
Zalecenie „Ścieżki poprawy umiejętności: nowe 
możliwości dla dorosłych” zostało przyjęte przez Radę 
Unii Europejskiej w grudniu 2016 r. Stanowi ono jeden z 
głównych wniosków ustawodawczych w ramach Nowe-
go europejskiego programu na rzecz umiejętności. 
Zasada, w myśl której każdy ma prawo do edukacji, 
charakteryzującej się dobrą jakością oraz szkoleń i 
uczenia się przez całe życie, stanowi jedną z 20 kluc-
zowych zasad zaproponowanych w ramach europejs-
kiego filaru praw socjalnych.

Pełna treść zalecenia „Ścieżki poprawy umiejętności: 
nowe możliwości dla dorosłych”, informacje na te-
mat działań podjętych już przez niektóre państwa 
członkowskie i wiele innych informacji:

Zaangażuj się !

• Poinformuj innych o inicjatywie „Ścieżki poprawy 
umiejętności” i zastanów się, w jaki sposób Twoja 
organizacja może ją wspomóc.

• Wykorzystaj inicjatywę, aby przybliżyć in-
nym tematykę znaczenia podstawowych 
umiejętności i uczenia się dorosłych oraz aby 
zachęcić do udziału w niej więcej podmiotów. 

• Dziel się dobrymi praktykami na EPALE, platformie 
na rzecz uczenia się dorosłych w Europie, i zabierz 
głos w dyskusji.

• Jako organ publiczny: ustal środki wykonawcze, 
zaangażuj zainteresowane strony oraz zmobilizuj 
zasoby.

• Jako praktyk: jeżeli to możliwe, zastosuj wspom-
niane trzy kroki i nawiąż kontakt z osobami, do 
których skierowana jest inicjatywa, aby ułatwić im 
do niej dostęp.

• Jako pracodawca: zastanów się, jak możesz 
zapewnić swoim pracownikom dostęp do „Ścieżek 
poprawy umiejętności” oraz osiągnięcie postępów.
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Dlaczego „Ścieżki poprawy umiejętności” ?

Czytanie, pisanie, wykonywanie prostych obliczeń 
oraz korzystanie z komputera to czynności, które wyko-
nujemy każdego dnia — często bez zastanowienia — 
wykorzystując do tego nasze podstawowe umiejętności. 

Niektórym przychodzi to jednak z trudem. Choć dla wielu 
z nas są one oczywistością, te proste czynności stanowią 
wyzwanie dla niemal 70 milionów Europejczyków. 

Nowa inicjatywa „Ścieżki poprawy umiejętności” za-
pewni takim osobom nowy start poprzez identyfikację 
oraz uznanie wiedzy i umiejętności, jakie już posiadają. 
Da im ona również możliwość podjęcia dalszej nauki i 
szkolenia, co ostatecznie pozwoli im na zdobycie nowych 
kwalifikacji. Inicjatywa skierowana jest zarówno do osób 
zatrudnionych, jak i bezrobotnych i biernych zawodowo.

Jak działa inicjatywa ?
«Ścieżki poprawy umiejętności» to trzy proste kroki, zawsze dostosowane do indywidualnej sytuacji każdego uczestnika. 

Państwa członkowskie zachęca się, aby do 2018 r. rozwinęły istniejące struktury krajowe i stworzyły warunki, dzięki 
którym „Ścieżki poprawy umiejętności” staną się rzeczywistością. Powinno to zostać osiągnięte dzięki bliskiej współpracy 
ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi
w uczenie się dorosłych. 

Aby umożliwić skuteczne wdrożenie inicjatywy, Unia Europejska zapewni wsparcie za pomocą szeregu programów fi-
nansowania (w tym zwłaszcza Europejskiego Funduszu Społecznego i programu Erasmus+) i ułatwi wzajemne 
uczenie się oraz wymiany.
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