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• Wyzwania stojące przed edukacją dorosłych w 
Polsce i Europie –  jak sektor Edukacja dorosłych 
programu Erasmus+ na nie odpowiada  

• Specyfika sektora Edukacja dorosłych w programie 
Erasmus+  

• Projekty współpracy europejskiej w sektorze 
Edukacja dorosłych   

• Potencjał placówek kultury w zakresie działań na 
rzecz edukacji dorosłych, przykłady dobrej praktyki 

O CZYM BĘDZIE PREZENTACJA 
…I SESJA 



Polska ma doskonałe osiągnięcia w efektach edukacji osób młodych  
(wyniki testów umiejętności, odsetek osób z wykształceniem średnim i 
wyższym)  -  jedne z lepszych w Europie. 

Niestety, w obszarze uczenia się dorosłych brak poprawy, efekty w Polsce są 
niższe niż średnia europejska: 

1) niskie uczestnictwo dorosłych w uczeniu się (spada od kilku lat) 

2) niesatysfakcjonujące wyniki testów umiejętności podstawowych – 
rozumienia tekstu, rozumowania matematycznego oraz wykorzystywania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych; 1/5 – 1/4 dorosłych ma te 
umiejętności na niewystarczającym poziomie 

WYZWANIA EDUKACJI DOROSŁYCH 



„Edukacja i szkolenia 2020”, poziom odniesienia dotyczący edukacji dorosłych:  
uczestnictwo dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie. 
 

Wskaźnik dotyczy uczestniczenia  osób w wieku 25-64 lata w uczeniu się  
formalnym  i pozaformalnym w ostatnich 4 tygodniach przed badaniem. 
 
     
 
 
 
 
 
 

(Labour Force Survey 2015, w Europie badanie koordynuje Eurostat, w Polsce realizuje  
GUS - prowadzone w sposób ciągły, jedno z największych badań społecznych) 

WYZWANIA EDUKACJI DOROSŁYCH 

Rok 2010 2013 2014 2015 2016 CEL  - 2020 r. 

Europa 9,1% 10,5%    10,7%     10,6%   ? min. 15% 

Polska 5,2% 4,3%      4,0%     3,5%     ? min. 10% 



MONITOR KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA 2016 POLSKA 
EDUCATION AND TRAINING MONITOR 2016 (7 listopada 2016) 

Wykres  
(kopia z Monitora): 

Miejsce w stosunku 
do najlepszych 
(zewnętrzny 
pierścień) i 
najgorszych 
wyników (środkowa 
część wykresu) 
 

Zbyt wczesne 
kończenie nauki 



NOWY EUROPEJSKI PROGRAM  
NA RZECZ UMIEJĘTNOŚCI 

THE NEW SKILLS AGENDA (czerwiec 2016) 

Najważniejsze zagadnienia: 
 

• poprawa umiejętności podstawowych u osób dorosłych w Europie,  

• przegląd  kluczowych kompetencji  pod kątem lepszego ich dostosowania do 
aktualnych potrzeb społeczeństwa europejskiego 

• koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia 
 

70 mln Europejczyków nie posiada wystarczających umiejętności  czytania  
i pisania, a jeszcze więcej osób nie umie rozumować matematycznie i ma niskie 

umiejętności cyfrowe. 
 



Program ERASMUS+  
2014 – 2020 

Program wspiera edukację i szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe 

w Europie – głównie poprzez dofinansowanie projektów.  
 

Łączy w całość poprzednie inicjatywy UE: 
 

• program „Uczenie się przez całe życie” (2007-2013)  

i jego programy sektorowe:  Comenius, Erasmus,  

Grundtvig (7 akcji),  Leonardo da Vinci,  

• program „Młodzież w działaniu” (2007-2013)  

• Erasmus Mundus, „Jean Monnet”, Tempus, Alfa, Edulink 

• oraz Sport 

 



SEKTORY PROGRAMU ERASMUS+ 

Większość działań obsługują Narodowe Agencje w krajach Europy, wnioski o 
dofinansowanie projektów składane są do sektorów: 
 

• Edukacja szkolna (poprzednio „Comenius”) 

• Szkolnictwo wyższe (poprzednio „Erasmus”)  

• Kształcenie i szkolenia zawodowe (poprzednio „Leonardo da Vinci”) 

• Edukacja dorosłych (poprzednio „Grundtvig”) 

• Młodzież (poprzednio „Młodzież w działaniu”) 
 

W Polsce rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+ pełni Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji. 



BUDŻET ERASMUS+  
W POLSCE W 2016 ROKU 

Akcja 1. 0,5 mln EUR 

Akcja 2. 3,7 mln EUR 

w roku 2017 
spodziewane  
6 mln EUR  



DEFINICJA pojęcia/obszaru EDUKACJA DOROSŁYCH  
na potrzeby programu Erasmus+  
z Przewodnika po Programie Erasmus+  
 

Wszystkie formy niezawodowej  
edukacji dorosłych zarówno 
o charakterze formalnym,  
pozaformalnym, jak i nieformalnym 
 

(w odniesieniu do ustawicznych  
szkoleń zawodowych, zobacz  
„kształcenie i szkolenia zawodowe”) 

 

 

SEKTOR EDUKACJA DOROSŁYCH 
DEFINICJA 



SPECYFIKA SEKTORA  
EDUKACJA DOROSŁYCH 

Główne grupy wnioskodawców: 

• stowarzyszenia i fundacje aktywne w obszarze edukacji dorosłych 
(w tym Uniwersytety Trzeciego Wieku, Uniwersytety Ludowe , stowarzyszenia 
zajmujące się osobami wymagającymi szczególnego wsparcia) 

• instytucje kultury (w tym biblioteki, muzea, domy kultury) 

• urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej i inne publiczne placówki wspierające 
rozwój osób dorosłych, 

• centra edukacji dorosłych (w tym  Centra Kształcenia Ustawicznego) 

• uczelnie aktywne w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych 

• firmy szkoleniowe 
 



Typowe tematy (zgodne z typowymi priorytetami):  

• edukacja dorosłych defaworyzowanych lub z niskimi kompetencjami 
kluczowymi, zwłaszcza z niskimi umiejętnościami podstawowymi 
(rozumienie tekstu, pisanie czytanie,  
rozumowanie matematyczne, korzystanie  
z nowych technologii)  

• motywowanie tych osób do uczenia się  
i dostosowanie oferty do ich potrzeb  

• rozwój kadry w tym obszarze   

 

SPECYFIKA SEKTORA  
EDUKACJA DOROSŁYCH 



Z doświadczeń sektora edukacja dorosłych wynika, że projekty  na mniejszą 
skalę, z mniejszym budżetem, są lepszej jakości. 

SPECYFIKA SEKTORA  
EDUKACJA DOROSŁYCH 



 

Akcja 1. 
Mobilność edukacyjna 

 

Akcja 2. 
Współpraca na rzecz innowacji  

i wymiany dobrych praktyk 

Mobilność kadry edukacji dorosłych 

• dofinansowanie projektów trwających od 
12 do 24 miesięcy dot. rozwoju organizacji 
aktywnej w obszarze (tylko) niezawodowej 
edukacji dorosłych oraz doskonalenia jej 
kadry w tym obszarze 

• działania w projekcie: zagraniczne wyjazdy 
edukacyjne kadry j.w. , np. job-shadowing, 
udział w kursach, seminariach, 
prowadzenie zajęć w obszarze 
niezawodowej edukacji dorosłych)  

• dostępny w 2017 r. budżet na 
dofinansowanie projektów – 0,6 mln EUR 

• termin składania wniosków: 2 lutego 2017 

Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych 

• dofinansowanie projektów trwających od 12 do 36 miesięcy 
projektów partnerskich realizowanych wspólnie z partnerami  
z Europy,   

• 2 typy projektów:  
1) partnerstwa wspierające wymianę dobrych praktyk  (35% budżetu),  
2) partnerstwa na rzecz innowacji (65% budżetu),  

• działania w projekcie: spotkania partnerów, wymiana dobrych praktyk i 
doświadzceń, wyjazdy szkoleniowe dla kadry i słuchaczy, tworzenie 
innowacyjnych produktów i ich upowszechnianie 

• dostępny budżet na dofinansowanie projektów – ok. 5,4 mln EUR 

• termin składania wniosków – 29 marca 2017 
 

EPALE – Platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie 

• platforma elektroniczna dla kadr w obszarze uczenia się dorosłych 
(niezawodowe uczenie się  oraz doskonalenie zawodowe)  

• bezpłatny dostęp, treści tworzy społeczność europejska aktywna w 
obszarze edukacji dorosłych 

STRUKTURA SEKTORA ED 



Statystyki wniosków w obu akcjach - stan na 25 listopada 2016 r. 

2014  2015 2016 

Akcja złożone Dofinans. 
(success 

rate) 

złożone Dofinans. 
(success 

rate) 

złożone Dofinans. 
(success 

rate) 

Akcja 
1 114 

43 
(38%) 

77 
17 

(22%) 
99 

 24 
(23%) 

Akcja 
2 64 

18 
(28%) 

83 
20 

(24%) 
101 

     39* 
(39%) 

* w tym: 
1)  24 projekty na mniejszą skalę - wspierające wymianę dobrych praktyk (szacunkowo 35 w 2017)  
2)  15 projektów na rzecz innowacji, z innowacyjnymi produktami (szacunkowo 22 w 2017)  

2017 

Spodziewana l.  
projektów 
dofinans. 

 28  

         57* 

STATYSTYKI SEKTORA ED 



AKCJA 1 Mobilność kadry edukacji dorosłych 

Szczególnie oczekiwany temat w 2017: odniesienie do potrzeb edukacyjnych  osób  
dorosłych z grup defaworyzowanych (w tym uchodźcy, poszukujący azylu i migranci) 
 

AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych 

W sektorze Edukacja dorosłych w roku 2017 priorytetem są działania edukacyjne na rzecz 
osób z niskimi umiejętnościami lub niskimi kompetencjami w celu doskonalenia ich 
umiejętności pisania, czytania, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych: 

• poprawa i rozwój wysokiej jakości możliwości uczenia się, dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb ww. osób i dla ww. celu edukacyjnego, 

• zwiększanie popytu i uczestnictwa w uczeniu się poprzez strategie aktywizacji, 
poradnictwa i motywowania ww. osób i w celu uczenia się j.w., 

• doskonalenie kompetencji edukatorów, zwłaszcza pracujących z ww. osobami w celu j.w.  

 

 

 

 

PRIORYTETY na rok 2017 



• ponad 8 tysięcy publicznych bibliotek w kraju 

• zasoby biblioteki – książki, czytelnie, multimedia, sale komputerowe, itd. 

• KADRA BIBLIOTEK  
– bardzo wysokie kwalifikacje, wiedza i umiejętności  
w zakresie  rozumienia tekstu, pisania,  czytania oraz  
b. często TIK, doskonałe umiejętności pracy z  ludźmi,  
– znajomość potrzeb środowiska lokalnego wynikająca  
z pracy na co dzień z mieszkańcami, zrozumienie dla  
potrzeb osób w trudnym położeniu, zrozumienie dla   
relacji społecznych 

• naturalna mniejsza blokada potencjalnych słuchaczy 
z niskimi umiejętnościami podstawowymi do  
uczestniczenia w ofercie biblioteki niż np. ofercie CKU 

POTENCJAŁ BIBLIOTEK 



• możliwość zorganizowania różnych form zajęć dla osób mieszkających  w okolicy 

• współpraca z lokalnymi/regionalnymi instytucjami, np. UTW (pozyskanie 
wolontariuszy!), szkołą, placówka pomocy społecznej, urzędem pracy, Caritasem 

• wkład pracowników biblioteki w postaci  
w postaci potencjału intelektualnego, 
czasu, zasobów biblioteki  

Np. ciekawe formy zajęć dla rodziców  nie  
będących w stanie pomóc swoim dzieciom  
w odrabianiu lekcji z powodu braków  
w zakresie rozumienie tekstu i korzystania  
z komputera 

Np. sojusz na rzecz poprawy umiejętności  
podstawowych dorosłych mieszkańców miast 

POTENCJAŁ BIBLIOTEK 



• Koordynator: Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich  

Partnerzy: Stadtbücherei Dornbirn (AT), Gradska knjižnica Ivan Vidali (HR), Iisalmen 

kaupunginkirjasto (FI), Città Metropolitana di Roma Capitale, (IT), Biblioteca Municipal de 

Arucas (ES), The Library of the city Olomouc (CZ), İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (TR) 

• Tytuł projektu: „LIBRARY. I LOVE IT!” 

• Daty realizacji: 1 sierpnia 2013 r. – 31 lipca 2015 r. (24 miesiące) 

• Budżet projektu: 129 700,00 EUR ( średnio 16 tys. na jednego partnera) 

• Cel i wpływ projektu: Pokazanie roli bibliotek jako prężnych ośrodków edukacji 
pozaformalnej; wymiana doświadczeń i nabycie przez uczestników kompetencji, które 
będą wykorzystywane w edukacji pozaformalnej prowadzonej przez bibliotekarzy na 
rzecz środowisk lokalnych. 

• Zrealizowane działania (wybrane): Międzynarodowy przewodnik dla nowoczesnych, 
kreatywnych bibliotekarzy w Europie  (Inspirator nowoczesnego bibliotekarza ), 
spotkania partnerów połączone z warsztatami i seminariami 

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI 



• Zaproszenie do składania wniosków 2017 (ogłoszone przez KE 20.10.16): 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOC_2016_386_R_0009 

• Przewodnik po programie Erasmus+ (opublikowany przez KE 20.10.16): 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/table-of-contents_en 

•  Strona Narodowej Agencji – komunikaty (np. o stawkach), instrukcje i formularze 
wniosków: www.erasmusplus.org.pl 

• Wyniki poprzednich konkursów oraz przykłady dobrych praktyk  
(Platforma Rezultatów Programu Erasmus+ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/projects/, przykłady  projektów  z lat ubiegłych - www.grundtvig.org.pl ) 

• Dni Otwarte w sektorze Edukacja dorosłych – konsultacje 

• Spotkania informacyjne i szkoleniowe oraz konsultacje  

• Kontakt telefoniczny i e-mailowy z zespołem obsługującym sektor 

SKĄD CZERPAĆ INFORMACJE 
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Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Narodowa  Agencja Programu Erasmus+ 
www.frse.org.pl; www.erasmusplus.org.pl 

 

Zespół EDUKACJA DOROSŁYCH  
e-mail: ae@erasmusplus.org.pl; tel.: 22 46 31 060 
 
 

 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
 

Alina Respondek 
koordynator Zespołu Edukacja Dorosłych 
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