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W tomie 2 Monitora Kształcenia i Szkolenia 2017 zawarto dwadzieścia osiem sprawozdań 
dotyczących poszczególnych państw. W tomie oparto się na najnowszych dowodach ilościowych 
i jakościowych, aby przedstawić i ocenić najistotniejsze środki polityki przedsięwzięte niedawno 

i realizowane obecnie w poszczególnych państwach członkowskich UE, ze szczególnym 
uwzględnieniem zmian od połowy 2016 r. Stanowi on zatem uzupełnienie innych źródeł informacji, 
które oferują opisy krajowych systemów edukacji i szkoleń. 
 
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 skoncentrowano się na 

nierównościach w zakresie kształcenia i środkach służących promowaniu włączenia społecznego, 
opierając się w szczególności na wynikach koordynowanego przez OECD Programu 
Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA) z 2015 r., a także na najnowszych 
tendencjach w zakresie wczesnego kończenia nauki oraz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. 
W sekcji 4 omówiono inwestycje w kształcenie i szkolenie. 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 2017 r. 

Dodatkowe dane kontekstowe dostępne są online (ec.europa.eu/education/policy/strategic-
framework/et-monitor_pl)
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1. Kluczowe wskaźniki 

 
Źródła: Eurostat (w celu uzyskania dalszych informacji szczegółowych zob. sekcja 9);OECD (PISA). Uwaga:dane odnoszą się do 

średnich ważonych UE i obejmują różną liczbę państw członkowskich, w zależności od źródła informacji; d = definicja różni się; 
u = dane o niskiej wiarygodności; 12 = 2012; 14 = 2014; 15 = 2015.W przypadku mobilności edukacyjnej średnia UE została 

obliczona przez DG ds. Edukacji i Kultury na podstawie danych krajowych dostępnych dla wszystkich lat. Więcej informacji 

można znaleźć w odpowiedniej sekcji tomu 1 (ec.europa.eu/education/monitor). 

 

Wykres 1. Pozycja w stosunku do najlepszych (zewnętrzny pierścień) i najgorszych 
wyników (środkowa część wykresu) 

 
Źródło: Obliczenia DG ds. Edukacji i Kultury na podstawie danych Eurostatu (LFS 2016) oraz OECD (PISA 2015). 

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 

 
 

 Ogólne wyniki w zakresie nauczania są bardzo dobre. Polska jest jednym z państw UE 
osiągającym najlepsze wskaźniki w dziedzinie wczesnego kończenia nauki i uzyskiwania 
wykształcenia wyższego, a ogólny poziom umiejętności podstawowych ludzi młodych jest 

wysoki w porównaniu do innych państw UE.  

 Uczestnictwo we wczesnym nauczaniu i opiece nad dzieckiem znacznie się zwiększyło, 
lecz wyzwaniem pozostaje wychowanie przedszkolne dla najmłodszych dzieci.  

 Od września 2017 r. planowana jest reforma szkolnictwa podstawowego i średniego, w 
połączeniu z przedłużeniem czasu trwania nauczania na poziomie licealnym. Zmiany te 
budzą obawy wśród wielu zainteresowanych stron.  

 Rząd rozpoczął nową reformę szkolnictwa wyższego w celu poprawy jakości i wyników 
nauczania oraz wzmocnienia wymiaru międzynarodowego tego sektora.  

 Znaczenie kształcenia zawodowego dla rynku pracy w dalszym ciągu jest ograniczone, 
pomimo ostatnich inicjatyw. Reforma systemu szkolenia zawodowego rozpoczęła się we 
wrześniu 2017 r. 

 Niespójna polityka w dziedzinie kształcenia dorosłych skutkuje niewielkim 
zainteresowaniem oraz niskim udziałem w kształceniu i szkoleniu w porównaniu do 

średniej UE.  

  
 

 

3. Zwalczanie nierówności i wykluczenia społecznego 

 

Wskaźnik wczesnego kończenia nauki jest w Polsce bardzo niski: w 2016 r. wyniósł 

5,2%, czyli był o połowę niższy od średniej UE, która wynosi 10,8%. Dane Eurostatu 
pokazują jednak, że istnieją różnice w zależności od regionu i płci. Najwyższy – i cały czas rosnące 
– poziom występuje na zachodzie Polski i wynosi ponad 7%. Wskaźnik ten jest wyższy dla 
chłopców (6,4%) niż dla dziewcząt (3,9%), lecz nierówność względem płci zmniejsza się i obecnie 
jest zbliżona do średniej UE. Czynniki prowadzące do wykluczenia edukacyjnego w Polsce są dobrze 
znane i obejmują powody społeczno-gospodarcze, instytucjonalne i kulturowe (Federowicz i Sitek, 

2011 oraz Kozarzewski, 2008).W 2016 r. odsetek osób w wieku 15–24 lat, które nie pracują, nie 
uczą się ani nie szkolą, wyniósł 10,5%, czyli nieznacznie poniżej średniej UE, która wynosi 11,5%, 
co odzwierciedla niski wskaźnik osób porzucających naukę na stałe.  
 
Trudno będzie osiągnąć ambitny cel krajowy, który zakłada obniżenie poziomu 
wczesnego kończenia nauki do 4,5%. Dalsze zmniejszenie wskaźnika osób porzucających 
naukę będzie trudne do wykonania, ale w osiągnięciu tego celu mogą pomóc zmiany w kształceniu 

i szkoleniu zawodowym (IVET), a także programy kształcenia ustawicznego nauczycieli (rząd polski, 
2017). W latach 2013–2015 wskaźnik wczesnego kończenia nauki zmniejszał się tylko o 0,1 punktu 

procentowego rocznie. Ciekawe inicjatywy obejmują istniejący już program resocjalizacji młodych 
ludzi, którzy porzucili naukę, w ramach Ochotniczych Hufców Pracy (OHP); nowy program 
wspierania rodziny (500+); współpracę z rodzicami; oraz instytucje udzielające pomocy społecznej 
(Eurydice, 2017a). 
 

Stopniowa unowocześnianie wychowania przedszkolnego pomaga w zwiększeniu 
uczestnictwa we wczesnym nauczaniu i opiece nad dzieckiem. W latach 2013–2015 
uczestnictwo we wczesnym nauczaniu i opiece nad dzieckiem wydatnie zwiększyło się o 5,3 punktu 
procentowego, do 90,1%, chociaż wskaźnik ten w dalszym ciągu jest niższy od średniej UE 
wynoszącej 94,8%. Wzrost ten wynikał częściowo z ustanowienia nowego uprawnienia do 
wychowania przedszkolnego, któremu obecnie podlegają cztero- i pięciolatki i którym w 2017 r. 
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mają zostać objęte również trzylatki1. Występują jednak różnice w udziale dzieci w wychowaniu 
przedszkolnym w zależności od wieku, przy czym największy wzrost odnotowuje się wśród trzy- 
i czterolatków2. Polska stopniowo dorównuje poziomowi występującemu w innych państwach 

w regionie, ale w odniesieniu do najmłodszych dzieci wciąż pozostaje możliwość poprawy obecnej 
sytuacji3. W lutym 2017 r. rząd ogłosił nowy program „Maluch plus”, który stanowi kontynuację 
poprzedniego programu „Maluch”. Nowy program ma budżet w wysokości 151 mln PLN i ma 
wesprzeć 12 000 nowych placówek przeznaczonych dla dzieci uczestniczących we wczesnym 
nauczaniu oraz 42 000 już istniejących placówek opieki and dzieckiem4 (Eurydice, 2017a). 
 
Pomimo postępów nadal utrzymują się różnice pomiędzy regionami i w miastach brakuje 

placówek wczesnego nauczania i opieki nad dziećmi. Dotyczy to w szczególności świadczeń 
skierowanych do trzylatków, które zgodnie z prawem nie są jeszcze uprawnione do uczęszczania do 
placówek wczesnego nauczania i opieki nad dziećmi. Brak tego rodzaju placówek odnotowuje się 
zwłaszcza w większych miastach. Udział dzieci poniżej 3. roku życia we wczesnej edukacji i opiece 
nad dziećmi utrzymuje się na bardzo niskim poziomie: w 2015 r. wyniósł 7,5% w porównaniu do 

średniej UE wynoszącej 33,9% (Eurydice, 2017b) . Dodatkowo, uczęszczanie do placówek 
wczesnego nauczania i opieki nad dziećmi jest zróżnicowane pod względem geograficznym (GUS, 

2017): wskaźnik ten jest dużo niższy na obszarach wiejskich, w szczególności we wschodniej 
i północno-wschodniej Polsce. Ogólna polityka rozszerzająca dostęp do wychowania przedszkolnego 
pomoże rodzicom oraz poprawi poziom nauczania, umiejętności podstawowych i zdolności dzieci 
w dłuższej okresie5.  
 
Polska określiła wymagania jakościowe w zakresie wczesnego nauczania i opieki nad 

dzieckiem. Przedszkola są nadzorowane przez kuratoria działające na szczeblu wojewódzkim. 
Nauczyciele wczesnego nauczania i opieki nad dzieckiem podlegają Karcie Nauczyciela. Zgodnie 
z nowo przedstawionymi przepisami będą oni musieli posiadać kwalifikacje uzyskane w ramach 
kształcenia na poziomie wyższym z uwzględnieniem odpowiedniej wiedzy dydaktycznej6. 
Kwalifikacje nauczycieli pracujących w przedszkolach niepublicznych oraz opiekunów dzieci poniżej 
3. roku życia również są odpowiednio określone (rząd polski, 2017) 
 

Pomimo pewnego pogorszenia poziomu umiejętności podstawowych w badaniu PISA 

w 2015 r. Polska jest jednym z państw UE osiągającym najlepsze wyniki. Po istotnej 
poprawie sytuacji w latach 2006–2012 wyniki uzyskiwane przez Polskę pogorszyły się we 
wszystkich obszarach uwzględnionych w prowadzonym przez OECD Programie Międzynarodowej 
Oceny Umiejętności Uczniów (PISA) z 2015 r. (OECD, 2016a), a zwłaszcza w obszarze nauk 
ścisłych (zob. wykres 2). Mimo to Polska nadal osiąga lepsze wyniki zarówno od średniej UE, jak 
i średniej OECD we wszystkich obszarach (Komisja Europejska, 2016). Odsetek osób osiągających 

słabe wyniki w naukach ścisłych (16%), umiejętności czytania (14%) i matematyce (17%) jest 
znacznie niższy od średniej UE we wszystkich obszarach, oraz bardzo zbliżony do celu UE 
w zakresie kształcenia i szkolenia, który w 2020 r. ma wynosić 15%. Odsetek osób osiągających 
najlepsze wyniki zmniejszył się do poziomu z 2009 r. (OECD, 2016b). Wpływ poziomu społeczno-
gospodarczego uczniów na wyniki w nauce jest stosunkowo niewielki i od 2006 r. cały czas się 
zmniejsza (OECD, 2016c). OECD ostrzega jednak, że ostatnio wprowadzona reforma szkolnictwa 

średniego musi zostać dokładnie zbadana, aby upewnić się, iż nie spowoduje ona pogorszenia 
umiejętności podstawowych uczniów w przyszłości(OECD, 2017). Wyniki uprzednio 
przeprowadzonego przez OECD badania dotyczącego umiejętności dorosłych pokazują, że ogólny 
poziom umiejętności dorosłych w Polsce są niskie w porównaniu do innych państw, zwłaszcza wśród 
osób starszych, mieszkańców obszarów wiejskich i osób o niskim poziomie wykształcenia (OECD, 

2015). 

                                                
1  Ponadto od dnia 1 stycznia 2017 r. wychowanie przedszkolne dla sześciolatków jest bezpłatne 

w przedszkolach państwowych. 
2  Świadczenie usług związanych z wychowaniem przedszkolnym dla każdej zainteresowanej rodziny stało się 

obowiązkiem władz samorządowych. 
3  W latach 2011–2015 wychowanie przedszkolne była obowiązkowe dla pięciolatków. Od września 2016 r. 

jest ona nieobowiązkowa, ale pięciolatki nadal mają do niej prawo. 
4  Zob. http://www.zlobki.mpips.gov.pl/. 
5  Polska opracowuje ujednolicone podejście do wczesnego nauczania i opieki nad dzieckiem we współpracy 

z rodzicami, czemu towarzyszy wdrażanie nowego programu wspierania finansowego rodzin (tj. programu 
500+). 

6  http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12295107 

http://www.zlobki.mpips.gov.pl/
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Wykres 2. Postępy w zmniejszeniu wskaźnika osób osiągających słabe wyniki 

w naukach ścisłych, 2009–2015 

 

 
 

Źródło: OECD (PISA 2014) Internetowy kod danych: table 1.2.2.a  

 
Nierówności powstające pomiędzy szkołami w zakresie wyników procesu kształcenia 
stanowią nowe wyzwanie. W Polsce powstają coraz bardziej widoczne różnice pomiędzy 
szkołami w zakresie kształcenia gimnazjalnego. Wyniki ostatniego badania pokazują, że już na 

poziomie kształcenia podstawowego nasila się problem nierówności pomiędzy szkołami, np. 
w większych miastach (Dolata, 2014). Ponadto cały czas zwiększa się zjawisko przyjmowania 
najlepszych uczniów przez gimnazja w obszarach miejskich (Dolata, M. i Sitek, M., 2015). Polskie 

władze utrzymują, że obecne i przyszłe reformy szkolnictwa podstawowego i średniego uwzględnią 
również wspomniane wyżej nierówności.  
 

Należy nasilić wysiłki na rzecz skutecznej integracji migrantów. Migranci przybywający do 

Polski pochodzą głównie z Ukrainy, krajów Kaukazu i Azji Środkowej7. Ostatnio przyjęte przepisy 
dotyczące nauczania szkolnego (w celu uzyskania dalszych informacji szczegółowych zob. część 5) 
przewidują środki mające pomóc w integracji nowo przybyłych dzieci migrantów oraz 
w ograniczeniu porzucania przez nich nauki. Środki te obejmują organizację dodatkowych zajęć 
nauki języka polskiego, zapewnienie indywidualnego wsparcia oraz zatrudnienie dodatkowych 
nauczycieli. Jednak, jak wynika z oceny przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli, 
w rzeczywistości te wymagania często nie są spełniane (NIK, 2015). 

4. Nakłady na kształcenie wyzwania demograficzne i 
umiejętności podstawowe 

 

Wydatki publiczne na edukację w ciągu ostatnich dziesięciu lat utrzymywały się na 
stałym poziomie i były zbliżone do średniej UE. Wydatki publiczne na edukację w 2015 r. 

wynosiły 5,2% PKB w porównaniu do średniej UE wynoszącej 4,9%. W 2015 r. wydatki na edukację 
stanowiły 12,6% wydatków publicznych ogółem w porównaniu do średniej UE wynoszącej 10,3%. 
Wartość bezwzględna wydatków na edukację wzrosła, biorąc pod uwagę dynamiczny wzrost PKB. 
Wysokość wydatków publicznych i prywatnych na ucznia, zmierzone w parytecie siły nabywczej, 
były zbliżone do wielkości spotykanych w innych krajach Europy Środkowej w 2014 r. Polska 
pozostaje jednak w tyle za krajami Europy Zachodniej, zwłaszcza w zakresie wydatków na 

                                                
7  W 2016 r. Polska wydała obywatelom Ukrainy ok. 0,4 mln pozwoleń na pobyt i ok. 1,2 mln pozwoleń na 

pracę (GUS, 2017). 
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szkolnictwo wyższe8 (OECD, 2016c). Większość wydatków publicznych jest celowa, tj. w formie 
subwencji oświatowej przyznawanej władzom samorządowym (Sztanderska, (red.), 2014). 
Ostatnio eksperci wyrazili wątpliwości co do równomiernego podziału środków, zwłaszcza 

w  ramach obecnej reformy szkolnictwa, która będzie miała istotny wpływ finansowy na władze 
samorządowe. Wskaźnik zatrudniania niedawnych absolwentów rośnie i cały czas zbliża się do 
średniej UE. W 2016 r. ogólny wskaźnik dla wszystkich poziomów ISCED wyniósł 79,5% 
w porównaniu ze średnią UE w wysokości 77,1%. Jednak wskaźnik ten znacznie się różni 
w zależności od poziomu wykształcenia absolwentów9. 
 
Sytuacja demograficzna stanowi kluczowe wyzwanie, ponieważ przewiduje się wyraźny 

spadek liczby osób w systemie szkolnictwa. Liczba osób objętych obowiązkiem szkolnym 
zmniejsza się, co odzwierciedla niski współczynnik urodzeń od wczesnych lat 90. W latach 2013–
2015 liczba osób uczestniczących w nauczaniu na różnych poziomach zmniejszyła się o 4,3%; 
z kolei liczba studentów na wyższych uczelniach zmniejszyła się o 12,5%. W latach 2007–2012 
liczba uczniów szkół podstawowych spadła o 9,1%, a liczba szkół zmalała o 5,8%. Na poziomie 

szkół gimnazjalnych liczba uczniów zmniejszyła się o 20,3% (GUS, 2016a), natomiast liczba szkół 
wzrosła o 3%. Powyższe dane liczbowe odzwierciedlają zarówno różnice na szczeblu lokalnym – np. 

wzrost liczby uczniów w obszarach bardziej zaludnionych – oraz tworzenie się nowych szkół 
niepublicznych. Spadek liczby uczniów będzie się utrzymywał w kolejnych latach i prawdopodobnie 
spowoduje podniesienie trudnej kwestii organizacji sieci szkół (Herczyński i Sobotka, 2014). 
Zjawisko to jest również widoczne w klasach: liczba uczniów przypadających na jednego 
nauczyciela zmniejszyła się z 16,4 w 2013 r. do 15,1 w 2015 r. (OECD, 2016c). Według polskich 
władz, obecna reforma gimnazjów może częściowo rozwiązać ten problem. 

 
Ramka 1: Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (Plan Morawieckiego) 

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju została ogłoszona przez obecny rząd polski 
w 2016 r. i została ona przyjęta w lutym 2017 r. Strategia ta przewiduje, między innymi, 
reformę systemu szkolnictwa wyższego oraz wdrożenie zintegrowanego systemu kwalifikacji. 
 
Ponadto zawiera ona szereg kluczowych wyzwań w dziedzinie edukacji, w tym rozwijanie 

kluczowych zdolności i umiejętności – „tworzenie kapitału ludzkiego” – na rzecz przyszłej 

gospodarki opartej na wiedzy (MR, 2017). 
 
https://www.mr.gov.pl/media/36848/SOR_2017_maly_internet_03_2017_aa.pdf 
 

5. Unowocześnianie nauczania w szkołach  

Zapowiedziane zmiany w strukturze systemu szkolnictwa wywołują zaniepokojenie 
środowiska. Ustawa – Prawo oświatowe z grudnia 2016 r. wprowadza istotne zmiany systemowe 
w szkolnictwie podstawowym i średnim, które wejdą w życie pomiędzy 1 września 2017 r. a rokiem 
szkolnym 2022/202310. Gimnazja zostaną stopniowo wygaszane. W roku szkolnym 2018/2019 

szkoły te przestaną istnieć, a ich ostatni uczniowie zakończą wtedy edukację na tym poziomie 
(Eurydice 2017a). Reforma ta łączy poziom podstawowy z poziomem średnim; uczniowie będą 
uczęszczać do szkoły podstawowej przez 8 lat zamiast przez 6 lat. Związek Nauczycielstwa 

Polskiego twierdzi, że wygaszanie gimnazjów może doprowadzić do utraty pracy przez nauczycieli 
i tym samym może mieć ujemny wpływ na wyniki edukacyjne uczniów (ZNP, 2017), ale polskie 
władze wskazują na przewidywane zwiększenie liczby nauczycieli. 
 

                                                
8  Na poziomie ISCED 0 wyniósł on 4 618 EUR, na poziomach ISCED 1–2 to 5 086 EUR, na poziomach ISCED 

3–4 to 4 301 EUR i na poziomach ISCED 5–8 to 7 213 EUR (wszystkie wartości są wyrażone w parytecie 
siły nabywczej). 

9  Na poziomach ISCED 0–2 wskaźnik ten wyniósł 40,7% w Polsce, w porównaniu do 54,3% dla średniej UE; 
na poziomach ISCED 3–4 wyniósł 68,5%, w porównaniu do 74,8%; oraz na poziomach ISCED 5–8 wyniósł 
87,5% w porównaniu do 84,8% (wszystkie wartości zostały zmierzone w 2016 r.). 

10  Zob. http://reformaedukacji.men.gov.pl/aktualnosci/ustawy-wprowadzajace-reforme-edukacji-
opublikowane-w-dzienniku-ustaw.html. 

https://www.mr.gov.pl/media/36848/SOR_2017_maly_internet_03_2017_aa.pdf
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Reforma będzie dotyczyła wszystkich szkół, nauczycieli i władz samorządowych, które 
odpowiadają za sieć szkół. Koszt reformy w latach 2017–2018 szacuje się na 931 mln PLN, przy 
czym pewną część tych kosztów będą musiały pokryć władze samorządowe. Dodatkowe wyzwanie 

stanowi dostosowanie sieci szkół na szczeblu gminnym i powiatowym, ponieważ gminna sieć szkół 
podstawowych i gimnazjów zostanie zastąpiona wyłącznie szkołami podstawowymi, podczas gdy 
powiaty będą odpowiedzialne za wydłużony okres nauki w nowych szkołach średnich. Z powodu 
możliwych skutków reformie tej sprzeciwiają się, między innymi, Związek Nauczycielstwa Polskiego 
(ZNP) i stowarzyszenia zrzeszające rodziców uczniów. W kwietniu 2017 r. przedstawiona została 
petycja w sprawie przeprowadzenia referendum krajowego w sprawie ww. reformy; petycję 
podpisało 910 000 obywateli. Rząd polski odrzucił jednak ten wniosek, ponieważ zaczęto już 

wdrażać reformę gimnazjów11. 
 
Polska powinna w przyszłości nieustannie zwiększać jakość nauczania. Aby utrzymać 
dobre wyniki edukacyjne, należy wzmocnić proces oceniania i kształcenia ustawicznego nauczycieli, 
udostępnić im nowe narzędzia i metody pedagogiczne oraz poprawić zarządzanie szkołami. 

W związku z tym w lutym 2017 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjęło nowe przepisy 
dotyczące podstawy programowej dla nauczania przedszkolnego i ogólnego w szkołach 

podstawowych (MEN, 2017). Wprowadzono nowe podręczniki, które obecnie są bezpłatne dla 
wszystkich uczniów szkół podstawowych i średnich. Nowa podstawa programowa zostanie 
stopniowo wdrożona w przyszłości na wszystkich szczeblach szkolnictwa podstawowego. Większość 
nauczycieli szkół podstawowych weźmie udział w szkoleniach poświęconych jej wprowadzeniu. 
Nowa podstawa programowa może jednak ograniczyć względną swobodę dyrektorów szkół 
i nauczycieli w tej dziedzinie, na przykład poprzez dokładne określenie liczby godzin 

przeznaczonych na dany przedmiot w poszczególnych klasach. 
 
System Informacji Oświatowej jest wciąż dalej rozwijany. System Informacji Oświatowej 
(SIO) – elektroniczny system baz danych dotyczących szkół, jednostek oświatowych, nauczycieli 
i uczniów – jest ważnym źródłem informacji na temat jakości kształcenia. Zawarte w nim dane są 
wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji systemowych, a także do zarządzania dostępem 
do nauczania oraz finansowania systemu szkolnictwa12. Każda szkoła przesyła do SIO dane 

dotyczące uczniów/nauczycieli, nakładów kapitałowych i wydatków itd. Jednakże, SIO nie gromadzi 

danych osobowych dotyczących wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i społecznego 
udzielanego poszczególnym uczniom i studentom; do analizy statystycznej są wykorzystywane 
wyłącznie dane zbiorcze (Eurydice 2017a). 

6. Unowocześnianie szkolnictwa wyższego 

Polska posiada jeden z najwyższych wskaźników osób z wykształceniem wyższym 
w całej UE. Polska osiągnęła główny cel strategii „Europa 2020” i w 2016 r. wskaźnik dotyczący 
odsetka osób z wykształceniem wyższym wyniósł 44,6%, czyli był wyższy od średniej UE 
wynoszącej 39,1%. Ambitny cel krajowy polegający na osiągnięciu 45% do 2020 r. wkrótce też 

zostanie osiągnięty. Jednostki szkolnictwa wyższego zaczynają odnotowywać spadek liczby nowych 
studentów, co jest odzwierciedleniem zmieniającej się sytuacji demograficznej; liczba studentów 
maleje od 2013 r. (GUS, 2016b), co wpływa na finansowanie instytucji zarówno publicznych, jak 
i prywatnych, zgodnie z zasadą, ze wysokość nakładów budżetowych zależy w dużej mierze od 
liczby studentów. Polska rozważa wprowadzenie nowych możliwości uczęszczania na studia wyższe, 
na przykład poprzez nabór osób starszych i uczniów dorosłych13.  

 

 
  

                                                
11  Zob. http://referendum-szkolne.pl 
12  Zob. https://cie.men.gov.pl/. 
13  W październiku 2016 r. uruchomiono projekt pilotażowy wspierający uniwersytety trzeciego wieku; na ten 

projekt przeznaczono niewielki budżet w wysokości 4 mln PLN. 

http://referendum-szkolne.pl/
https://cie.men.gov.pl/
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Wykres 3. Wskaźniki zatrudnienia niedawnych absolwentów (w wieku 20–34 lata), 
którzy zakończyli szkolnictwo wyższe od 1 do 3 lat przed rokiem odniesienia 

 

 
 
Źródło: Eurostat (LFS, 2008–2016). Internetowy kod danych: edat_lfse_24 

 

Polska odnotowuje stały wzrost zatrudniania absolwentów szkól wyższych. Wskaźnik 
zatrudnienia niedawnych absolwentów jest wysoki i wynosi 87% w porównaniu do średniej UE, 

która wynosi 82,8% (zob. wykres 3). Pojawiła się jednak kwestia zachęcania studentów do wyboru 
kierunków studiów, na które istnieje największe zapotrzebowanie dla polskiej gospodarki. Odsetek 
polskich studentów studiujących nauki ścisłe, technologię, inżynierię i matematykę (tzw. STEM) 
oraz informatykę jest bardzo zbliżony do średniej UE, ale jest niższy od wskaźników 
odnotowywanych w Szwecji czy Finlandii, które to państwa maja wiodącą rolę w tym zakresie. To 
samo dotyczy mobilności edukacyjnej, zwłaszcza na poziomie studiów magisterskich. Coraz 
większy niedobór wykwalifikowanej kadry oznaczają, że być może trzeba będzie bardziej zachęcać 

studentów do wyboru przedmiotów z tzw. STEM. Krajowy program reform z 2017 r. zawiera plany 

dotyczące zreformowania polskiego systemu szkolnictwa wyższego; jednym z celów jest 
dostosowanie szkolnictwa wyższego do przyszłych potrzeb rynku pracy (rząd polski, 2017). 
Fundusze strukturalne i inwestycyjne z UE również zapewniają istotne wsparcie w tym zakresie 
(zob. poniżej przykład projektu wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). 
 
 

Ramka 2: Program rozwoju umiejętności  

 
Program ten został opracowany na podstawie szczegółowej oceny ex-ante, która została zlecona 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i przeprowadzona w 2014 r.. W ramach tej oceny 
zbadano przyszłe zapotrzebowanie na umiejętności w różnych branżach, również w kontekście 
obecnego rozwoju gospodarczego. 

 
Głównym celem programu jest wzmocnienie zdolności niezbędnych do uczestnictwa w rynku 
pracy, w szczególności umiejętności ogólnych. Program ten wspiera, między innymi, następujące 

działania: 
 
- sesje szkoleniowe i warsztaty ukierunkowane na poprawę umiejętności i zdolności 

najbardziej potrzebnych na rynku pracy, łącznie z przedsiębiorczością; 

- dodatkowe kursy organizowane wspólnie z pracodawcami; 
- uczenie się oparte na trybie zadaniowym; 
- poradnictwo dotyczące zatrudnienia w danym zawodzie. 

 
Program ten kładzie szczególnie silny nacisk na współpracę pomiędzy uniwersytetami 
a pracodawcami w celu wzmocnienia praktycznych aspektu szkoleń oraz zwiększenia 
zaangażowania pracodawców w realizację programu.  

 
Przykładowy link: http://www.ch.pw.edu.pl/Studenci/Program-rozwoju-kompetencji 
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Polska zamierza zreformować swój system szkolnictwa wyższego. W Polsce istnieje 
potrzeba zmian w szkolnictwie wyższym w celu lepszego uwzględnienia zróżnicowanego poziomu 
zdolności, zainteresowań i oczekiwań studentów (Marciniak, 2014). Wprowadzenie Krajowych Ram 

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego kładzie nacisk na wyniki nauczania. Należy przedsięwziąć 
dalsze środki w celu poprawy jakości nauczania i śledzenia ścieżek zawodowych absolwentów 
obecnych na rynku pracy – tę potrzebę rozwiązuje częściowo krajowy system śledzenia 
absolwentów, który został wprowadzony w 2016 r. Wstępne wyniki są już dostępne w Internecie14 
(MNiSW, 2017). Latem 2016 r. zmieniono również system stypendialny dla studentów, celem 
uelastycznienia zasad wsparcia uzależnionego od dochodów. Z myślą o doktorantach wdrożono 
także program „Doktorat wdrożeniowy”, który łączy pracę naukową z działalnością zawodową. 

 

Ramka 3: Nowa polska strategia dla nauki i szkolnictwa wyższego  

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nową strategię obejmującą oba ww. obszary 
(MNiSW, 2016). Strategia ta ma na celu poprawę działania jednostek naukowo-badawczych w 
ramach szkolnictwa wyższego w Polsce. Opiera się ona na trzech filarach: 

 

- „Konstytucja dla nauki”: zmiany systemowe w szkolnictwie wyższym, łącznie z jego 
zarządzaniem i finansowaniem15; 

- „Innowacje dla gospodarki”: urynkowienie nauki i współpraca z przedsiębiorcami;  
- „Nauka dla Ciebie”: program wspierający odpowiedzialność społeczną oraz upowszechnianie 

nauki w społeczeństwie. 

http://www.nauka.gov.pl/ustawa20/ oraz http://www.nauka.gov.pl/en/polish-science-news/the-
experts-presented-their-proposals-of-assumptions-for-the-law-on-higher-education.html 

 

7. Unowocześnianie kształcenia i szkolenia zawodowego 
oraz wspieranie uczenia się dorosłych 

 

W 2015 r. odsetek uczniów szkół średnich w Polsce, uczestniczących w początkowym 
szkolnictwie zawodowym (tzw. IVET), nieznacznie wzrósł do 50,5%, przewyższając 
średnią UE, która wynosi 47,3%. W 2016 r. wskaźnik zatrudnienia niedawnych absolwentów 
IVET wyniósł 74,3% i był nieznacznie niższy od średniej UE wynoszącej 75%. Przeprowadzona 
w 2016 r. reforma systemu szkolnictwa zawodowego była skutkiem tego, iż  sektor ten boryka się 

z pewnymi kłopotami strukturalnymi (rząd polski, 2017). Dotyczą one braku mechanizmów 
pozwalających na dostosowanie tzw. IVET do popytu na rynku pracy; brak elastycznych ścieżek 
uczenia się; niedostateczne poradnictwo i doradztwo zawodowe; niewystarczającej jakości 
nauczanie; oraz brak odpowiednich nakładów finansowych. Problemy te nie zostały uwzględnione 
w dostatecznej mierze, przede wszystkim dlatego, że model finansowania nie został dostosowany 
do zmian w strukturze i podstawie programowej, wprowadzonych w ramach reformy w 2012 r. 
 

Celem obecnej reformy systemu szkolnictwa zawodowego jest wzmocnienie istniejących 
środków oraz wprowadzenie nowych elementów. Kierunek reformy, która jest wdrażana od 
września 2017 r., jest zgodny z głównymi priorytetami polityki UE. Jej celem jest promowanie 

współpracy pracodawców ze szkołami, zwłaszcza w zakresie organizowania nauki zawodu 
w miejscu wykonywanej praktyki. Reforma obejmuje także projekty finansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), które dotyczą konkretnych aspektów takich jak 

wsparcie współpracy pomiędzy tzw. IVET i przedsiębiorcami lub opracowanie praktycznych 
tematów egzaminów. W 2016 r. nie podjęto żadnych konkretnych działań w zakresie dalszego 
kształcenia zawodowego osób dorosłych, mimo że sektor ten stoi wobec wyzwań podobnych do 
wyzwań związanych z podstawowym kształceniem zawodowym (Eurydice 2017a). 
 

                                                
14  http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/zobacz-co-studiowac-zeby-dobrze-zarabiac.html. 
15  W dniu 1 stycznia 2017 r. wprowadzono nowy sposób finansowania państwowych jednostek szkolnictwa 

wyższego. http://www.nauka.gov.pl/en/polish-science-news/gowin-universities-are-beginning-to-adapt-
to-changes-in-financing.html 

http://www.nauka.gov.pl/ustawa20/
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/zobacz-co-studiowac-zeby-dobrze-zarabiac.html
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Dorośli wykazują niewielkie zainteresowanie rozwijaniem swoich umiejętności lub 
zdobywaniem nowych kwalifikacji. Polska stoi wobec istotnego wyzwania długoterminowego, 
które polega na stworzeniu odpowiedniego sposobu uczenia się przez całe życie, zwłaszcza wśród 

osób starszych i osób o niskich kwalifikacjach. W 2016 r. wskaźnik uczestnictwa dorosłych 
w uczeniu się, który wynosił 3,7%, był wyższy o 0,2 punktu procentowego w porównaniu do 
poprzedniego roku, ale w dalszym ciągu jest znacznie niższy od średniej UE wynoszącej 10,8%. 
Ostatnie badanie OECD dotyczące umiejętności dorosłych (PIAAC) pokazuje, że 15% dorosłych 
Polaków ma słabe umiejętności czytania, pisania i liczenia oraz że umiejętności informatyczne 
Polaków we wszystkich grupach wiekowych są niższe od średniej OECD16(OECD, 2016c). W 2016 r. 
uruchomiono zintegrowany system kwalifikacji oraz rejestr kwalifikacji. Przygotowywane są także 

projekty realizowane w ramach EFS, których celem jest finansowanie działań służących 
opracowaniu metod i narzędzi wspomagających wykorzystanie informatyki oraz ich 
rozpowszechnieniu. Aby działania te były skuteczne, należy opracować spójną politykę uczenia się 
osób dorosłych, wyznaczyć jasne cele na szczeblu krajowym oraz zmobilizować zainteresowane 
strony tego procesu. Dlatego istnieją pewne oczekiwania, co do przyszłej strategii w zakresie 

umiejętności. 
 

Sektorowe Rady ds. Kompetencji są nową inicjatywą w obszarze umiejętności. W 2015 r. 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomiła współfinansowany ze środków EFS 
projekt polegający na utworzeniu i wsparciu 15 Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Zadaniem tych 
rad jest przedstawianie zaleceń dotyczących rozwiązań lub zmian legislacyjnych w dziedzinie 
kształcenia i szkolenia oraz dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy w poszczególnych sektorach 
(PARP, 2015).  
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9. Załącznik I. Źródła kluczowych wskaźników 

Wskaźnik Eurostat, internetowy kod danych 

Odsetek osób, które przedwcześnie rezygnują z kształcenia lub 
szkolenia 

edat_lfse_02 + edat_lfse_14 

Osoby posiadające wykształcenie wyższe edat_lfse_03+ edat_lfs_9912 

Wczesna edukacja i opieka nad dziećmi educ_uoe_enra10 

Wskaźnik zatrudnienia nowych absolwentów edat_lfse_24 

Uczestnictwo dorosłych w procesie uczenia się  trng_lfse_03 

Wydatki publiczne na edukację jako procent PKB gov_10a_exp 

Wydatki na instytucje publiczne i prywatne na jednego ucznia educ_uoe_fini04 

Mobilność edukacyjna edu_uoe_mobg03 

 

10. Załącznik II. Struktura systemu edukacji 

Wiek uczniów                                                                                                                Czas trwania programu (w latach) 

 
Uwaga: Od września 2016 r. obowiązkowi szkolnemu podlegają dzieci od 7. roku życia. O uczęszczaniu 

sześciolatków do 1. klasy szkoły podstawowej decydują rodzice. 

 

Źródło: Komisja Europejska/EACEA/Eurydice, 2016. Struktura europejskich systemów kształcenia 2016/17: schematy. Fakty 

i liczby Eurydice. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 

Pytania i uwagi dotyczące niniejszego sprawozdania są mile widziane i można je 
przesyłać pocztą elektroniczną na adres: 
Krzysztof KANIA 
krzysztof.kania@ec.europa.eu 
lub 
EAC-UNITE-A2@ec.europa.eu 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-383444_QID_-13843DDF_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;WSTATUS,L,Z,1;C_BIRTH,L,Z,2;AGE,L,Z,3;UNIT,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-383444INDICATORS,OBS_FLAG;DS-383444SEX,T;DS-383444C_BIRTH,NAT;DS-383444WSTATUS,POP;DS-383444UNIT,PC;DS-383444AGE,Y18-24;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=C-BIRTH_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-108805_QID_4010DA9_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;WSTATUS,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;AGE,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-108805WSTATUS,POP;DS-108805SEX,T;DS-108805UNIT,PC;DS-108805INDICATORS,OBS_FLAG;DS-108805AGE,Y18-24;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-591613_QID_-15A2C03_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;AGE,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;ISCED11,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-591613SEX,T;DS-591613UNIT,PC;DS-591613ISCED11,ED5-8;DS-591613INDICATORS,OBS_FLAG;DS-591613AGE,Y30-34;&rankName1=ISCED11_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=
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http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-108839_QID_12F5F0C6_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;ISCED11,L,Z,1;SEX,L,Z,2;AGE,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-108839ISCED11,TOTAL;DS-108839UNIT,PC;DS-108839INDICATORS,OBS_FLAG;DS-108839SEX,T;DS-108839AGE,Y25-64;&rankName1=ISCED11_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-471197_QID_165664C6_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;SECTOR,L,Z,1;COFOG99,L,Z,2;NA_ITEM,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-471197INDICATORS,OBS_FLAG;DS-471197UNIT,PC_GDP;DS-471197COFOG99,GF09;DS-471197SECTOR,S13;DS-471197NA_ITEM,TE;&rankName1=TIME_1_0_0_0&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=GEO_1_2_0_1&rankName4=SECTOR_1_2_-1_2&rankName5=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName6=NA-ITEM_1_2_-1_2&rankName7=COFOG99_1_2_-1_2&sortR=ASC_-1_FIRST&pprRK=FIRST&pprSO=PROTOCOL&ppcRK=FIRST&ppcSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-555266_QID_-1947A001_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;SECTOR,L,Z,1;ISCED11,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-555266SECTOR,TOT_SEC;DS-555266ISCED11,ED5-8;DS-555266INDICATORS,OBS_FLAG;DS-555266UNIT,PPS;&rankName1=ISCED11_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=SECTOR_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-609020_QID_-2B29F98B_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;ISCED11,L,Z,1;PARTNER,L,Z,2;SEX,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-609020SEX,T;DS-609020ISCED11,ED5-8;DS-609020INDICATORS,OBS_FLAG;DS-609020UNIT,PC;DS-609020PARTNER,EUR;&rankName1=PARTNER_1_2_-1_2&rankName2=ISCED11_1_2_-1_2&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=
mailto:krzysztof.kania@ec.europa.eu
mailto:EAC-UNITE-A2@ec.europa.eu
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Streszczenie  

Najważniejsze wnioski z analizy na poziomie 
ponadnarodowym 
Tematem przewodnim tegorocznego monitora jest problem nierówności w zakresie edukacji oraz 
ważna rola, jaką odgrywa edukacja w budowaniu sprawiedliwszego społeczeństwa. Głównym 

nowym źródłem danych są wyniki badania PISA 201517 przeprowadzonego wśród piętnastoletnich 
uczniów. W badaniu tym po raz pierwszy wzięły udział wszystkie państwa członkowskie UE. Dzięki 
bogatym informacjom na temat środowisk, z których pochodzą uczniowie poddani badaniu, PISA 
oferuje wyjątkowy wgląd w to, jaki jest wpływ statusu społeczno-ekonomicznego, faktu 
pochodzenia ze środowisk migracyjnych oraz płci na uzyskanie wyniku odpowiadającego unijnemu 
poziomowi odniesienia w zakresie osiągania słabych wyników w odniesieniu do czytania, 

matematyki i nauk przyrodniczych. 

Tematykę równości i spójności społecznej uwzględniono również w znacznym zakresie przy 
sporządzaniu sprawozdania na temat pozostałych do zrealizowania celów w dziedzinie edukacji 
określonych w strategii „Europa 2020” (część 2); cele te odnoszą się do: 

- osób wcześnie kończących naukę; 

- osób z wykształceniem wyższym; 

- uczestnictwa w programach wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem; 

- wskaźników zatrudnienia niedawnych absolwentów;  

- uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się. 

Część 3 monitora sporządzono na podstawie informacji na temat podjętych niedawno przez 
Komisję inicjatyw w zakresie polityki i zaproponowano w niej analityczną podstawę w odniesieniu 
do rozwoju szkół, w odniesieniu do sposobów osiągania doskonałości w nauczaniu i w odniesieniu 
do programu działania na rzecz szkolnictwa wyższego. 

 

Nierówności nadal stanowią dla Europy wyzwanie 

 
Nierówności uznaje się powszechnie za zagrożenie dla spójności społecznej i długotrwałego 
dobrobytu naszych społeczeństw. W następstwie kryzysu finansowego z 2008 r. doszło do 
intensyfikacji debaty publicznej na temat sprawiedliwości społecznej. 

Jedną z najważniejszych cech nierówności stanowi ich międzypokoleniowe dziedziczenie lub wpływ 
statusu społeczno-ekonomicznego rodziców na poziom wykształcenia ich dzieci, ich status 
zawodowy, dochód lub zdrowie. Systemy kształcenia mają do odegrania szczególną rolę 
w budowaniu sprawiedliwszego społeczeństwa poprzez oferowanie wszystkim równych szans, bez 
względu na środowisko, z którego pochodzą. Oferowanie równych szans dzieciom i młodzieży 
okazuje się skuteczniejsze, gdy jest zintegrowane z rzeczywistym wsparciem rodziców i rodzin. 

Istnieje silna zależność między poziomem wykształcenia a społecznymi efektami edukacji. Osoby 

posiadające jedynie wykształcenie podstawowe są blisko trzykrotnie bardziej narażone na życie 
w ubóstwie lub na wykluczenie społeczne od osób z wykształceniem wyższym. W 2016 r. jedynie 
44,0% spośród osób młodych (w wieku 18–24 lat), które ukończyły szkołę na poziomie niższym niż 
średni II stopnia, miało zatrudnienie. Z kolei w populacji ogólnej (w wieku 15–64 lat) bezrobocie 
jest w znacznie większym stopniu rozpowszechnione wśród osób posiadających jedynie 
wykształcenie podstawowe (16,6%) niż wśród osób z wykształceniem wyższym (5,1%). Ponadto 
wyższy odsetek osób z wyższym wykształceniem (80,4% według danych z 2015 r.) postrzega swój 

stan zdrowia jako „dobry lub bardzo dobry”, natomiast współczynnik ten osiągnął znacznie niższą 

                                                
17  PISA jest programem międzynarodowej oceny umiejętności uczniów prowadzonym przez OECD. 
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wartość wśród osób posiadających jedynie wykształcenie podstawowe (53,8%)18. Długość 
średniego trwania życia również wzrasta współmiernie do poziomu wykształcenia: premia 
z wykształcenia może doprowadzić do wynoszącej 10 lat różnicy między osobami o niskich 

kwalifikacjach a osobami o wysokich kwalifikacjach (dane z 2015 r.). 

 
Wizualizacja 1 – Wskaźniki „zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” osób 
w wieku 18 lat i starszych według poziomu wykształcenia, z uwzględnieniem wszystkich 

28 państw członkowskich UE, 2015 r. 

 
Legenda: (i) na górze: osoby z wykształceniem na poziomie 0–2 wg ISCED (maksymalnie z wykształceniem średnim I stopnia); 

(ii) po środku: osoby z wykształceniem na poziomie 3–4 wg ISCED (z wykształceniem średnim II stopnia i z wykształceniem 

policealnym); (iii) na dole: osoby z wykształceniem na poziomie 5–8 wg ISCED (z wykształceniem wyższym). 

 

Istnieje wiele dowodów, szczególnie z badań PISA przeprowadzanych co 3 lata, świadczących 

o tym, że dzieci, które pochodzą ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, radzą 
sobie w szkole gorzej niż ich rówieśnicy znajdujący się w lepszej sytuacji. Różnica 

w przedstawionym w PISA odsetku osób osiągających słabe wyniki w nauce między uczniami 
należącymi do najniższego przedziału a uczniami należącymi do najwyższego przedziału (25%) wg 
wskaźnika statusu ekonomicznego, społecznego i kulturowego PISA (ESCS) jest 
uderzająca. Aż 33,8% uczniów należących do najniższego przedziału (25%) nie osiąga 
podstawowego poziomu kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, natomiast spośród uczniów 
należących do najwyższego przedziału (25%) wg wskaźnika statusu ekonomicznego, społecznego 
i kulturowego PISA tego poziomu nie osiąga jedynie 7,6%. Te dane zbiorcze dotyczące UE maskują 

jednak znaczne różnice występujące między państwami członkowskimi i wewnątrz państw 
członkowskich. Zostały one poddane bardziej szczegółowej analizie w monitorze.  

 

                                                
18  Należy jednak zauważyć, że efekt starzenia się społeczeństwa również ma znaczenie dla kształtowania się 

tej rozbieżności, ponieważ osoby z niższym poziomem wykształcenia są zazwyczaj starsze, ze względu na 
ekspansję edukacyjną, która wystąpiła w niedawnych dekadach. 
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Wizualizacja 2 – Osoby osiągające gorsze wyniki w zakresie nauk przyrodniczych – 
kwartyl dolny i kwartyl górny wskaźnika statusu ekonomicznego, społecznego 

i kulturowego PISA (ESCS), 2015 r. 

 
Legenda: Odsetek (%) uwzględnionych w PISA osób osiągających gorsze wyniki w zakresie nauk przyrodniczych w najniższym 

kwartylu (słupek z lewej strony) i najwyższym kwartylu (słupek z prawej strony) wskaźnika statusu ekonomicznego, 
społecznego i kulturowego PISA (ESCS).  

 
Chociaż kształcenie odgrywa zasadniczą rolę w integracji migrantów, ich sytuacja pod względem 

osiągnięć szkolnych pozostaje niekorzystna w porównaniu z sytuacją osób urodzonych w danym 
kraju. W 2016 r. 33,9% populacji osób urodzonych poza UE w wieku od 30 do 34 lat posiadało 
niskie umiejętności (tj. miało wykształcenie średnie I stopnia lub niższe), to o 19,1 punktu 
procentowego (pp) więcej niż w przypadku populacji osób urodzonych w danych krajach. Ponadto 
w przypadku osób pochodzących ze środowiska migracyjnego, z krajów spoza UE, często dochodzi 
do jednoczesnej kumulacji szeregu czynników stawiających te osoby w niekorzystnej sytuacji, np. 

posiadanie słabo wykwalifikowanych rodziców lub rodziców o niskich umiejętnościach, 

nierozmawianie w języku miejscowym w domu, posiadanie dostępu do mniejszej ilości zasobów 
kulturowych i doznawanie skutków izolacji oraz słabo rozwinięte sieci społeczne w kraju 
przyjmującym. Osoby młode pochodzące ze środowisk migracyjnych są również w większym 
stopniu narażone na osiąganie gorszych wyników w szkole oraz na wczesne kończenie nauki 
w szkole. 

Bardziej ogólnie, uczniowie pochodzący ze środowisk migracyjnych, tj. albo urodzeni poza danym 

krajem (tj. w innym państwie członkowskim UE lub poza UE) lub których rodzice urodzili się za 
granicą, napotykają trudności w nauce szkolnej, czego dowodzą ich znacznie niższe osiągnięcia 
edukacyjne i niższy poziom wykształcenia w porównaniu z uczniami należącymi do populacji osób 
urodzonych w danym kraju. 
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Wizualizacja 3 Osoby osiągające gorsze wyniki w zakresie nauk przyrodniczych ze 
względu na fakt pochodzenia ze środowisk migracyjnych19, 2015 r. 

 
Legenda: Od lewej do prawej: uczniowie spoza środowisk migracyjnych, pierwsze pokolenie uczniów ze środowisk migracyjnych 

oraz drugie pokolenie uczniów ze środowisk migracyjnych. 

Uwaga: Odsetki stanowią średnie ważone obliczone dla wybranych państw członkowskich UE, w których drugie pokolenie 

uczniów ze środowisk migracyjnych stanowi więcej niż 3% uczniów uczestniczących w PISA 2015. 

 

Dobry system kształcenia wymaga odpowiednich inwestycji. Państwom członkowskim UE, 
postrzeganym jako całość, udało się w dużej mierze poprawić sytuację po niedawnym kryzysie 
finansowym oraz nieznacznie zwiększyć udział wydatków na edukację w stosunku do całości 
wydatków publicznych. W UE w 2015 r. udział wydatków na edukację w wydatkach publicznych 
wynosił średnio 10,3%, co stanowi równowartość 716 mld EUR. Edukacja stanowi czwartą co do 
wielkości kategorię wśród wydatków publicznych, po ochronie socjalnej, zdrowiu i działalności 

ogólnopaństwowej. Stosunek wydatków na edukację do PKB wyniósł w 2015 r. 4,9% we wszystkich 
28 państwach członkowskich UE. W ostatnich latach stosunek ten pozostał bez zmian. 
 

 

Wizualizacja 4 – Średnia wydatków publicznych z 28 państw członkowskich UE 
przeznaczanych na edukację, działalność ogólnopaństwową, zdrowie i ochronę socjalną 

jako odsetek łącznych wydatków publicznych, 2016 r. 

 
Legenda: Od lewej do prawej: edukacja, działalność ogólnopaństwowa, zdrowie i ochrona socjalna.  

 

                                                
19  Definicja pojęcia „uczeń ze środowisk [i]migracyjnych” stosowanego w ramach PISA znajduje się 

w rubryce I.7.1, rozdział 7, tom I, s. 243, PISA 2015: „uczniowie spoza środowisk [i]migracyjnych to 

uczniowie, których matka lub ojciec (lub oboje rodziców) urodzili się w kraju lub systemie gospodarczym, 
w którym odbyło się badanie PISA tych uczniów, niezależnie od tego, czy sam uczeń lub sama uczennica 
urodzili się w tym kraju lub systemie gospodarczym; uczniowie ze środowisk [i]migracyjnych to uczniowie, 
których matka i ojciec urodzili się w kraju lub systemie gospodarczym innym niż ten, w którym uczeń 
uczestniczył w badaniu PISA; pierwsze pokolenie uczniów [ze środowisk imigracyjnych] to uczniowie 
urodzeni za granicą, których rodzice również oboje urodzili się za granicą; drugie pokolenie uczniów [ze 
środowisk imigracyjnych] to uczniowie urodzeni w kraju lub kraju należącym do systemu gospodarczego, 
w którym odbyło się badanie PISA, i których rodzice urodzili się za granicą”. 
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Postępy na drodze do osiągnięcia celów na 2020 r. 

W 2016 r., tak jak we wcześniejszych latach, UE osiągnęła znaczne postępy w odniesieniu do osób 

wcześnie kończących naukę. Ich obecny udział wynosi 10,7%, a UE dąży do osiągnięcia 
zasadniczego celu strategii „Europa 2020”, jakim jest obniżenie ich udziału do wartości poniżej 
10%. Ich odsetek w przypadku osób urodzonych za granicą utrzymuje się jednak na dużo wyższym 
poziomie (19,7%). 

Ponadto UE poczyniła pewne postępy w odniesieniu do zasadniczego celu w zakresie odsetka osób 
z wykształceniem wyższym. Uzyskano 39,1%, a osiągnięcie celu na 2020 r., zakładającego 

40%, jest obecnie w zasięgu ręki. 

Cel odnoszący się do uczestnictwa w programach wczesnej edukacji i opieki przez grupę 
wiekową dzieci w wieku 4 lat praktycznie osiągnięto – wskaźnik ten wynosi w UE 94,8%. 
Zapewnienie wysokiej jakości i dostępności placówek dziennej opieki, jak również rozszerzenie 
udziału wśród dzieci poniżej 3 roku życia, co jest konieczne do osiągnięcia celu wynoszącego 33%, 

stanowiłoby logiczne działanie następcze. 

Z drugiej strony, jeżeli chodzi o cel w zakresie osób osiągających słabe wyniki w nauce 

w odniesieniu do czytania, matematyki i nauk przyrodniczych, to zgodnie z pomiarem 
dokonanym w ramach badania PISA 2015, sytuacja pogorszyła się w porównaniu z badaniem 
z 2012 r., co sprawia, że debata nad sposobem, w jaki należy udoskonalić szkoły i nauczanie, stała 
się jeszcze pilniejsza. Odsetek piętnastoletnich uczniów, którym nie udało się osiągnąć 
podstawowego poziomu kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, wyniósł 20,6%, co stanowi 
wzrost w stosunku do 2012 r., gdy wynosił on 16,6%. 

W przypadku wskaźnika zatrudnienia niedawnych absolwentów UE dalej jest na drodze do 

osiągnięcia wartości docelowej po kryzysie w 2008 r., przy czym poprawił się on nieco w stosunku 
do poprzedniego roku, osiągnął on obecnie wartość 78,2%, która nie jest bardzo odległa od 
wartości docelowej w wysokości 82%. Różnice między różnymi rodzajami absolwentów są jednak 
zasadnicze: w przypadku posiadaczy dyplomów ukończenia studiów wyższych wskaźnik przewyższa 
wartość docelową (82,8%), natomiast w przypadku uczniów, którzy ukończyli ogólne kształcenie 
średnie oraz wykształcenie pomaturalne, jest on niższy jedynie o 10,2 punktu procentowego 

(72,6%). Ponieważ UE zbliżyła się do osiągnięcia celu, w debacie należy również uwzględnić 

kwestię dopasowania umiejętności posiadanych przez pracowników do wykonywanej przez nich 
pracy. Utrzymuje się wysokie niedopasowanie, zwłaszcza wśród posiadaczy dyplomu licencjata. 
Stanowi to bodziec dla pedagogów do dokonania przeglądu programów nauczania i standardów 
edukacyjnych, a dla uczniów – do weryfikacji wybieranych kierunków nauki. 
 

Wizualizacja 5 – Niedopasowanie między poziomem wykształcenia  

  
a zawodem, 2016 r. 

 
Legenda: odsetek osób (w wieku 25–44 lat) z wykształceniem wyższym (na górze), posiadających dyplom licencjata (po 

środku) i dyplom magistra (na dole), które wykonują zawody tradycyjnie wymagające niższego poziomu wykształcenia.  
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Jeżeli chodzi o uczestnictwa dorosłych w uczeniu się, to od 2015 r. nie poczyniono praktycznie 
żadnych postępów. Przy odsetku w wysokości 10,8%, UE dalej wydaje się daleka od osiągnięcia 
skromnego celu, jakim jest odsetek 15% dorosłych uczestniczących w formalnym lub nieformalnym 

kształceniu i szkoleniu. 

W części 2 tomu 1 monitora przedstawiono szczegółowe podziały według kryteriów społeczno-
demograficznych, proces dokonywania w miarę upływu czasu postępów na drodze do osiągnięcia 
powyższych poziomów odniesienia oraz przegląd różnic między państwami członkowskimi. 

Ku wysokiej jakości edukacji dla wszystkich 

Odnotowany na podstawie niedawno uzyskanych wyników badania PISA spadek w zakresie 
podstawowych kompetencji, któremu towarzyszy szybki postęp technologiczny i globalizacja, 
wyznaczył kontekst debaty nad sposobami modernizacji przedszkolnych placówek dziennej opieki, 
szkół i uczelni. W dalszej części niniejszego monitora reformy te zostaną poddane analizie na trzech 
poziomach: 

1. Szkoły, nauczyciele i zarządzanie: jak sprawić, aby szkoły w większym stopniu reagowały 
na zmieniający się charakter umiejętności podstawowych wymaganych we współczesnym 

świecie, np. wzrastające znaczenie technologii ICT i wielojęzyczności? 
2. W jaki sposób Europa może pomóc starzejącej się kadrze nauczycielskiej, w której skład 

wchodzą głównie kobiety i której członkowie często nie znajdują się w najlepszej sytuacji 
ekonomicznej, tak by z nowoczesnych technologii uczynić atut, zdobyć umiejętności pracy 
w wielokulturowym środowisku i przyczynić się do zapobieżenia radykalizacji młodych ludzi 
dotkniętych wykluczeniem? 

3. Uznaje się, że zwiększenie możliwości uczestnictwa w życiu szkoły poprzez zwiększenie 

aktywnego zaangażowania rodziców, miejscowych społeczności i pozostałych 
zainteresowanych stron stanowi niezbędny element składowy modernizacji prowadzącej do 
osiągnięcia wysokiej jakości edukacji dla wszystkich. 

 
Co więcej, dziewczęta osiągają lepsze wyniki od chłopców w ramach PISA (choć od 2012 r. różnica 
ta uległa zmniejszeniu) i jest ich mniej niż chłopców wśród osób wcześnie kończących naukę. 

Wśród absolwentów kierunków inżynieryjnych jest jedynie 27% kobiet, lecz przeważają one (67%) 

wśród absolwentów kierunków humanistycznych. Wskaźnik ten znajduje odzwierciedlenie 
w realiach zawodowych; w gronie osób wykonujących zawody związane z naukami przyrodniczymi 
kobiety stanowią mniejszość, odpowiadającą odsetkowi 20,2%. 
 

Wizualizacja 6 – Odsetek kobiet wśród absolwentów 

 kierunków inżynieryjnych i humanistycznych, 2015 r. 

 
Legenda: (i) słupek z lewej strony – inżynieria, produkcja i budownictwo; (ii) słupek z prawej strony – sztuka i nauki 

humanistyczne.  
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Najważniejsze wnioski z analizy na poziomie krajowym 
W tomie 2 Monitora kształcenia i szkolenia 2017 zawarto dwadzieścia osiem sprawozdań 
dotyczących poszczególnych krajów, z którymi można zapoznać się w Internecie 
(ec.europa.eu/education/monitor). Struktura sprawozdań dotyczących poszczególnych krajów 
przypomina strukturę tomu 1, lecz analiza na poziomie ponadnarodowym jest uzupełniona danymi 
i informacjami na temat środków z zakresu polityki i ostatnich reform w poszczególnych krajach. 

 
AT Austria wdraża plan reform, który uzgodniono w 2015 r.: w lipcu 2017 r. przyjęto pakiet 

dotyczący autonomii szkół, administracji i szkół ogólnokształcących. Chociaż wartość 
wskaźnika wczesnego kończenia nauki jeszcze spadła w 2016 r., osiągając wartość 
zdecydowanie niższą do europejskiej wartości docelowej, przy przeprowadzaniu 
międzynarodowych badań nie odnotowano poprawy wyników pod względem umiejętności 

podstawowych. Nowa strategia dotycząca wymiaru społecznego szkolnictwa wyższego 
stanowi istotny element nowych ram publicznego finansowania uczelni. W następnej 

dekadzie Austria będzie musiała zastąpić blisko połowę członków kadry nauczycielskiej. 
Będzie to od niej wymagało przyciągnięcia i wyszkolenia wystarczającej liczby osób 
wykonujących zawód nauczyciela, lecz stwarza to również możliwość wprowadzenia 
innowacyjnych metod pedagogicznych. Austria osiąga wyjątkowo dobre wyniki, jeżeli 
chodzi o krótki cykl kształcenia na poziomie studiów wyższych ukierunkowanego na 

wykonywanie zawodu, w tym w zakresie nauk przyrodniczych, kierunków technologicznych 
i inżynieryjnych oraz matematyki. Potrzebuje jednak większej liczby absolwentów studiów 
doktoranckich, aby dalej dążyć do osiągnięcia przyświecającego jej celu, jakim jest 
uzyskanie pozycji lidera innowacji. 
 

BE Gruntowne reformy szkolnictwa znajdują się na wczesnym etapie: niezbędne będzie trwałe 
polityczne zaangażowanie. Belgia osiągnęła wyznaczoną krajową wartość docelową 

w odniesieniu do odsetka osób wcześnie kończących naukę. Kontynuuje się działania 
mające na celu dalsze ograniczenie liczby osób, które kończą naukę, posiadając niskie 
kwalifikacje lub nie posiadając żadnych kwalifikacji. Zapewnienie równości stanowi duże 
wyzwanie – z badań przeprowadzonych w ramach PISA wynika, że różnice w osiąganych 

wynikach związane ze statusem społeczno-ekonomicznym i wywodzeniem się ze 
środowiska migracyjnego są powyżej średniej. Wyzwanie to może się jeszcze zwiększyć, 

ponieważ przybędzie uczniów, zwłaszcza spośród grup gorzej sytuowanych. Nowe środki 
zarządzania szkołą i środki służące do zapewnienia jakości powinny przyczynić się do 
lepszego godzenia autonomii i rozliczalności oraz do usunięcia nierówności między 
szkołami. Należy usprawnić ustawiczne doskonalenie zawodowe nauczycieli. Odsetek osób 
z wykształceniem wyższym jest wysoki, lecz system jest narażony na presję spowodowaną 
rosnącą liczbą studentów. Podejmuje się inicjatywy, które mają na celu rozwiązanie 
problemu niskiej liczby absolwentów kierunków przyrodniczych i technologicznych oraz 

dysproporcji płci w tym zakresie. 
 

BG W Bułgarii położono większy nacisk na edukację włączającą. Władze planują skorygować 
model finansowania edukacji szkolnej, tak aby wesprzeć usprawnienia służące osiągnięciu 
równości (poprzez przeznaczenie dodatkowych środków na szkoły gorzej sytuowane) 
i podniesieniu jakości. Zgodnie z pomiarem dokonanym w ramach PISA odsetek uczniów, 
którzy niewystarczająco opanowali umiejętności podstawowe, należy do najwyższych w UE. 

Stanowi to wypadkową czynników edukacyjnych i wyzwań w obszarze równości dostępu. 

Władze rozpoczęły wdrażanie nowego podejścia w celu rozwiązania problemu wczesnego 
kończenia nauki. Włączenie społeczności Romów do systemu kształcenia nadal stanowi 
wyzwanie, podobnie jak segregacja szkolna Romów w edukacji. Bułgaria dąży do 
znacznego podniesienia wysokości wynagrodzeń, aby zwiększyć atrakcyjność zawodu 
nauczyciela oraz przeciwdziałać szybkiemu starzeniu się kadry nauczycielskiej. 

W przypadku szkolnictwa wyższego stosuje się finansowanie uzależnione od wyników. Ma 
to na celu sprostanie wyzwaniom związanym z jakością szkolnictwa wyższego i jego 
dostosowaniem do potrzeb rynku pracy. Bułgaria dokłada starań, aby poprawić jakość 
kształcenia i szkolenia zawodowego. 
 

CY Odsetek osób osiągających słabe wyniki w nauce w zakresie umiejętności podstawowych 
wśród piętnastolatków jest stosunkowo wysoki. Cypr zajmuje ostatnie miejsce w UE, jeżeli 

chodzi o nauki przyrodnicze i matematykę. W odniesieniu do umiejętności w zakresie 
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czytania różnice pomiędzy płciami są największe w UE. Odsetek osób z wykształceniem 
wyższym należy do najwyższych w UE, lecz poziom zatrudnienia absolwentów studiów 
wyższych utrzymuje się poniżej średniej, podczas gdy odsetek osób z wykształceniem 

wyższym, które znajdują zatrudnienie na stanowiskach niewymagających uzyskania tego 
dyplomu, jest najwyższy w UE. Pomimo znacznej poprawy poziomów zatrudnienia wśród 
absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego trzeba jeszcze poczekać na rezultaty 
działań służących zwiększeniu atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego i na 
odwrócenie dzięki tym działaniom tendencji, która sprawia, że poziomy uczestnictwa 
w kształceniu i szkoleniu są bardzo niskie. W odniesieniu do modernizacji edukacji szkolnej 
dokonano postępów w obszarach ustawicznego doskonalenia zawodowego nauczycieli i ich 

mianowania, lecz Cypr pozostaje w tyle w obszarze ocen szkół i nauczycieli. W szkołach 
stosuje się ukierunkowane środki wspierające, aby zaradzić problemowi wczesnego 
kończenia nauki i słabych wyników uczniów narażonych na ryzyko. 
 

CZ Wskaźnik zatrudnienia niedawnych absolwentów jest bardzo wysoki. Występują głębokie 

nierówności pod względem efektów kształcenia powiązane ze statusem społeczno-
ekonomicznym; dotykają one w szczególności społeczności Romów. Odnotowano 

zauważalny wzrost odsetka osób osiągających słabe wyniki w nauce w zakresie 
podstawowych umiejętności, w szczególności w odniesieniu do nauk przyrodniczych. 
Wynagrodzenie nauczycieli pozostaje stosunkowo niskie; ponadto kadra nauczycielska 
starzeje się, co wymaga podjęcia środków w celu zwiększenia atrakcyjności zawodu 
i przyciągnięcia utalentowanych osób młodych. Potwierdzono szybki wzrost odsetka osób 
z wykształceniem wyższym i rozpoczęto wdrażanie długo oczekiwanej reformy szkolnictwa 

wyższego. 
 

DE Wyniki osiągane przez piętnastolatków w odniesieniu do nauk przyrodniczych, matematyki 
i czytania ogólnie utrzymują się na stabilnym poziomie, pozostają one jednak znacznie 
niższe w przypadku uczniów pochodzących ze środowisk migracyjnych. Wpływ czynników 
społeczno-ekonomicznych na efekty kształcenia zmniejszył się, wciąż jednak odgrywa 
istotną rolę. Wydatki publiczne na edukację utrzymują się na poziomie poniżej średniej UE. 

Plany finansowe zostaną poddane analizie w świetle szczególnych wyzwań, 

z uwzględnieniem zmian demograficznych, infrastruktury szkolnej, mianowania nauczycieli, 
integracji uchodźców i włączenia społecznego uczniów o szczególnych potrzebach. 
Uczestnictwo dzieci w wieku od 4 do 6 lat we wczesnej edukacji jest niemal powszechne. 
Udoskonalenie programów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, zarówno w wymiarze 
ilościowym, jak i jakościowym stanowi priorytet. Dołożono wszelkich starań, aby 
zintegrować uchodźców na wszystkich poziomach kształcenia. W niektórych regionach 

pojawiają się jednak trudności związane z umieszczaniem ich w odpowiednich szkołach. 
Odnotowuje się wzrost odsetka osób zapisujących się na studia wyższe oraz osób 
z wykształceniem wyższym. Młodzi Niemcy postrzegają kształcenie i szkolenie zawodowe 
jako mniej atrakcyjne pomimo faktu, że perspektywy zatrudnienia dla absolwentów 
kształcenia i szkolenia zawodowego nadal są bardzo dobre. 
 

DK Duński system szkolnictwa łączy ze sobą wysokie osiągnięcia, dobre poziomy równości 
dostępu oraz koncentrację na dobrostanie ucznia. Wskaźnik uczniów osiągających wysokie 
wyniki jest jednak niższy niż w pozostałych krajach nordyckich. W ramach reformy 
kształcenia i szkolenia zawodowego z 2015 r. uproszczono studia, a reforma przyniosła już 
pierwsze pozytywne skutki, na przykład w postaci przejścia z kształcenia i szkolenia 

zawodowego na szkolnictwo wyższe. Zmniejszenie odsetka przypadków wczesnego 
kończenia nauki i przyciągnięcie nowych uczestników ze szkoły podstawowej pozostaje 

jednak znacznym wyzwaniem. Trwa proces wdrażania reformy z 2014 r. dotyczącej 
obowiązku edukacji szkolnej (duń. Folkeskole). Reforma kształcenia średniego II stopnia 
rozpocznie się w roku 2017/2018. Zmniejszono budżety na szkolnictwo publiczne, jednak 
Dania pozostaje największym inwestorem w szkolnictwo w UE. Od 2008 r. podwoiła się 
liczba uczniów. Doprowadziło to do skoncentrowania się na opracowaniu lepszych 
sposobów zarządzania przepływami uczniów i metod przyśpieszenia kończenia nauki. 
Przejście z sektora edukacji na rynek pracy jest stosunkowo wolne. 

 
EE System szkolny w Estonii funkcjonuje prawidłowo. Odsetek uczniów osiągających słabe 

wyniki w nauce w zakresie umiejętności podstawowych, a także wpływ statusu społeczno-
ekonomicznego na uzyskiwane wyniki jest niewielki. Wczesne kończenie nauki pozostaje 
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wyzwaniem, przy czym dostrzegalne jest zróżnicowanie ze względu na płeć i dysproporcje 
geograficzne. Uczestnictwo w programach wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem 
utrzymuje się poniżej średniej UE. Wynagrodzenia nauczycieli znacznie wzrosły i mają 

jeszcze wzrosnąć, co ma na celu zwiększenie atrakcyjności nauczania i przeciwdziałanie 
starzeniu się kadry nauczycielskiej. Odsetek osób z wykształceniem wyższym jest wysoki 
i wciąż rośnie, lecz utrzymuje się zróżnicowanie ze względu na płeć. Przeprowadzono 
zmianę modelu finansowania uczelni, która jest ukierunkowana na zapewnienie stabilności 
środków i ma przyczynić się do kończenia studiów w okresie nominalnym. Badania rynku 
pracy i umiejętności mają na celu przewidywanie przyszłych tendencji i doprowadzanie do 
odpowiednich zmian systemu kształcenia i szkolenia, wspierając tym samym dostosowania 

do wymogów gospodarki. 
 

EL Zgodnie z pomiarem dokonanym w ramach badania PISA 2015 odsetek osób osiągających 
słabe wyniki w nauce w odniesieniu do nauk przyrodniczych, matematyki i czytania jest 
niższy od średniej UE, choć szczególnie wysoki wśród uczniów pochodzących ze środowisk 

migracyjnych. Płeć i status społeczno-ekonomiczny silnie wpływają na wyniki uzyskiwane 
przez ucznia. Wskaźnik osób z wykształceniem wyższym jest wysoki, wskaźnik 

zatrudnienia niedawnych absolwentów pozostaje jednak niski. Nadal występuje zjawisko 
niedopasowania umiejętności o wymiarze makroekonomicznym, co prowadzi do znacznego 
odpływu osób o wysokich kwalifikacjach. Nowe środki z zakresu polityki są ukierunkowane 
na podniesienie jakości edukacji szkolnej, lecz wysiłki podjęte w celu osiągnięcia większej 
autonomii i skuteczności wydają się niewystarczające. Grecja dokłada wszelkich starań, 
aby zapewnić kształcenie dzieciom ze środowisk uchodźczych, należy jednak sprostać 

licznym wyzwaniom, jeżeli chodzi o ich włączenie do głównego nurtu kształcenia. 
Prowadzona jest obecnie reforma kształcenia i szkolenia zawodowego, ale można by 
dodatkowo podnieść jego atrakcyjności i zwiększyć poziom uczestnictwa w tym kształceniu. 
 

ES Parlament Hiszpański przeprowadza konsultacje z zainteresowanymi stronami przed 
złożeniem wniosku w sprawie krajowego paktu społecznego i politycznego na rzecz 
edukacji, w którym określono by warunki długoterminowej reformy edukacji. Doprowadziło 

to do wstrzymania wdrożenia szeregu przepisów ustawy w sprawie poprawy jakości 

edukacji oraz przeprowadzenia pozostałych oczekiwanych reform. Zgodnie z pomiarem 
dokonanym w ramach badania PISA 2015 umiejętności uczniów utrzymują się na stabilnym 
poziomie, zbliżonym do średniej UE, a odsetek osób wcześnie kończących naukę dalej 
spada. Znaczne różnice między regionami pokazują jednak, że postępy w różnych 
częściach kraju nie były jednakowe. Rekrutacja większej liczby nauczycieli powinna 
przyczynić się do rozwiązania problemu wysokiego odsetka pracowników tymczasowych 

w szkołach, natomiast przeprowadzenie reformy wykonywania zawodu nauczyciela stanowi 
jedno z głównych założeń przyszłego paktu. Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu 
podejmuje istotne wysiłki na rzecz przeciwdziałania przemocy i nękaniu w szkołach. Liczba 
osób zapisujących się na studia wyższe dalej spada; ponadto oferta edukacyjna jest bardzo 
bogata, lecz nie odpowiada w pełni potrzebom rynku pracy. Współpracy między 
uniwersytetami a przedsiębiorstwami poprawiła się w dziedzinie badań i innowacji, lecz 

należy w jej ramach jeszcze zająć się kwestiami edukacji. 
 

FI Reformy systemu kształcenia, takie jak program nauczania na XXI wiek, program na rzecz 
nowych szkół ogólnokształcących i rozwoju nauczycieli służą utrzymaniu jakości systemu 
kształcenia przy jednoczesnym uznaniu rosnącej potrzeby wyeliminowania nierówności. W 

2016 r. pierwszy raz od lat znacznie spadł odsetek osób wcześnie kończących naukę, 
a zróżnicowanie ze względu na płeć było umiarkowane. Osoby młode, które pochodzą ze 

środowisk migracyjnych, radzą sobie jednak znacznie gorzej. Według badania PISA 2015 
wyniki w zakresie umiejętności podstawowych wciąż się pogarszają, mimo to Finlandia 
pozostaje jednym z państw europejskich osiągających najlepsze wyniki. System kształcenia 
wciąż jest narażony na cięcia budżetu publicznego. Większa migracja oraz rosnące 
zróżnicowanie efektów kształcenia w poszczególnych regionach spowodowały zmniejszenie 
jednorodności efektów kształcenia.  
 

FR Przy niedawno przeprowadzanych reformach położono nacisk na zmniejszenie nierówności. 
Wprowadzono w życie nowy program nauczania i nowe praktyki pedagogiczne, a ponadto 
stworzono 54 000 nowych stanowisk dla nauczycieli prowadzących kształcenia na 
wczesnych i „priorytetowych” etapach. Od 2009 r. do 2016 r. liczba uczniów, którzy co 
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roku kończą naukę bez żadnych kwalifikacji, spadła o 30%. Wyniki uzyskiwane przez 
uczniów w zakresie umiejętności podstawowych są silnie powiązane z ich statusem 
społeczno-ekonomicznym. Przeprowadzono reformę kształcenia nauczycieli, co przyczyniło 

się do zwiększenia atrakcyjności tego zawodu, nie doszło jednak do znacznej poprawy 
w odniesieniu do ustawicznego doskonalenia zawodowego. Wskaźnik osób posiadających 
wykształcenie wyższe utrzymuje się na wysokim poziomie. W odniesieniu do kształcenia 
i szkolenia zawodowego wprowadzono znaczne zmiany ukierunkowane na poprawę 
integracji osób, które ukończyły wstępne kształcenie i szkolenie zawodowe, na rynku pracy 
oraz na poprawę dostępu do odpowiedniego szkolenia w przypadku kontynuowania 
kształcenia i szkolenia zawodowego. 

 
HR Jeden z najistotniejszych atutów chorwackiego systemu edukacji stanowi bardzo niski 

wskaźnik wczesnego kończenia nauki. Poziom umiejętności podstawowych spadł 
i utrzymuje się poniżej średniej UE. W uzyskiwanych wynikach występują różnice 
powiązane ze statusem społeczno-ekonomicznym, jednak wydaje się, że to jakość 

nauczania oraz programu nauczania stanowią główny czynnik powodujący niskie wyniki 
odnotowane w Chorwacji. Wskaźniki uczestnictwa w programach wczesnej edukacji i opieki 

nad dzieckiem oraz w programach kształcenia dorosłych utrzymują się na niskim poziomie 
w porównaniu z pozostałymi państwami UE. Pomimo odnotowanego niedawno znacznego 
wzrostu gospodarczego i istnienia bardziej obiecującej sytuacji na rynku pracy należy 
rozwiązać problem niskiego poziomu umiejętności. To samo dotyczy dostosowania 
umiejętności nabywanych w ramach kształcenia zawodowego i nauki w szkołach wyższych. 
Przygotowano szereg reform w kontekście strategii na rzecz edukacji, nauki i technologii 

oraz powiązanej z nią reformy programu nauczania. Poczyniony w 2017 r. postęp jest 
jednak niewielki. 
 

HU Zmianę węgierskiego krajowego programu nauczania rozpoczęto w 2017 r. w odpowiedzi 
na pogarszanie się wyników zaobserwowane w ramach badania PISA 2015. Podjęte 
niedawno środki w obszarze wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem mogą przyczynić się 
do zniwelowania różnic w wynikach osiąganych przez uczniów pochodzących ze środowisk 

gorzej sytuowanych i przez uczniów pochodzących z bardziej uprzywilejowanych środowisk. 

Z odnotowanego w 2017 r. wzrostu liczby wniosków o przyjęcie do programów wstępnego 
kształcenia nauczycieli wynika, że niedawno podjęte środki przyczyniają się do 
zainteresowania tym zawodem nowych kandydatów. Nowe ankiety służące monitorowaniu 
losów absolwentów pozwalają uzyskać lepszy wgląd w sytuację niedawnych absolwentów 
na rynku pracy. Węgry zmagają się z problem niedoboru umiejętności – zaradzenie temu 
problemowi jest utrudnione ze względu na niskie wskaźniki zapisywania się na studia 

wyższe i ich ukończenia. 
 

IE Poziom opanowania przez irlandzkich uczniów umiejętności podstawowych w odniesieniu 
do czytania, matematyki i nauk przyrodniczych jest wysoki i stosunkowo niezależny od 
statusu społeczno-ekonomicznego ucznia. Irlandia w dalszym ciągu wypada bardzo 
korzystnie pod względem celów edukacyjnych, jeżeli chodzi o wskaźniki wczesnego 

kończenia nauki oraz odsetek osób posiadających wykształcenie wyższe. Wciąż należy 
jednak wyeliminować nierówności w uczestnictwie w edukacji i dostępie do niej. Stopniowe 
wdrażanie reform w odniesieniu do kształcenia średniego I stopnia ma się zakończyć 
w 2019 r. Reformy te staną się ponadto źródłem informacji przy dokonywaniu zmian 
w zakresie kształcenia średniego II stopnia. Przeprowadzane są duże reformy sektora 

dalszego kształcenia i szkolenia oraz sektora szkolnictwa wyższego. Dostęp do szkolnictwa 
wyższego pozostaje ściśle powiązany ze statusem społeczno-ekonomicznym i zachodzi 

potrzeba utworzenia alternatywnych, bardziej zawodowo ukierunkowanych ścieżek 
kształcenia. Bardzo istotne zagadnienie stanowi również przyszłe finansowanie szkolnictwa 
wyższego. 
 

IT Reforma szkolnictwa z 2015 r. weszła w życie i mogła przyczynić się do poprawy wyników 
w nauce, a także zwiększenia równości. Choć wskaźnik wczesnego kończenia nauki nadal 
przekracza średnią unijną, wykazuje on stałą tendencje spadkową. Uczestnictwo dzieci 

w wieku od czterech do sześciu lat w programach wczesnej edukacji jest niemal 
powszechne. W przypadku Włoch odsetek osób w wieku od 30 do 34 lat, które posiadają 
wykształcenie wyższe, należy do najniższych w UE. System szkolnictwa wyższego boryka 
się z problemem starzejącej się i coraz mniej licznej kadry nauczycielskiej. Zdołano 
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odwrócić negatywną tendencję zaobserwowaną w finansowaniu szkolnictwa wyższego 
poprzez przydzielanie dodatkowych środków w sposób selektywny. Przejście z sektora 
edukacji na rynek pracy jest trudne również dla osób wysoko wykwalifikowanych. 

Powoduje to odpływ osób o wysokich kwalifikacjach. 
 

LT Wyludnianie spowodowane tendencjami demograficznymi i emigracją sprawia, że 
efektywność wydatkowania środków na edukację staje się ogromnym wyzwaniem. W tym 
kontekście niski poziom uczestnictwa osób dorosłych w programach uczenia się przez całe 
życie stanowi powód do niepokoju. W odniesieniu do obszaru wczesnej edukacji i opieki 
nad dzieckiem najważniejsze wyzwania to rozszerzenie grona uczestników i wprowadzenie 

zewnętrznego systemu zapewniania jakości. Znaczne dysproporcje między szkołami 
w dużych ośrodkach miejskich i w regionach wiejskich dotyczą poziomów finansowania, 
jakości infrastruktury, jakości nauczania i ostatecznie efektów kształcenia. Organizacja 
warunków pracy nauczycieli ma negatywny wpływ zarówno na jakość nauczania, jak i na 
napływ młodych nauczycieli wykonujących ten zawód. Sektor szkolnictwa wyższego jest 

silny w ujęciu ilościowym, jednak odnotowano istnienie wyzwań w zakresie jakości 
i skuteczności. Oczekuje się, że problemy te zostaną rozwiązane dzięki przeprowadzeniu 

dużych reform. 
  

LU W 2015 r. wyniki uzyskane przez piętnastolatków w ramach badania PISA były znacznie 
poniżej średniej UE we wszystkich trzech dziedzinach: matematyce, czytaniu i naukach 
przyrodniczych. Obliczony na podstawie badań krajowych wskaźnik wczesnego kończenia 
nauki jest wysoki i wykazuje tendencję wzrostową od 2009 r. We wrześniu 2016 r. 

rozpoczęto przeprowadzanie ambitnej reformy w celu poprawy dostępu do programów 
wczesnej edukacji i opieki na dzieckiem oraz podniesieniu ich jakości. Podjęto szereg 
działań, aby poprawić jakość nauczania i usprawnić udzielanie wsparcia dzieciom, które 
mają szczególne potrzeby w zakresie uczenia się. Aby sprostać dużemu zapotrzebowaniu 
na wysoko wykwalifikowanych pracowników, od września 2016 r. Luksemburg wprowadził 
dalsze korekty reformy z 2014 r. dotyczącej pomocy finansowej udzielanej uczniom. 
 

LV Na Łotwie poczyniono ostatnio znaczne postępy w ograniczaniu wczesnego kończenia nauki 

oraz usprawniono proces nabywania umiejętności podstawowych. Nowy model 
finansowania szkolnictwa wyższego oraz nowy system zapewniania jakości są wdrażane 
zgodnie z harmonogramem. Choć wskaźnik osób z wykształceniem wyższym utrzymuje się 
na wysokim poziomie, liczba absolwentów w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii 
i matematyki przygotowanych do rozpoczęcia pracy w sektorach opartych na wiedzy 
pozostaje wyzwaniem. Obecnie trwa realizacja kompleksowej reformy systemu kształcenia 

i szkolenia zawodowego, przy czym w dalszym ciągu istnieje możliwość istotnego 
udoskonalenia uczenia się opartego na pracy oraz aktualizacji programu nauczania. 
Zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn w sektorze edukacji stanowi wyzwanie 
o charakterze przekrojowym, ponieważ kobiety osiągają znacznie lepsze wyniki zarówno 
pod względem kwalifikacji, jak i opanowania umiejętności podstawowych. 
 

MT Na Malcie inwestuje się znaczne środki w rozwój systemu kształcenia i szkolenia. Pomimo 
osiągania stałych postępów wskaźnik wczesnego kończenia nauki wciąż utrzymuje się na 
wysokim poziomie, a odsetek osób z wykształceniem wyższym nadal jest niski. Rozpoczęto 
reformę kształcenia średniego, która może przyczynić się do ograniczenia wczesnego 
kończenia nauki. Przejście z sektora edukacji na rynek pracy jest łatwiejsze niż 

w większości innych państw UE. Poziom uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się jest 
stosunkowo niski, szczególnie wśród osób o niskich kwalifikacjach. 

 
NL W 2016 r. utrzymywała się tendencja spadkowa w odniesieniu do wczesnego kończenia 

nauki. Pomimo osiągania ogólnie dobrych wyników w nauce szkolnej, odnotowano spadek 
umiejętności podstawowych i wzrost nierówności edukacyjnych. Dużym wyzwaniem są 
wciąż wyniki nauki szkolnej oraz sytuacja na rynku pracy osób młodych pochodzących ze 
środowisk imigracyjnych. Niderlandy stoją przed wyzwaniem polegającym na rosnącym 
niedoborze kadry nauczycielskiej. W 2015 r., po przejściu z systemu opartego na 

udzielaniu dofinansowania na system kredytów studenckich, liczba osób zapisujących się 
na studia wyższe spadła, lecz w 2016 r. wróciła do poprzedniego poziomu. 
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PL Ogólnie rzecz biorąc, osiągnięcia edukacyjne są na dobrym poziomie. Polska znajduje się 
w grupie państw UE osiągających najlepsze wyniki pod względem odsetka osób wcześnie 
kończących naukę, odsetka osób z wykształceniem wyższym, a ogólny poziom 

umiejętności podstawowych osób młodych jest wysoki w porównaniu z pozostałymi 
państwami UE. Uczestnictwo w programach wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem 
znacznie się zwiększyło, lecz nadal utrzymują się wyzwania związane z najmłodszymi 
dziećmi. System szkół podstawowych i średnich I stopnia ma zostać poddany gruntownej 
reformie począwszy od września 2017 r. w połączeniu z późniejszym wydłużeniem 
kształcenia średniego II stopnia. Zmiany te budzą obawy wśród wielu zainteresowanych 
stron. Rząd rozpoczął nową reformę szkolnictwa wyższego, aby poprawić jego jakość, 

wyniki oraz międzynarodowy wymiar. Adekwatność kształcenia zawodowego do potrzeb 
rynku pracy jest wciąż ograniczona pomimo podjętych niedawno inicjatyw. Reforma 
szkolenia zawodowego rozpoczyna się we wrześniu 2017 r. Rozdrobniona polityka 
w zakresie kształcenia dorosłych skutkuje małym zainteresowaniem kształceniem 
i szkoleniem oraz niskim poziomem uczestnictwa w porównaniu ze średnią UE. 

 
PT Portugalia czyni postępy w osiągnięciu do 2019 r. poprawy efektów kształcenia, 

ograniczenia wczesnego kończenia nauki oraz zapewnienia w pełni publicznego świadczenia 
edukacji przedszkolnej dla dzieci wieku od 3 do 5 lat. Wdrażanie „Krajowego planu na rzecz 
promowania odnoszenia sukcesów w szkole” – inicjatywy przewodniej mającej na celu 
zapobieganie niepowodzeniom szkolnym – jest w toku. Liczba uczestniczących w nim szkół 
przerosła oczekiwania. Liczba osób z wykształceniem wyższym rośnie, lecz osiągnięcie 
ambitnego krajowego celu wyznaczonego w ramach strategii „Europa 2020” będzie 

wyzwaniem. Trwają liczne działania mające na celu wsparcie racjonalizacji oferty 
szkolnictwa wyższego. Wspieranie kształcenia dorosłych ma kluczowe znaczenie dla 
obecnej polityki w zakresie edukacji, której celem jest rozwiązanie problemu posiadania 
przez osoby dorosłe niskiego poziomu umiejętności podstawowych. 
 

RO W odniesieniu do edukacji szkolnej Rumunia wdraża program nauczania oparty na 
kompetencjach. Wdrażane są plany, których celem jest zapewnienie szkolenia nauczycieli, 

by mogli uczyć zgodnie ze zmodernizowanym programem nauczania. Odsetek uczniów, 

którzy niewystarczająco opanowali umiejętności podstawowe, należy do najwyższych w UE. 
Jest to spowodowane czynnikami edukacyjnymi i wyzwaniami w obszarze równości 
dostępu. Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości kształcenia w głównym nurcie stanowi 
wyzwanie szczególnie w przypadku uczniów z obszarów wiejskich i w przypadku Romów. 
Środki przeznaczane na finansowanie edukacji są niewielkie. Utrzymuje się wysoki poziom 
narażenia na wczesne kończenie nauki, co może okazać się brzemienne w skutkach dla 

rynku pracy i dla wzrostu gospodarczego. Adekwatność szkolnictwa wyższego do potrzeb 
rynku pracy poprawia się, lecz odsetek osób z wykształceniem wyższym jest najniższy w 
UE. Trwają wysiłki na rzecz wdrożenia dualnego systemu kształcenia i szkolenia 
zawodowego. Uczestnictwo osób dorosłych w uczeniu się utrzymuje się na bardzo niskim 
poziomie pomimo konieczności podnoszenia umiejętności. 
 

SE Szwecja realizuje istotne inwestycje w obszarze kształcenia – ogólny poziom wydatków 
publicznych na edukację należy do najwyższych w UE. W przypadku Szwecji odsetek osób 
z wykształceniem wyższym należy do najwyższych w UE, a wskaźnik zatrudnienia wśród 
niedawnych absolwentów studiów wyższych utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. 
Wyniki edukacji szkolnej poprawiły się, choć przez lata były z roku na rok coraz gorsze, 

przy czym szczególnie wyraźną poprawę odnotowano w odniesieniu do matematyki 
i czytania. Występują coraz większe nierówności: rozwiązanie problemu różnicy 

w wynikach uzyskiwanych przez uczniów urodzonych za granicą i uczniów urodzonych 
w Szwecji stanowi wyzwanie. Zwiększana jest atrakcyjność kształcenia i szkolenia 
zawodowego. 
 

SI Biorąc pod uwagę niski wskaźnik wczesnego kończenia nauki i wysoki odsetek osób 
z wykształceniem wyższym, społeczeństwo w Słowenii jest dobrze wykształcone i w jej 
przypadku osiągnięto już cele krajowe wyznaczone w strategii „Europa 2020”. Wysoki 

poziom uczestnictwa w programach wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem zapewnia 
solidną podstawę do osiągania później sukcesów w zakresie umiejętności podstawowych. 
Sektor szkolnictwa wyższego jest poddawany reformom mającym na celu powiązanie 
finansowania z osiąganymi wynikami, poprawę wskaźników pomyślnego kończenia 
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edukacji, wspieranie nadawania szkolnictwu wymiaru międzynarodowego oraz wzmacnianie 
systemu zapewniania jakości. W programach kształcenia zawodowego bierze udział 
znaczna liczba osób młodych. Przywraca się jednak programy przygotowania zawodowego, 

aby zacieśnić współpracę z pracodawcami i pomóc osobom młodym wejść na rynek pracy. 
 

SK Słowacja dąży do rozwinięcia bardziej strategicznej polityki w zakresie edukacji, 
realizowanej w sposób scentralizowany. Wyniki badania PISA 2015 wykazały spadek 
w zakresie umiejętności podstawowych i wysoki poziom nierówności, przy czym niskie 
osiągnięcia są silnie powiązane ze statusem społeczno-ekonomicznym. Występują duże 
dysproporcje między regionami, które dotykają w szczególności społeczności romskiej. 

Nauczyciele otrzymują zbyt niskie wynagrodzenia, a ich status jest niski, co przyczynia się 
do zmniejszenia atrakcyjności tego zawodu. Ustawiczne doskonalenie zawodowe 
nauczycieli nie jest wystarczająco ukierunkowane na potrzeby w zakresie doskonalenia. 
W trakcie kształcenia nauczycieli nie kładzie się jednoznacznie nacisku na przygotowanie 
do nauczania w praktyce. Edukacja pozostaje stosunkowo niedofinansowana na wszystkich 

poziomach. Na Słowacji poczyniono znaczne postępy, jeżeli chodzi o wskaźnik osób 
z wykształceniem wyższym. System zapewniania jakości szkolnictwa wyższego jak dotąd 

nie spełnia norm międzynarodowych, sektor nie uzyskał w wystarczającym zakresie 
międzynarodowego wymiaru, a ponadto brakuje oferty studiów krótkiego cyklu 
ukierunkowanych na wykonywanie zawodu. 
 

UK Zjednoczone Królestwo osiąga stosunkowo dobre wyniki pod względem większości 
wskaźników stosowanych w ramach inicjatywy w dziedzinie kształcenia i szkolenia 

z 2020 r. Badanie PISA 2015 wykazało, że umiejętności podstawowe uczniów brytyjskich 
w odniesieniu do nauk przyrodniczych, matematyki i czytania utrzymują się na stabilnym 
poziomie od 2006 r., stosunkowo wysokim i dość wyrównanym. Zapewnienie równości 
dostępu stanowi najważniejszy cel polityki we wszystkich czterech częściach 
Zjednoczonego Królestwa – przy czym zwłaszcza w Anglii toczą się dyskusje na wysokich 
szczeblach dotyczące podejść politycznych. W ramach obecnej restrukturyzacji 
finansowania szkół w Anglii położono nacisk na kwestię dysproporcji w finansowaniu szkół. 

Niskie wskaźniki utrzymania odnotowywane w przypadku zawodu nauczyciela prowadzą do 

znacznego ograniczenia naboru i szkolenia nauczycieli oraz generują wysokie koszty. 
Wskaźnik osób z wykształceniem wyższym w Zjednoczonym Królestwie należy do 
najwyższych w UE. 
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