
Sukces wkluczenia i integracji osób 
dorosłych o niskich kwalifikacjach poprzez 

edukację
Warsztaty edukacyjne dla nauczycieli osób dorosłych

„Wsparcie Komisji Europejskiej w realizacji tego projektu nie stanowi poparcia dla zawartych w nim treści, które odzwierciedlają
jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość 
merytoryczną.“

M-Easy: Poprawa integracji nisko wykwalifikowanych dorosłych poprzez rozwój ich umiejętności 
matematycznych i wsparcie społeczności. Projekt Numer 2017-1-LT01-KA204-035219



Europa przeciwko ubóstwu

• Strategia Europa 2020 opublikowana w marcu 2010 określa ogólny
kierunek i priorytety polityczne na rzecz promowania inteligentnego i
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu do 2010 r.

• Jedną ze ,,sztandarowych inicjatyw” tej strategii jest ,,Europejska platforma
walki z ubóstwem” mająca na celu zapewnienie spójności społecznej i
terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego i
zatrudnienia były szeroko dzielone, a ludzie doświadczający ubóstwa i
wykluczenia społecznego mogli żyć godnie i brać aktywny udział w
społeczeństwie.

• Liczba Europejczyków żyjących poniżej krajowych granic ubóstwa powinna
zostać zmniejszona o 25%, podnosząc ponad 20 milionów ludzi z ubóstwa.

• Krajową granicę ubóstwa definiuje się jako 60% średniego dochodu w
każdym państwie członkowskim.



Europa przeciwko ubóstwu

• Europa potrzebuje bardziej spójnych i integracyjnych społeczeństw, które
pozwolą obywatelom, a także nowo przybyłym imigrantom, odgrywać
aktywną rolę na rynku pracy i w życiu demokratycznym.

• Edukacja jest ważnym narzędziem do osiągnięcia celów strategii „Europa
2020”: zwiększenia stopy zatrudnienia o 75%; zwiększenie udziału
dorosłych w uczeniu się przez całe życie o 15%; zmniejszenie liczby
dorosłych o niskich umiejętnościach w zakresie umiejętności
matematycznych do 15%.

• Rola społeczności lokalnych jest kluczowa w tym procesie, ponieważ mogą
one zapewnić wsparcie edukacyjne w celu zmotywowania nisko
wykwalifikowanych dorosłych i imigrantów do uczestnictwa w kursie
edukacyjnym i większej aktywności w życiu społecznym.



Wyzwania związane z integracją migrantów 
w społecznościach lokalnych

• W UE mieszka 21,6 miliona obywateli państw trzecich, co stanowi 4,2%
całkowitej populacji UE. Nowi migranci osiedlający się w UE każdego roku
stanowią mniej niż 0,5% populacji UE.

• Wyzwania związane z integracją migrantów są następujące:
• Gorsze wyniki na rynku pracy w porównaniu z obywatelami UE: średni wskaźnik

zatrudnienia migrantów spoza UE w wieku produkcyjnym mieszkających w UE
wyniósł w 2017 r. 55% (wobec 68% obywateli kraju przyjmującego)

• Większe luki związane z pracą wśród kobiet
• Niekorzystne wyniki w edukacji, umiejętnościach i integracji społecznej: 39%

obywateli państw trzecich (lub 5,7 mln) żyje we względnym ubóstwie, ponad
dwukrotnie więcej niż w przypadku obywateli UE (17%).



Wyzwania związane z integracją migrantów 
w społecznościach lokalnych

Rozwiązywanie problemów związanych z integracją wymaga
zintegrowanych działań polityki publicznej w kilku obszarach polityki.
Jednak rola społeczności lokalnych we wspieraniu integracji migrantów
poprzez edukację i naukę ma kluczowe znaczenie.



Znaczenie uczenia się przez całe życie dla 
wspierania włączenia społecznego i integracji 
społecznej

• Społeczność lokalna musi być świadoma konieczności uczenia się przez całe
życie, wpływu dobrze funkcjonujących systemów edukacji i szkoleń na
zapewnianie migrantom oraz osobom o niskich kwalifikacjach umiejętności
wymaganych na rynku pracy i w gospodarce, umożliwiając jednocześnie
odgrywanie aktywnej roli w społeczeństwie i osiąganie osobistego
spełnienia.

• Metoda Modelu Roli oparta na historiach sukcesu jest jedną ze skutecznych
metod uczenia się, aby motywować osoby znajdujące się w niekorzystnej
sytuacji do dokonywania pozytywnych zmian w swoim życiu.



Dyskusje grupy dialogowej: 

• Jakie główne aspekty udanej integracji zostały podkreślone w historii?

• Czy ta historia sukcesu może motywować członków społeczności (imigrantów,
uchodźców, osoby o niskich kwalifikacjach) do aktywnego zaangażowania w
społeczeństwo i / lub rozpoczęcia (dalszego) uczenia się?

• Czy ta historia sukcesu mogłaby zostać zaprezentowana podczas wydarzeń lokalnych
społeczności w celu podniesienia świadomości lokalnej ludności w kwestiach równości,
różnorodności i tolerancji?

• Czy tę historię można wykorzystać do wspierania integracji społecznej i promowania
poczucia przynależności do lokalnej społeczności osób znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji (imigrantów, uchodźców, osób o niskich kwalifikacjach itp.)?



Dyskusje grupy dialogowej: 

• Czy ta historia sukcesu może spodobać się Twojemu krajowi? Czy 
obejmie potrzeby grupy docelowej warsztatów, które poprowadzisz?

• Jakie znaczenie mogą mieć historie sukcesu członków społeczności 
lokalnej w podnoszeniu ich świadomości w stosunku do osób 
wykluczonych społecznie?

• Jakie lekcje i wnioski z sukcesów mogą zostać podkreślone przez 
członków społeczności o niskich kwalifikacjach?



Wprowadzenie do kursu szkoleniowego M-Easy
http://measy.lpf.lt/

• Projekt M-Easy przyczynia się do osiągnięcia celów strategii ,,Europa 2020”: zmniejszenia liczby 
dorosłych o niskich umiejętnościach w zakresie umiejętności matematycznych do 15%, zwiększenia 
wskaźnika zatrudnienia o 75%, zwiększenia udziału dorosłych w uczeniu się przez całe życie o 15%.

• Projekt zapewnia osobom dorosłym o niskich kwalifikacjach możliwość poprawy ich umiejętności 
matematycznych.

Zachęcamy wszystkich uczestników tych warsztatów do pobrania i wydrukowania Ulotki o Projekcie 
i Ulotki dla Uczących się na stronie internetowej Projektu:

http://measy.lpf.lt/outcomes.html

Możesz zaprosić członków swojej społeczności do udziału w tym kursie M-Easy.

http://measy.lpf.lt/
http://measy.lpf.lt/outcomes.html


M-Easy kurs szkoleniowy:



Sukces wykluczenia i integracji osób dorosłych 
o niskich kwalifikacjach poprzez edukację
(e-PRZEWODNIK do warsztatów edukacyjnych dla lokalnych 
społeczności)
Celem tego e-Przewodnika jest przedstawienie materiałów szkoleniowych do 
samodzielnej nauki dla dorosłych nauczycieli-praktyków w celu przeprowadzenia 
warsztatów edukacyjnych dla lokalnych społeczności „Sukces wykluczenia 
i integracji osób dorosłych o niskich kwalifikacjach poprzez edukację”.

e-Przewodnik jest prezentowany jako Otwarty Zasób Edukacyjny (OER) do 
bezpłatnego i otwartego użytku za pośrednictwem strony internetowej M-Easy
website: http://measy.lpf.lt/training_course_en.html

Zapraszamy do zapoznania się z e-Przewodnikiem po warsztatach, które pomogą ci 
zostać dobrym prowadzącym warsztatu w twojej społeczności.

http://measy.lpf.lt/outcomes.html
http://measy.lpf.lt/training_course_en.html


PYTANIA?



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


