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Jednocząca się Europa w arunkuje form ułow anie i realizację now ych idei (por. J.
Łysek 2001, 2001a, 2002). Jedną z głównych je s t idea budow ania społeczeństwa
opartego na wiedzy, która w ym aga nadania odpowiedniej rangi koncepcji uczenia
się przez całe życie. D latego też w lipcu 2003 roku Rada M inistrów RP przyjęła
dokum ent Strategia rozw oju kształcenia ustaw icznego do roku 2010.
Idea kształcenia ustaw icznego od w ieków pojaw iała się w poglądach w ielu hu
m anistów i pedagogów. Stanow iska w tym zakresie były, i są, zróżnicow ane (G.
Porubská, P. Seidler, V. K urincová, 2001). Ale dopiero w nowej europejskiej rze
czyw istości zaistniały m ożliw ości i potrzeby jej autentycznego urzeczyw istnienia
w praktyce ośw iatowej. D latego też w m arcu 1995 roku pow ołano K om isję M ię
dzynarodow ą do spraw Edukacji dla D w udziestego Pierwszego W ieku. Liczyła
ona 15 członków, a na jej czele stanął Jacques Delors, były francuski M inister
Ekonomiki oraz przew odniczący Europejskiej Komisji. Zespół pracow ał bardzo
intensywnie, bo ju ż w końcu 1995 roku przedstaw iono raport pod tytułem Lear
ning: the treasure w ithin - Uczenie się: nasz ukryty skarb (J. D elors, 1998). Ra
port został opublikowany i stał się podstaw ą koncepcji uczenia się przez całe życie,
przyjętą w Paryżu w 1996 roku przez O rganizację W spółpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD), czyli m iędzyrządow ą organizację gospodarczą. K oncepcja ta
obejm ow ała rozwój indyw idualny i rozwój cech społecznych we w szystkich for
mach i w szystkich kontekstach, w systemie formalnym i nieformalnym, tj. w szko
łach i placów kach kształcenia zaw odow ego, uczelniach i placów kach kształcenia
dorosłych, oraz w ram ach kształcenia incydentalnego, a w ięc w domu, w pracy
i w społeczności (por. http://w ww .m enis. gov.pl/osw iata/ksztzaw/strat_ust.htm ).
W spółczesna idea uczenia się przez całe życie naw iązuje do w cześniejszych
definicji kształcenia ustawicznego. Za punkty odniesienia uw aża się: rozum ienie
kształcenia ustaw icznego przyjęte przez U NESCO w N airobi w 1976 roku oraz
stanowisko najwybitniejszego teoretyka oświaty ustawicznej Paula Lengranda. Nie
bez znaczenia jest również raport uwzględniający potrzeby i kierunki rozwoju oświaty
w różnych krajach, przygotowany pod redakcją E. Faure'a (1975).
Za kształcenie ustawiczne uważa się zatem kompleks procesów oświatowych: for
malnych, nieformalnych i incydentalnych, które niezależnie od treści, poziomu i metod
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umożliwiąjąuzupelnianie wykształcenia w formach szkolnych i pozaszkolnych, dzięki
czem u osoby dorosłe rozw ijająsw oje zdolności, w zbogacająw iedzę, udoskonalają
kw alifikacje zaw odow e lub zdobyw ają nowy zaw ód i zm ieniają sw oje postawy.
W projekcie now elizacji ustaw y o systemie ośw iaty definiuje się w ięc kształcenie
ustawiczne jak o kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzu
pełnianie w iedzy ogólnej, um iejętności i kw alifikacji zaw odowych w form ach po
zaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. Mówiąc inaczej - kształ
cenie ustaw iczne to zespół działań zm ierzający do stw orzenia now ego systemu
edukacyjnego (P. Lengrand 1986, 1995).
Zm ieniający się rynek pracy, now e technologie, now e zaw ody i specjalności po
w odują, że oprócz kształcenia form alnego, coraz większego znaczenia nabiera
kształcenie nieform alne, a zw łaszcza kształcenie incydentalne, które je st w yni
kiem codziennej aktyw ności człow ieka, oddziaływania środow iska i m ediów (S.
Juszczyk, 2002).
Kształcenie form alne to „system kształcenia oparty na stałych, pod w zględem
czasu i treści nauki, form ach (klasy, stopnie, szkoły, program y i podręczniki), pro
w adzący od nauczania początkowego do uniw ersytetu i w łączający - obok kursów
w ykształcenia ogólnego - w iele program ów specjalnych oraz instytucji stacjonar
nego kształcenia technicznego i zaw odow ego” (W. Okoń, 1992).
Kształcenie nieform alne to „św iadom a i zorganizowana działalność kształcąco w ychow ująca prow adzona poza ustanowionym form alnym system em szkolnym,
umożliwiająca określonej grupie uczestników osiągnięcie założonych celów kształ
cenia” (W. Okoń, 1992).
K ształcenie incydentalne to „trwający przez całe życie niezorganizow any i nie
system atyczny proces nabyw ania przez każdego człow ieka w iadom ości, spraw 
ności, przekonań i postaw na podstawie codziennego dośw iadczenia oraz w pły
w ów w ychow aw czych otoczenia” (W. Okoń, 1992).
Te trzy formy kształcenia nie m ogą być rozpatryw ane oddzielnie. N iezbędna jest
bowiem integracja kształcenia formalnego, kształcenia nieform alnego oraz kształ
cenia incydentalnego, gdyż tylko w tedy proces kształcenia ustaw icznego nabiera
nowego, całościow ego charakteru.
Takie ujęcie kształcenia ustawicznego oraz uw zględnienie standardów kw alifi
kacji zaw odowych, um ożliw i przenikanie się struktur organizacyjnych systemu
edukacji oraz ułatwi zdobyw anie i uznaw anie kw alifikacji zaw odow ych, a więc
budow anie otw artego i elastycznego system u edukacji, rzeczyw istego w spierania
aktyw ności poznawczej i przedsiębiorczości, które doprow adzą do zw iększania
szans zatrudnienia na w spółczesnym rynku pracy.
G łów nym celem przyjętej strategii kształcenia ustaw icznego je st zatem w yzna
czenie kierunków rozw oju kształcenia ustawicznego w kontekście idei uczenia się
przez całe życie i budow ania społeczeństw a opartego na wiedzy. W yznaczone
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kierunki rozw oju kształcenia ustawicznego um ożliw ią w przyszłości koordynow a
nie i m onitorow anie zachodzących w Polsce zmian z punktu w idzenia oczekiwań
społecznych i m ożliw ości realizacyjnych. U pow szechnienie dostępu do kształce
nia ustaw icznego i podniesienie jeg o jakości, prom ow anie aktyw nych postaw, po
praw iających szanse na rynku pracy oraz podjęcie określonych zadań przez adm i
nistrację rządow ą i sam orządow ą, instytucje naukow e i ośw iatowe, organizacje
pracodawców, sam orządów gospodarczych, sam orządów zawodowych, związków
zaw odow ych, fundacji, stow arzyszeń i innych organizacji pozarządow ych urze
czyw istni w polskich realiach europejski w ym iar uczenia się przez całe życie.
Rozwój kształcenia ustaw icznego uw arunkow any jest określonym i czynnikami,
które zostały przedstaw ione m. in. w następujących dokum entach rządowych:
Program Gospodarczy Rządu Przedsiębiorczość - Rozwój - Praca, N arodow y Plan
Rozw oju 2004-2006, N arodow a Strategia W zrostu Zatrudnienia i Rozw oju Zaso
bów Ludzkich w latach 2000-2006 oraz przyjęta przez Rząd Polski i K om isję E u
ropejską W spólna O cena Założeń Polskiej Polityki Zatrudnienia (JAP).
Do najistotniejszych uw arunkow ań należą:
procesy dem ograficzne,
sytuacja na rynku pracy,
system edukacji.
N ie bez znaczenia są również:
postęp naukowo-techniczny,
integracj a i globalizacj a,
w zrost aspiracji edukacyjnych społeczeństwa.
Celem strategicznym rozw oju procesu kształcenia ustaw icznego i uczenia się
w ciągu całego życia jest w spom aganie i ukierunkow anie rozw oju osobowości,
stym ulowanie innow acyjności i kreatywności człowieka.
R ealizacja celu strategicznego będzie m ożliw a poprzez przyjęcie następujących
priorytetów:
zw iększanie dostępności do kształcenia ustawicznego,
podnoszenie jakości kształcenia ustawicznego,
współdziałanie i partnerstwo,
w zrost inwestycji w zasoby ludzkie,
tw orzenie zasobów inform acyjnych w zakresie kształcenia ustaw icznego
i rozwój usług doradczych,
uśw iadam ianie roli i znaczenia kształcenia ustawicznego.
W zakresie zw iększania dostępności do kształcenia ustaw icznego celow e jest:
zwiększenie dostępności do informacji o kształceniu i szkoleniach,
zapew nienie różnorodności oferty edukacyjnej,
usuw anie barier społecznych i psychologicznych w dostępie do edukacji,
stworzenie mechanizm ów zapew niających drożność ścieżek edukacyjnych,
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tworzenie warunków dla rozwoju nowych form kształcenia z uwzględnieniem
technologii informacyjnych (kształcenie na odległość, w tym e-leaming),
tw orzenie w arunków sprzyjających podnoszeniu kw alifikacji zawodowych
osób zatrudnionych w poszczególnych sektorach gospodarki narodow ej,
optym alizacja sieci instytucji prow adzących działalność ośw iatow ą w celu
ułatwienia dogodnego, bezpośredniego dostępu do usług edukacyjnych przez
zaangażow anie ośrodków (którym i dysponują w ładze lokalne i regionalne)
oraz organizacje i stow arzyszenia zw iązane ze środow iskiem lokalnym,
m onitorow anie zm ian w zakresie dostępności i różnorodności ofert eduka
cyjnych w kształceniu ustawicznym .
W podnoszeniu jakości kształcenia ustawicznego celow e jest:
doskonalenie kom petencji kadry nauczającej, w tym tych, które pozw alają
realizow ać ideę uczenia się przez całe życie,
system atyczne aktualizow anie treści kształcenia i dostosow yw anie ich do
potrzeb społeczno-gospodarczych i oczekiwań indywidualnych,
upowszechnienie technologii informatycznych i kultury technologicznej, na
uczania język ó w obcych, kształtow anie podstaw ow ych kom petencji, p o 
staw przedsiębiorczych i zasad funkcjonow ania w społeczeństw ie, także
w śród osób dorosłych,
w prow adzanie innow acyjnych m etod nauczania i uczenia się, w tym w yko
rzystujących now oczesne technologie teleinform atyczne,
u pow szechnianie środków dydaktycznych p odnoszących efektyw ność
kształcenia i stym ulujących rozwój zainteresow ań słuchaczy,
rozw ój system ów egzam inow ania, potw ierdzania i uznaw ania kw alifikacji
uzyskanych w form ach szkolnych i pozaszkolnych, a także w sposób nie
form alny z uw zględnieniem sam okształcenia i dośw iadczenia nabytego
w procesie pracy,
ustanowienie standardów kwalifikacji zaw odowych jak o jednego z elem en
tów zapew nienia jakości w kształceniu ustaw icznym ,
w prow adzenie standardów edukacyjnych (program , baza, kadra) w ynika
jący ch ze standardów kw alifikacji zaw odow ych,
stw orzenie system u akredytacji instytucji prow adzących kształcenie usta
w iczne w form ach pozaszkolnych, przy założeniu dobrow olności poddania
się postępow aniu akredytacyjnem u,
w zmocnienie skuteczności nadzoru pedagogicznego nad placówkam i oświa
tow ym i prow adzącym i kształcenie ustaw iczne,
prow adzenie badań naukow ych służących popraw ie jakości kształcenia
ustawicznego.
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W priorytecie w spółdziałanie i partnerstw o celow e jest:
zw iększenie zaangażow ania państwa, organów sam orządow ych, organiza
cji pracodaw ców i innych partnerów społecznych w prow adzeniu wspólnej
polityki w zakresie programowania, organizowania, finansow ania kształce
nia ustawicznego,
zw iększenie udziału w ładz lokalnych w kreow aniu przem ian na rynku pra
cy i dostosow aniu przedsięw zięć edukacyjnych do potrzeb lokalnych,
zaangażow anie środow isk naukow ych i ośw iatowych w proces kształcenia
ustaw icznego, ze szczególnym uw zględnieniem kształcenia na odległość
oraz w spółpraca z odpowiednimi środowiskami i instytucjami w innych kra
jach (um ow y m iędzynarodow e) oraz w krajach Unii Europejskiej.
W zakresie w zrostu inwestycji w zasoby ludzkie celow e jest:
stw orzenie system u zachęt i bodźców pobudzających do podejm ow ania
kształcenia ustaw icznego, ze szczególnym uw zględnieniem m ieszkańców
obszarów wiejskich, regionów strukturalnego bezrobocia, osób zagrożonych
w ykluczeniem społecznym,
stw orzenie efektyw nych rozw iązań praw no - organizacyjnych, stw arzają
cych zachęty dla zw iększonego udziału pracodaw ców w ustaw icznym
kształceniu pracowników,
uspraw nienie zarządzania w system ie kształcenia ustaw icznego zw iększa
jące efektyw ność inw estow ania w kapitał ludzki,
kontynuow anie program ów ju ż funkcjonujących, które poprzez system in
formacji i szkoleń ułatw iająpodejm ow anie zatrudnienia lub sam ozatrudnienia, np. program „Pierw sza praca” ,
rozwój badań nad efektyw nością inw estow ania w zasoby ludzkie.
Tworzenie zasobów inform acyjnych w zakresie kształcenia ustaw icznego i roz
wój usług doradczych w ym aga realizacji następujących celów:
zagw arantow anie pow szechnych i stale dostępnych usług obejm ujących
poradnictwo edukacyjno-zawodowe kierowane do szerokiego grona odbior
ców na każdym etapie życia i kariery zawodowej z nastaw ieniem na po
trzeby i w ym agania klientów, zw iększając przy tym ich m otyw ację, dostar
czając im w łaściw ych inform acji, obejm ujących także prognozy dotyczące
rynku pracy i popytu na pracę, a tym sam ym ułatw iając podejm ow anie
decyzji,
tw orzenie pow szechnie dostępnych banków informacj i o kształceniu usta
w icznym (sieć instytucji, zakres prowadzonej przez nich działalności, infor
m acje o m ożliw ościach zatrudnienia) z w ykorzystaniem badań statystyki
publicznej,
w zm acnianie pow iązań między system am i poradnictw a i doradztw a zaw o
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dow ego prow adzonego w system ie szkolnym i w służbach zatrudnienia,
rozw ijanie poradnictw a i doradztw a zaw odowego w szkołach, placów kach
kształcenia ustaw icznego oraz w służbach zatrudnienia,
tw orzenie w arunków do w spółpracy instytucji pryw atnych i publicznych
w zakresie doradztw a zaw odow ego oraz wym iany inform acji i m ateriałów
w ram ach tw orzonych krajow ych i europejskich sieci partnerskich,
opracow ywanie i upow szechnianie prognoz, dotyczących rynku pracy i po
pytu na pracę.
W zakresie uświadam iania roli i znaczenia kształcenia ustawicznego celowe jest:
prom ow anie w artości uczenia się na w szystkich etapach i w e w szystkich
form ach edukacyjnych,
podejm ow anie działań inform acyjno-prom ocyjnych prezentujących korzy
ści indyw idualne i zbiorow e wynikające z kształcenia ustaw icznego, w tym
zw iązane z większym i szansam i na lokalnym, regionalnym , krajowym i eu
ropejskim rynku pracy,
prom owanie i upowszechnianie przykładów „dobrej praktyki” powstających
na gruncie krajow ym i europejskim ,
zaangażow anie m ediów w popularyzacji idei uczenia się przez całe życie,
prom ow anie roli doradztw a w w yborze w łaściwej drogi edukacyjnej i roz
w oju zaw odowego,
angażow anie lokalnych w ładz, szkół, uczelni, pracodawców, służb zatrud
nienia, organizacji pozarządow ych i innych partnerów społecznych w pro
m ocję program ów kształcenia ustaw icznego,
m onitorow anie w drażania strategii rozw oju kształcenia ustaw icznego.
W pracach nad rozw ojem kształcenia ustaw icznego, oprócz rządow ego doku
m entu Strategii rozw oju kształcenia ustaw icznego do roku 2010, niezbędne jest
również odniesienie się do Raportu M odernizacja kształcenia ustawicznego i kształ
cenia dorosłych w Polsce, ja k o integralnych części uczenia się przez całe życie,
opracow anego w 2003 roku dla M inisterstw a Edukacji N arodowej i Sportu przez
Stockholm U niversity Institute o f International Education, w ram ach Grantu nr TF
02571/005, otrzym anego od rządu Japonii, adm inistrow anego przez M iędzynaro
dowy Bank O dbudow y i Rozwoju (Bank Światowy). Pracam i nad raportem kiero
w ał Profesor A lbert Tuijnm an z Institute o f International Education U niw ersytetu
w Sztokholm ie, a realizację zadania wspom agali: dr M ichał Butkiewicz, prof. Ja
nusz Gęsicki oraz prof. John M organ z U niversity o f N ottingham .
W Raporcie om ów ione są trzy główne zadania badawcze:
1. A naliza i ocena międzynarodow ych kierunków polityki i krajowych prak
tyk w zakresie kształcenia dorosłych i kształcenia ustaw icznego,
2. A naliza stanu realizacji polityki w zakresie kształcenia ustaw icznego do
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rosłych w Polsce,
3. M odernizacja alternatywnych kierunków polityki oraz modeli kształcenia
dorosłych i kształcenia ustaw icznego oraz opracow anie ram ow ych planów
wdrożeń.
W zakresie zadania 1. w yodrębniono następujące obszary:
ustalenie kluczowych dziedzin polityki jako przedm iotu analizy,
identyfikacja klientów,
analiza w yników prac przeprow adzonych w sektorze i dostępnych doku
mentów,
udoskonalenie bazy informacji,
grupy zainteresowane: społeczeństwo obywatelskie, uczniowie i ich rodziny.
W zakresie zadania 2.:
analiza realizow anych aktualnie kierunków polityki, obowiązujące przepisy
prawa,
analiza stanu realizacji działania system u kształcenia dorosłych: adm ini
stracja, partnerzy społeczni, urzędy pracy, rynek szkoleń, Centra K ształce
nia Praktycznego (CK P) i Centra K ształcenia U staw icznego (CKU),
kadry, zasoby, zarządzanie i ocena.
W zakresie zadania 3.:
porów nanie z praktykami międzynarodowymi,
alternatywne kierunki polityki,
ram owy plan w drożenia,
rola obecnie istniejących instytucji,
wnioski.
Trzecim niezbędnym źródłem, do którego należy się odnieść w pracach nad roz
wojem kształcenia ustaw icznego jest dokum ent przygotow any przez Europejskie
Biuro EURYDICE na K onferencję M inistrów inaugurującą Program y SO K R A 
TES II, LEO N ARDO DA VINCI II oraz M ŁO DZIEŻ w Lizbonie, w marcu 2000
roku. Ów dokum ent to U czenie się przez całe życie: rola system ów edukacji
w państwach członkow skich Unii Europejskiej - przegląd sytuacji w poszczegól
nych krajach (Lifelong Learning: The contribution o f education system s in the
M em ber States o f the European Union).
W dokumencie tym omówione są konteksty, definicje i problemy koncepcji ucze
nia się przez całe życie, jak ie miały m iejsce w latach 70. Przedstaw iony jest kon
tekst i m etodologia badań w spółczesnych w tym zakresie: przegląd definicji ucze
nia się przez całe życie oraz przegląd celów i strategii na poszczególnych szcze
blach system u edukacji. Sform ułow ane są uwagi końcowe. Przedstaw iony jest
obszerny wykaz bibliografii. Podane są informacje na tem at celów, polity ki i strate-
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gii uczenia się przez całe życie w postaci raportów ze w szystkich 15 krajów Unii
Europejskiej, czyli: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holan
dii, Irlandii, Luksem burga, N iem iec, Portugalii, Szwecji, W łoch i Zjednoczonego
Królestw a. D ołączono rów nież kw estionariusz w ysłany do krajow ych biur Sieci
EURYDICE w celu zebrania stosow nego materiału.
N ow e spojrzenie na kształcenie ustawiczne należy rów nież uw zględnić w kształ
ceniu ustawicznym nauczycieli. Jakie jest zatem kształcenie ustaw iczne nauczy
cieli w zmieniającej się Europie?
Pomimo w spólnych ustaleń i założeń, kształcenie ustaw iczne nauczycieli w 15
krajach Unii Europejskiej (m arzec 2004 rok) je s t nadal zróżnicow ane (por. Euro
pean G lossary on Education. Vol. 3. Teaching Staff, EURYDICE, Bruksela 2001 ;
w ersja polska: Europejski glosariusz edukacyjny. N auczyciele. O pracowanie:
A. Smoczyńska, M. Górowska-Fells, M. Chojnacki. EURYDICE, W arszawa 2003;
Struktury system ów kształcenia ogólnego i zaw odowego w Unii Europejskiej,
EURYDICE, W arszawa 1998; red. naukowa: W. R abczuk, red.: E. Rudnicka;
Structures d'enseignem ent et de formation initiale dans L'Union européenne (2eme
édition). EURYDICE, Bruxelles - Luxem bourg 1995).
W Austrii kształcenie nauczycieli w ychowania przedszkolnego nie jest obow iąz
kowe. Dla nauczycieli szkół podstawow ych oraz dla nauczycieli szkół średnich
pierwszego i drugiego stopnia, kształcenie ustawiczne nie jest prawnie obow iązko
we i zależy od indywidualnej inicjatyw y nauczyciela. M ożliw e jest jed n ak usta
wiczne podnoszenie kw alifikacji, przy czym jedna trzecia szkoleń tego typu odby
w a się w czasie w akacji, a dwie trzecie w ciągu roku szkolnego.
W Belgii nie m a system u kształcenia ustawicznego nauczycieli. Istnieje nato
miast kształcenie nauczycieli na kursach prom ocji społecznej. Jest to kształcenie
w niepełnym w ym iarze godzin w form ie zajęć sobotnio-niedzielnych i w ieczoro
wych, opartych na system ie m odułowym . Słuchacze prow adzą przede w szystkim
zajęcia pod kierunkiem instruktora. Absolwenci tego rodzaju kształcenia uzyskują
św iadectwo zdolności pedagogicznych (G etuigsschrift Pedagogische Bewaam heid) i m ogą nauczać przedm iotów technicznych w szkołach średnich pierwszego
i drugiego stopnia.
W D anii nauczyciele w ychow ania przedszkolnego nie m ają obow iązku kształ
cenia ustawicznego. N auczyciele szkół podstaw ow ych globalnie nie m ają obo
wiązku kształcenia ustawicznego, ale decyzja ta je st podejm ow ana na szczeblu
lokalnym, a kształcenie ustawiczne może być obowiązkowe dla nauczycieli niektó
rych przedm iotów. Dla nauczycieli szkół średnich pierwszego i drugiego stopnia
kształcenie ustaw iczne nie jest obow iązkow e, ale niem al w szyscy b io rą udział
w doskonaleniu zaw odow ym podczas trwania roku szkolnego. N auczyciele szkół
zaw odowych m ają obow iązek rozw ijania swoich um iejętności, ale niekoniecznie
w ram ach kształcenia ustawicznego. W większości szkół rozwój zaw odow y na
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uczycieli je s t traktow any ja k o składowa część globalnej strategii rozw ijania kom 
petencji.
W Finlandii dla nauczycieli w ychow ania przedszkolnego oraz dla nauczycieli
szkół podstaw ow ych kształcenie ustaw iczne je st nieobow iązkowe. N atom iast na
uczyciele szkół rozszerzonych m uszą uczestniczyć co najm niej przez trzy dni
w roku w kształceniu ustawicznym. Podobnie nauczyciele szkół średnich drugiego
stopnia są zobow iązani do uczestnictwa w corocznym trzydniowym szkoleniu. Dla
nauczycieli szkół zaw odowych kształcenie ustaw iczne je st obow iązkow e.
We Francji nauczyciele w ychow ania przedszkolnego oraz nauczyciele szkół
podstaw ow ych m ająp raw o do kształcenia ustawicznego. N auczyciele szkół śred
nich sektora publicznego, jak o urzędnicy państwow i, aw ansują w edług jedenastostopniowej skali rozw oju zaw odowego, przy czym w yróżnia się tutaj trzy grupy profesor szkolny, profesor dyplom owany oraz professeur agrégé. W szyscy na
uczyciele podczas swojej całej aktywności zawodowej m ogą korzystać z trzydziestosześciotygodniowego urlopu na doskonalenie zawodowe.
W Grecji kształcenie ustaw iczne n ie je st praw nie obow iązkow e dla nauczycieli
w ychow ania przedszkolnego i nauczycieli szkół podstawow ych, ale w szyscy na
uczyciele m ogą kształcić się ustawicznie. D la nauczycieli szkół średnich pierw 
szego i drugiego stopnia kształcenie ustawiczne je s t obowiązkowe.
W H iszpanii kształcenie ustawiczne je st praw em i obow iązkiem każdego na
uczyciela. Zajęcia szkoleniowe m ająistotny wpływ na przyszłą karierę zawodową.
Ponadto, aby otrzym ać podw yżkę w ynagrodzenia, należy w ykazać się uczestnic
twem raz na sześć lat w kursach szkoleniow ych, które trw ają co najm niej sto
godzin.
W H olandii kształcenie ustawiczne reguluje ustawa, ale n ie je s t ono obow iąz
kowe dla w szystkich nauczycieli.
W Irlandii kształcenie ustawiczne nauczycieli pracujących na w szystkich szcze
blach edukacji n ie je st obowiązkowe.
W Luksem burgu kształcenie ustawiczne nauczycieli w ychow ania przedszkol
nego nieje st obowiązkowe. Dla nauczycieli szkół podstawow ych kształcenie usta
w iczne je st na ogół nieobow iązkow e, ale jednodniow e sesje w ym iany dośw iad
czeń pedagogicznych organizow ane przez M inisterstw o Edukacji N arodow ej
i K ształcenia Zawodow ego są najczęściej obow iązkow e. K ształcenie ustaw iczne
nauczycieli szkół średnich je st na ogół nieobowiązkowe.
W N iem czech w szyscy nauczyciele m ają obow iązek uczestniczenia w kształce
niu ustawicznym . Centra kształcenia ustawicznego nauczycieli, pow ołane przez
M inisterstwo Edukacji i Kultury, oferują znaczny w ybór kierunków, które m ająn a
celu pom oc w rozw iązaniu specyficznych problemów dla każdego poziom u i typu
szkoły, łącznie z aspektami prawnymi i zagadnieniam i dotyczącym i zarządzania
szkołą.
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W P ortugalii kształcenie ustawiczne je st obow iązkow e. M inim alna liczba kur
sów kształcenia ustawicznego, która w arunkuje dalszą karierę, odpow iada liczbie
lat, w czasie których nauczyciel pozostaje na określonym szczeblu tabeli płacowej.
Średnio nauczyciel musi zatem zaliczyć w roku kalendarzowym cztery kursy, mini
mum sześciogodzinne.
W Szw ecji kształcenie ustaw iczne zewnętrzne (poza szkołą) nie je st obow iąz
kowe, chociaż lokalne władze edukacyjne, odpowiedzialne za sprawy szkolne, m ogą
wyznaczyć nauczycieli do udziału w określonym szkoleniu. K ształcenie ustawicz
ne prow adzone w szkołach je st obowiązkowe. Za kształcenie ustaw iczne odpo
w iedzialne są w ładze państw ow e i gminne. Całość działań w tym zakresie koor
dynuje K rajow a A gencja Kształcenia.
We Włoszech kształcenie ustawiczne nauczycieli w ychow ania przedszkolnego,
nauczycieli szkół podstaw ow ych oraz nauczycieli szkół średnich nie je st praw nie
obowiązkowe.
W Z jednoczonym K rólestw ie W ielkiej B rytanii, w którego skład w chodzą:
Anglia, Walia, Irlandia Północna i Szkocja, jedynie w Szkocji kształcenie usta
wiczne je s t obowiązkowe. K ażdego roku szkoccy nauczyciele m uszą przeznaczyć
pięć dni na kształcenie ustaw iczne oraz pięćdziesiąt godzin na rekw alifikacje
i doskonalenie w łasnego rozwoju zawodowego. W Anglii, Walii i Irlandii Północnej
kształcenie ustawiczne nie je st praw nie obow iązkow e, ale każdy nauczyciel m a
m ożliw ość uczestniczenia w procesie kształcenia ustawicznego.
W najbliższym czasie należy zatem oczekiwać kolejnych decyzji, które będą
zm ierzać do unifikacji w zakresie kształcenia ustawicznego poszczególnych grup
zaw odowych, w tym nauczycieli, zarówno w państwach Unii Europejskiej, ja k i w
krajach kandydackich, z Polską włącznie.

Bibliografia:
Biała K sięga K om isji Europejskiej - nowe im pulsy dla m łodzieży europejskiej.Fundacja Rozwoju System u Edukacji. B ruksela - W arszawa 2002.
D elors J.: Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. W arszawa 1998.
Dokumenty Rządowe: Program Gospodarczy Rządu Przedsiębiorczość - Rozwój Praca, N arodow y Plan Rozwoju 2004-2006, N arodow a Strategia W zrostu
Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach 2000-2006, W spólna
Ocena Założeń Polskiej Polityki Zatrudnienia (JAP).
European G lossary on Education. Vol. 3. Teaching Staff, EURYDICE, B ruk
sela 2001; w ersja polska: Europejski glosariusz edukacyjny. N auczyciele.
O pracow anie: A. Sm oczyńska, M. G órow ska-Fells, M. C hojnacki. EURY
DICE, W arszawa 2003.

128

Nauczyciel i Szkota 1-2 2004

Faure E. (red.): Uczyć się, aby być. W arszawa 1975.
Juszczyk S. (red.): E d u ka cja m edialna w sp o łeczeństw ie inform acyjnym .
Toruń 2002.
K luczow e dane o edukacji w Europie (K ey data on education in Europe). Biuro
Urzędow ych Publikacji W spólnot Europejskich. B ruksela - Luksem burg
2000. W ydaw nictwo EURYDICE. Fundacja R ozw oju System u Edukacji,
W arszawa 2001.
Lengrand P. (red.): Areas o f L earning B asie to L ifelo ng E ducation. U N E 
SCO Institute from Education and Pergam on Press. O xford 1986.
Lengrand P. (red.): O bszary perm a nen tn ej sam oedukacji. W arszawa 1995.
Łysek J.: Europejskie tendencje w kształceniu nauczycieli. W: N auczyciel
i Szkoła 2001, n r 3-4 (12-13).
Ł ysek J.: K ształcenie integracyjne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.
W: N auczyciel i Szkoła 2002, nr 1-2 (14-15).
Ł ysek J.: The Process o f Social Change an d the N ew Im peratives D irected
to Education in Poland. W: E ducational Strategies in P ost-C om m unist
Poland. C urriculum R esearch a n d C urriculum P o litics (C hosen C on
ceptions). Red.: A. R adziew icz-W innicki. U niw ersytet Śląski w K atow i
cach. Prace N aukow e U niwersytetu Śląskiego nr 1968. Katow ice 2001 (a).
Porubská G,. Seidler P., K urincová V.: D iferenciácia, integracia a kooperá
cia v edukačnom prostredí. N itra 2001.
Okoń W.: N ow y słow n ik pedagogiczny. W arszawa 1992.
Raport: M odernizacja kształcenia ustaw icznego i kształcenia dorosłych w Pol
sce, jako integralnych części uczenia się przez całe życie. Stockholm U ni
versity Institute o f International Education. G rant nr TF 02571/005 rządu
Japonii, adm inistrow any przez M iędzynarodow y Bank O dbudow y i R oz
w oju (Bank Św iatow y). Sztokholm - W arszawa 2003.
Strategia rozw oju kształcenia ustawicznego do roku 2010. W arszawa 2003,
http://w ww .m enis.gov.pl/osw iata/ksztzaw /strat_ust.htm
Struktury system ów kształcenia ogólnego i zaw odow ego w Unii Europejskiej,
EURYDICE, W arszawa 1998; red. naukowa: W. Rabczuk, red.: E. R ud
nicka; Structures d'enseignem ent et de form ation initiale dans L'Union eu
ropéenne (2em e édition). EURYDICE, B ruxelles - Luxem bourg 1995.
U czenie się przez całe życie: rola system ów edukacji w państw ach członkow 
skich Unii Europejskiej - przegląd sytuacji w poszczególnych krajach (Life
long Learning: The contribution o f education system s in the M em ber States
o f the European Union). Europejskie Biuro EURYDICE, Bruksela 2000,
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, EURYDICE, W arszawa 2002.

1 29

Źródła internetowe:
http://w ww .m en.w aw.pl
http://w w w .eurydice.org
http://www.menis.gov.pl

Summary
There are specific ideas which are formulated and realized in the changing Europe. One o f them is the
idea o f building a society based on knowledge which requires conferring appropriate im portance on the
theory o f lifelong learning.
The integration o f formal developm ent, inform al developm ent and incidental developm ent arc beco
ming really essential. It is also crucial to take into account the conditions o f continual personal develop
ment, which can be described as follows: demographic development, the situation o f the jo b market, the
system o f education, the technical progress, the integration, globalisation and educational aspirations o f
society.
Thus, the assistance and direction towards personality development, stim ulation o f innovation and the
creativity o f people are becom ing strategic goals.
Achieving strategic goal will be possible if we determine the following priorities: increasing o f access to
continual developm ent, raising the quality o f continual developm ent, со - operation and partnership.
M oreover, investments should increase in human resources, creating information resources in the field o f
continual education, advisory services and making people aware o f the role o f continual development are
also o f great im portance in obtaining strategic goals.
Despite the mutual arrangem ents and assum ptions, teachers' continual developm ent in the European
Union countries is still differentiated. In the near future additional decisions can be expected. They will
lead to unification in the field o f continual developm ent o f particu lar occupational groups including
teachers in the European Union countries as well as in candidate countries such as Poland.

