7. Unowocześnianie
kształcenia
i
szkolenia
zawodowego oraz wspieranie uczenia się dorosłych
Wskaźnik zatrudnienia niedawnych absolwentów szkół średnich II stopnia w 2015 r. wyniósł
68,5 % w porównaniu ze średnią UE wynoszącą 70,8 %. Wzrósł on znacznie od 2012 r., w którym
wynosił 62,7 %13. Wskaźnik uczestnictwa dorosłych w uczeniu się przez całe życie w Polsce
zmniejszył się do 3,5 % w 2015 r. i znajduje się znacznie poniżej średniej UE wynoszącej 10,7 %.
Uczestnictwo jest przeważnie najniższe wśród osób, które najbardziej potrzebują podniesienia
umiejętności, tj. osób z wykształceniem podstawowym, osób w wieku powyżej 50 lat i osób
nieaktywnych zawodowo.

12

13

W skład Rady wchodzi troje wicepremierów (minister rozwoju, minister nauki i szkolnictwa wyższego, a
także minister kultury i dziedzictwa narodowego) oraz minister skarbu, minister edukacji narodowej,
minister zdrowia i minister cyfryzacji.
Osoby w wieku 20–34 lat, które zakończyły naukę na poziomie szkoły średniej II stopnia na rok do trzech
lat przed rokiem odniesienia.
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Wykres 3. Wskaźniki zatrudnienia wśród absolwentów szkół średnich II stopnia
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Jakość kształcenia i szkolenia zawodowego (IVET) i ich adekwatność do potrzeb rynku pracy są
wciąż ograniczone (Cedefop 2015a). Uczniowie decydujący się na kształcenie zawodowe,
szczególnie uczniowie wybierający zasadnicze szkoły zawodowe, mają niski poziom umiejętności
podstawowych w takich obszarach, jak język polski, matematyka i nauki przyrodnicze. Zdolność do
zatrudnienia wśród niedawnych absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego II stopnia w
Polsce jest średnia i w 2015 r. wyniosła 70 % w porównaniu z odsetkiem w UE-28 w wysokości
73,0 %.
Nadal istnieją wyzwania w zakresie:




praktycznego przygotowania nauczycieli przedmiotów zawodowych;
jakości nauczania przedmiotów ogólnych, takich jak język polski i matematyka;
jakości poradnictwa zawodowego i doradztwa w szkołach średnich.

Problem stanowi również systematyczna współpraca z przedsiębiorstwami mająca na celu poprawę
związku z rynkiem pracy. Rozbieżność między kwalifikacjami wymaganymi na rynku pracy a
kwalifikacjami zdobywanymi w szkołach zawodowych nadal utrzymuje się na znaczącym poziomie.
Stosowana metoda finansowania szkół zawodowych prowadzi do sytuacji, w której władze
powiatowe finansują programy kształcenia i szkolenia zawodowego, nawet jeśli nie ma
zapotrzebowania na dane kwalifikacje, a jednocześnie metoda ta zniechęca władze do finansowania
kwalifikacji zawodowych, których finasowanie jest bardziej kosztowne i na które często jest większe
zapotrzebowanie (Cedefop 2015a). W ramach bieżącej reformy kształcenia zawodowego planowane
jest jednak umocnienie działań mających na celu zacieśnienie związku kształcenia z rynkiem pracy.
Rośnie również odsetek pracodawców, którzy mają trudności z pozyskiwaniem pracowników o
wymaganych umiejętnościach. W 2014 r. 43 % pracodawców przyznało, że konieczne jest
podniesienie umiejętności ich pracowników (PARP i Uniwersytet Jagielloński 2015). Pracodawcy,
których zapytano o najpotrzebniejsze umiejętności wymagane od kandydatów na dane stanowisko,
wskazywali trzy kategorie kompetencji, niezależnie od zawodu, do którego szukano pracowników:
zdolności organizacyjne, profesjonalizm i umiejętności interpersonalne.
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Nowa podstawa programowy dla szkolnictwa zawodowego obejmuje rozwój tzw. umiejętności
miękkich (tj. kompetencji interpersonalnych i społecznych), takich jak planowanie, otwartość na
zmiany i radzenie sobie ze stresem, a także zdolność do pracy zespołowej.
Od września 2015 r. wprowadzono nową formę kształcenia w szkołach zawodowych. Stanowi ona
połączenie kształcenia w szkole zawodowej i szkoleń praktycznych. Szkolenia praktyczne odbywają
się w oparciu o umowę między uczniem a pracodawcą lub między szkołą a pracodawcą. Określona
zostaje minimalna liczba zajęć w ramach praktyk zawodowych, a pracodawca może mieć wpływ na
treść programów szkoleń zawodowych realizowanych w ramach szkolenia praktycznego w danym
przedsiębiorstwie.
W grudniu 2015 r. przyjęto ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Ustawa weszła w życie
w styczniu 2016 r. Na mocy ustawy wprowadzono Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK), zgodnie z
którymi kwalifikacje uzyskiwane w edukacji formalnej i nieformalnej zostaną przypisane do
wyznaczonych poziomów Ram Kwalifikacji. W lipcu 2016 r. uruchomiono Zintegrowany Rejestr
Kwalifikacji koordynowany przez Ministra Edukacji Narodowej. Dzięki zwiększeniu możliwości
gromadzenia i przenoszenia kwalifikacji osiąganych na różnych poziomach edukacji narzędzia te
umożliwiają większą elastyczność w zakresie uznawania dodatkowych kwalifikacji i sprawiają, że
ścieżki kształcenia są bardziej elastyczne.
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9. Załącznik. Źródła głównych wskaźników
Wskaźnik

Internetowy kod danych Eurostatu

Osoby wcześnie kończące naukę w systemach kształcenia i
szkolenia

edat_lfse_02 + edat_lfse_14

Liczba osób z wykształceniem wyższym

edat_lfse_03 + edat_lfs_9912

Wychowanie przedszkolne

educ_uoe_enra10

Wskaźnik zatrudnienia niedawnych absolwentów

edat_lfse_24

Wydatki publiczne na edukację jako procent PKB

gov_10a_exp

Wydatki dla instytucji publicznych i prywatnych na jednego
studenta

educ_uoe_fini04

Mobilność edukacyjna

educ_uoe_mobg03

Uczestnictwo dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie

trng_lfse_01

Pytania i uwagi dotyczące niniejszego sprawozdania można przesyłać pocztą
elektroniczną na adres:
EAC-UNITE-A2@ec.europa.eu
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Najważniejsze wnioski
 Polska jest jednym z państw UE osiągającym najlepsze wyniki w
dziedzinie
wczesnego
kończenia
nauki
i
umiejętności
podstawowych, lecz boryka się z problemami dotyczącymi nauczania
umiejętności przekrojowych. Nowy rząd rozpoczął istotną reformę
ustroju szkolnego.
 W ostatnich latach uczestnictwo we wczesnej edukacji i opiece na
dzieckiem znacznie się zwiększyło. Wyzwaniem pozostaje jednak
jakość wychowania przedszkolnego, zwłaszcza dla dzieci poniżej
trzeciego roku życia, przy czym nadal utrzymują się różnice między
regionami pod względem dostępu do tych usług. Niedawna decyzja
o podniesieniu wieku obowiązku szkolnego do lat siedmiu nie jest
zgodna z wynikami międzynarodowych badań, w których
podkreślono znaczenie wczesnego nauczania.
 Liczba osób z wykształceniem wyższym jest wysoka, jednak jakość
szkolnictwa wyższego i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy
nadal stanowią wyzwanie. Rząd rozpoczął istotny proces konsultacji
w sprawie przyszłości polskiego szkolnictwa wyższego.
 Jakość kształcenia i szkolenia zawodowego i ich adekwatność do
potrzeb rynku pracy są wciąż ograniczone. Obecnie wdrażany jest
nowy rodzaj kształcenia zawodowego.
 Uczestnictwo dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie
utrzymuje się na jednym z najniższych poziomów w UE, a poziom
umiejętności podstawowych wśród dorosłych jest stosunkowo niski,
zwłaszcza
w
dziedzinie
technologii
informacyjnych
i
komunikacyjnych (ICT). Wprowadzenie zintegrowanego systemu
kwalifikacji oraz krajowych ram kwalifikacji stanowi postęp.

Główne wskaźniki
Polska

Średnia UE

2012

2015

2012

2015

5,7%

5,3%

12,7%

11,0%

39,1%

43,4%

36,0%

38,7%

Poziomy odniesienia dla ET 2020
Osoby wcześnie kończące naukę w systemach
kształcenia i szkolenia (w wieku 18–24 lat)
Liczba osób z wykształceniem wyższym (w wieku
30–34 lat)
Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem (od wieku 4 lat do wieku, w
którym rozpoczyna się obowiązek szkolny ) (2011-2014)

Odsetek 15-latków mających braki w:

Wskaźnik zatrudnienia niedawnych absolwentów
według wykształcenia (osoby w wieku 20–34 lat,
które zakończyły edukację od 1 do 3 lat przed rokiem
odniesienia)
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Uczestnictwo dorosłych w procesie uczenia się przez
całe życie (w wieku 25–64 lat)

78,4%

87,1%

93,2%

94,3%
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Matematyce
Naukach
przyrodniczych

14,4%

:

22,1%
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9,0%
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16,6%

:

73,3%

77,4%
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4,5%

3,5%

9,2%
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