
Polityka edukacyjna 

Unii Europejskiej 



Unia Europejska nie tworzy jednolitego 

systemu edukacji. Jej działania  

w tym zakresie polegają jedynie  

na organizowaniu podstaw współpracy  

oraz wymiany doświadczeń. Wspólnoty  

nie ingerują w systemy edukacyjne państw 

członkowskich. Każde państwo samo ustala, 

jak będą kształceni jego obywatele. Polityka 

edukacyjna Unii Europejskiej jest regulowana 

Traktatem z Maastricht w art. 126, 127, 308. 



Cele polityki edukacyjnej UE: 

Upowszechnianie wśród młodzieży 

poczucia integracji europejskiej 

Nauczanie języków państw członkowskich 

Popieranie wymiany studentów  

i nauczycieli 

Rozwiązanie problemu uznawania 

dyplomów i okresów studiów 



Programy edukacyjne UE otwarte 

dla Polski: 

 Socrates 

 Młodzież 

 Leonardo da Vinci 



PROGRAM SOKRATES 

Polska przystąpiła do programu 

Socrates w marcu 1998. Zadaniem 

programu jest rozszerzanie współpracy 

europejskiej w dziedzinie edukacji. 

Obejmuje on współpracę dzieci, 

młodzieży i dorosłych. Celem 

programu jest poprawa jakości 

edukacji poprzez rozwój nauczania 

języków krajów UE, a także 

współpracę studentów i kadry 

akademickiej.  

http://www.socrates.org.pl/socrates2.html


Formy realizacji programu: 

 Wyjazdy na studia 

 Rozwój nowych technologii  

w dziedzinie informacji i komunikacji 

 Nauka języków obcych 

 Projekty pilotażowe 



Program MŁODZIEŻ 

 Zajmuje się pozaszkolną, 

nieformalną edukacją młodych ludzi. 

Adresowany jest do młodzieży w wieku 

15-25 lat oraz osób, które nie pracują. W 

ramach programu można się starać                

o uzyskanie dofinansowania na 

działalność pozaszkolną, nie związaną                              

z nauczaniem szkolnym czy 

akademickim.  

 Głównym celem tego programu 

jest uczenie i zachęcanie młodych ludzi 

do aktywnych działań ograniczających 

takie zjawiska jak rasizm i nietolerancja. 

http://www.youth.org.pl/


Program obejmuje następujące 

działania: 

 Młodzież dla Europy 

 Wolontariat Europejski 

 Inicjatywa Młodych 



Program LEONARDO  

DA VINCI 
 Polska uczestniczy w programie 

Leonardo da Vinci od marca 1998 roku. 

Program jest przeznaczony wyłącznie dla 

instytucji zajmujących się rozwojem 

kształcenia zawodowego. Są to: szkoły 

zawodowe, uczelnie, przedsiębiorstwa oraz 

władze publiczne. Głównym celem programu 

jest troska o poziom kształcenia zawodowego. 

Program nastawiony jest na zdobywanie 

przez studentów praktycznej wiedzy. 

http://www.socrates.org.pl/label/index.htm


Działania w ramach tego 

programu polegają na: 

Przygotowaniu potrzeb rynku pracy, poprzez 

prowadzenie doradztwa zawodowego 

Organizowaniu szkolenia i praktyki 

zawodowej 

Wspieraniu współpracy uczelni  

z przedsiębiorstwami 



SZKOLNE KLUBY 

EUROPEJSKIE 

  



Cele klubów europejskich: 

Propagowanie wśród młodzieży jak najszerszej 

wiedzy na temat Europy – wspólnego dziedzictwa 

kulturowego. 

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności  

za pokój, obronę praw człowieka, bezpieczeństwo. 

Zachęcanie odpowiednich instytucji do pomocy  

w szerzeniu informacji o Europie, instytucjach 

europejskich, integracji europejskiej, krajach 

członkowskich wspólnoty europejskiej i radzie 

Europy . 



Główne zadania klubów 

europejskich: 

Opracowywanie własnych materiałów 

szkoleniowych, biuletynów, gazetek szkolnych 

Organizowanie konkursów dotyczących wiedzy na 

temat zjednoczonej Europy 

Wymiana doświadczeń i wiedzy z innymi klubami 

europejskimi w kraju i zagranicą 

Gromadzenie aktualnych informacji dotyczących 

wiedzy o Polsce i świecie 

Organizowanie obchodów „Dnia Europy” 



ADRES STRONY 

PREZENTACJI: 

https://images.app.goo.gl/UJU1ZZ

2r3BwNUFNY6 
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WIĘCEJ INFORMACJI  

O EDUKACJI A TAKŻE  

O PRACY W UNII 

EUROPEJSKIEJ  

  ZNAJDZIESZ NA: 

https://www.slideshare.net/europe

direct-rybnik/edukacja-w-ue 
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