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WSTĘP
Rok 2020 przejdzie do historii. Zmienił świat, w którym
dotychczas żyliśmy. Zamknięte granice, zawieszone
połączenia międzynarodowe, specjalne samoloty w
ramach akcji LOT do domu, to jedne z nielicznych scen,
jakie zapamiętamy.
Aby, to zrozumieć zacznijmy od początku. 4 marca 2020
roku ówczesny minister zdrowia Łukasz Szumowski
ogłosił pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia
SARS-CoV-2. „Pacjentem zero” okazał się 67-letni
mieszkaniec Cybinki w województwie Lubuskim, który,
już zarażony, wrócił z Niemiec.
11 marca dyrektor generalny Światowej Organizacji
Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus ogłosił, że
epidemia COVID-19 wywołana wirusem z Wuhan została
uznana za pandemię.
Tego samego dnia polski rząd zdecydował o zamknięciu
placówek oświatowych, a dzień później dowiedzieliśmy
się o pierwszej w Polsce śmiertelnej o erze COVID-19.
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KONSEKWENCJE PANDEMII
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dnia 22 października 2020 r. w sprawie
przyszłości europejskiej edukacji w
kontekście COVID-19 (2020/2760(RSP)).
W owym dokumencie przedstawił swoje
zaniepokojenie rosnącym problemem
wykluczenia młodzieży w systemach
edukacyjnych i zarekomendował swoje
rozwiązania.
Szczególną uwagę zwrócił na fakt, że
placówki edukacyjne odgrywają
znaczącą rolę społeczną i
wychowawczą oraz mają wpływ na
zdrowie zyczne i psychiczne osób
uczących się.
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Pandemia i spowodowane nią zmiany
mocno wpłynęły na życie młodego
człowieka.
Najpoważniejsze w historii zakłócenia w
światowych systemach kształcenia i
szkolenia, stworzyły zagrożenie w
postaci utraty możliwości uczenia się
przez całe pokolenie uczniów w
stacjonarnych placówkach
oświatowych.
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Według danych UNESCO blisko 1,6 mld
osób uczących się w ponad 190 krajach
– tj. 94% światowej populacji osób
uczących się – ucierpiało z powodu
zamknięcia placówek edukacyjnych i
szkoleniowych w szczytowym
momencie kryzysu wywołanego
pandemią COVID-19.
Problem ten zauważył Parlament
Europejski, który wyraził swoje
zaniepokojenie w postaci Rezolucji z

Z kolei brak bezpośredniego kontaktu
nauczycieli z uczniami często
negatywnie wpływał na dobrostan i
zdrowie psychiczne osób uczących się.
Pandemia uwydatniła kluczową rolę, jaką
nauczyciele odgrywają w edukacji i w
społeczeństwie, którzy często byli
nadmiernie obciążeni pracą.

Parlament Europejski skupił się na
cyfrowym nauczaniu, gdzie zaznaczył,
że kryzys przyspieszył przejście na
cyfrowe uczenie się i pobudził innowacje
w edukacji, takie jak zwiększenie
możliwości e-uczenia się.
Niemniej jednak przyspieszone
kryzysem nagłe przejście na masowe
e-uczenie się i nauczanie na odległość
ujawniło ogromne luki w kształcie i
sposobie realizacji polityki w zakresie
edukacji cyfrowej zarówno w Unii
Europejskiej, jak i w poszczególnych
państwach członkowskich. Nagła
transformacja cyfrowa w dziedzinie
kształcenia i szkolenia uwypukliła
również przepaść cyfrową, jeśli chodzi o
dostęp do infrastruktury i urządzeń
cyfrowych, jakość nauczania online i
umiejętności uczniów, nauczycieli i
szkoleniowców.
Według Indeksu gospodarki cyfrowej i
społeczeństwa cyfrowego (stan na 2019
rok) 43% Europejczyków nie ma
podstawowych umiejętności cyfrowych.
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W odrębnym punkcie Rezolucji

Co więcej, wiele osób ma trudności z
ochroną danych w Internecie.
Dlatego wśród zarekomendowanych
rozwiązań przez Parlament znalazło się
m.in. zapewnienie platformy dla państw
członkowskich służącej do wymiany
dobrych praktyk oraz do szukania w
tym zakresie możliwości dla nowych
inicjatyw, takich jak utworzenie
europejskiego e-uniwersytetu (European
Online University). Do tej pory takiej
wspólnej platformy nie było.
Ponadto podkreślił, że wysokiej jakości
systemy edukacji stanowią podstawę
globalnej konkurencyjności UE, dlatego
należy wspierać takie programy jak
Erasmus+, „Horyzont Europa” i
Europejski Fundusz Społeczny Plus.
Dlatego Parlament Europejski
zaapelował, aby w wieloletnich ramach
nansowych zwiększyć budżet tych
programów trzykrotnie w porównaniu z
budżetem przewidzianym w WRF
(wieloletnie ramy nansowe) na lata
2014–2020.

Warto tutaj także zaznaczyć, że
pandemia COVID-19 wywarła
niespotykany wcześniej wpływ na
zdrowie psychiczne i emocjonalne osób
młodych, które było przedmiotem obaw
jeszcze przed pandemią. Zmienia ona w
dramatyczny sposób ich relacje
międzyludzkie i wywołuje uczucia silnej
obawy i lęku. Dzieci, nastolatki i młodzi
dorośli nadzwyczaj silnie ucierpieli
wskutek zakłócenia więzów rodzinnych i
społecznych, a kryzys gospodarczy
spowodowany przez lock downy
uderzył zwłaszcza w młodych
Europejczyków.
Częściowy brak ruchu spowodowanym
nieuczęszczaniem młodzieży na zajęcia
wychowania zycznego oraz brak
udziału w pozalekcyjnych formach
aktywności zycznej odbił się szerokim
echem na psychice, oraz kondycji
zycznej młodego pokolenia
Europejczyków.

EUROPA NA MIARĘ ERY CYFROWEJ
Przedstawienie jednego
z priorytetów Komisji Europejskiej
na lata 2019-2024
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Technologia cyfrowa zmienia życie ludzi. Unijna strategia
cyfrowa ma służyć temu, by transformacja cyfrowa przyniosła
korzyści Europejczykom i przedsiębiorstwom, a jednocześnie
ma pomóc w osiągnięciu celu neutralności klimatycznej Europy.
Komisja jest zdecydowana uczynić następne lata cyfrową
dekadą Europy.
CYFROWA DEKADA EUROPY
Europa przygotowuje przedsiębiorstwa i wszystkich
Europejczyków na ukierunkowaną na człowieka,
zrównoważoną i dostatnią przyszłość cyfrową.
Aby, to osiągnąć główny nacisk skierowany jest na:
1. Umiejętności
- W tym większa równowaga płci w zawodzie
- Podstawowe umiejętności cyfrowe powinno
posiadać min. 80 % ludności
2. Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw
- 90% przedsiębiorstw działających w UE powinno
korzystać z technologii cyfrowej
- 75% z nich powinno korzystać z chmury, AI,
dużych zbiorów danych
3. Bezpieczna i zrównoważona infrastruktura
cyfrowa
- W łączności zakłada się, że jeden gigabit przypada
dla każdego mieszkańca UE, 5G powinno być
wykorzystywane wszędzie, nawet w najdalszych
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zakamarkach Europy.
- Aby to osiągnąć Europa korzystać musi z najlepszej jakości
półprzewodników, aby to osiągnąć UE powinna dwukrotnie
zwiększyć udział w światowej produkcji.
- Dane bezpieczne – należy stosować rozwiązania brzegowe
i chmurowe, żeby to osiągnąć stworzyć należy co najmniej 10
tys. bezpiecznych węzłów brzegowych nie szkodzących
klimatowi.
- Na miarę Europy właściwym rozwiązaniem w przetwarzaniu
danych jest stworzenie pierwszego komputera z
przyspieszeniem kwantowym.
4. Cyfryzacja usług publicznych
- Najważniejsze usługi publiczne w założeniu
realizowane będę w 100 % online w tym e-Zdrowie
i dostępem do dokumentacji medycznej. Aby to
osiągnąć należy dążyć, aby 80 % obywateli
korzystało z cyfrowego dowodu tożsamości

Ustanowione ramy przepisów cyfrowych pomogą promować
i podtrzymywać trwałe wartości UE w przestrzeni cyfrowej.
Ramy te zostaną określone w drodze debaty społecznej
i uwzględniać będą na przykład:
1. Prawa cyfrowe
- Jawność i dowolność wypowiedzi, w tym dostęp
do różnorodnych, różnorakich, a przede wszystkim
do wiarygodnych i przejrzystych informacji
- polityka ta zakłada wolność rejestrowania i
prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie
- ochronę danych osobowych i prywatności jako dobro
nadrzędne
- ochronę twórczości intelektualnej osób w przestrzeni
internetowej
2. Zasady cyfrowe
- bezpieczne i godne zaufania środowisko
internetowe
- powszechną edukację cyfrowa i umiejętności
cyfrowe
- dostęp do systemów i urządzeń cyfrowych szanujących
środowisko
- dostępność cyfrowych usług publicznych i administrację
publiczną ukierunkowaną na poszanowanie i dobro człowieka
- zasady etyczne dotyczące algorytmów humanocentrycznych
- ochronę i wzmocnienie pozycji dzieci w przestrzeni
internetowej
- dostęp do cyfrowych usług zdrowotnych
10

PROJEKTY Z UDZIAŁEM RÓŻNYCH KRAJÓW
Aby osiągnąć cele i założenia cyfryzacji, Komisja
Europejska będzie przyspieszać, dbać, nadzorować
oraz ułatwiać realizację projektów z udziałem różnych
krajów stanowiących wspólnotę europejską. Duży nacisk
kładziony będzie na projekty realizowane na wielką skalę,
których żadne państwo członkowskie nie mogłoby i nie dałoby
rady przeprowadzić samodzielnie.
Projekty te mogą:
• być oparte na wspólnych inwestycjach z budżetu UE
(również z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania
odporności państw członkowskich sektora prywatnego)
• wyeliminować luki w krytycznych zdolnościach UE
• wspierać wzajemne połączenia Internetowe oraz
bezpieczeństwo rynku sieciowego
Komisja przygotowała wstępną listę projektów z udziałem
różnych krajów i obejmuje takie obszary inwestycji jak:
procesory o niskim poborze mocy, łączność 5G, bezpieczną
komunikację kwantową, technologię blockchain, centra
innowacji cyfrowych i wzmocnienie umiejętności cyfrowych.

skoncentrowaną na potrzebach bezpośrednich i pośrednich
człowieka.
Cele te będą realizowane poprzez:
•
opracowanie zestawu potrzebnych narzędzi łączącego
współpracę regulacyjną, budowanie zdolności i umiejętności,
inwestycje we współpracę międzynarodową i partnerstwa w
dziedzinie badań naukowych i ich rozwoju,
•
przygotowanie pakietów gospodarki cyfrowej - całość
nansowana będzie w ramach inicjatyw łączących środki UE, państw
członkowskich, przedsiębiorstw prywatnych, partnerów realizujących
podobne cele i międzynarodowych instytucji nansowych,
•
łączenie różnych unijnych instrumentów inwestycji wewnętrznych
i współpracy zewnętrznej,
•
inwestowanie w poprawę sieci połączeń z udziałem partnerów
UE, na przykład za pośrednictwem ewentualnego funduszu na rzecz
łączności cyfrowej.
Komisja Europejska pracuje nad transformacją cyfrową, która
będzie korzystna dla wszystkich. Rozwiązania cyfrowe, które
stawiają człowieka na pierwszym miejscu:
•
stworzą nowe możliwości dla przedsiębiorstw zarówno sektora
prywatnego jak i państwowego,
•
będą bodźcem do rozwoju godnej zaufania technologii,
•
będą sprzyjać otwartemu i demokratycznemu społeczeństwu,
•
zapewnią gospodarce dynamiczny i zrównoważony charakter i
rozwój,
•
pomogą zwalczać zmianę klimatu i przeprowadzić zieloną
transformację.
11
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UE będzie promować na arenie międzynarodowej agendę cyfrową

EUROPA NA MIARĘ ERY CYFROWEJ – GŁÓWNE
ZAŁOŻENIA.
Komisja Europejska wskazała 3 kluczowe lary, które pozwolą
rozwinąć autonomiczną pozycję Europy w zakresie zarządzania
danymi:
1. Technologia, która działa na rzecz ludzi
• inwestowanie w umiejętności cyfrowe
wszystkich Europejczyków we wszystkich krajach
• ochrona ludzi przed cyber zagrożeniami
(hakerami, oprogramowaniem złośliwym i szkodliwym
ransomware, kradzieżą tożsamości oraz danych
•
zapewnienie rozwoju sztucznej inteligencji na każdym
szczeblu i w sposób gwarantujący poszanowanie praw
człowieka i zdobycie zaufania ludzi
•
przyspieszenie wprowadzenia ultraszybkich sieci
szerokopasmowych w domach, szkołach i szpitalach
instytucjach państwowych w całej UE
•
zwiększenie zdolności Europy w zakresie
superkomputerów w celu opracowywania innowacyjnych
rozwiązań w obszarze medycyny, transportu i środowiska,
komunikacji oraz łączności.
2. Sprawiedliwa i konkurencyjna gospodarka
cyfrowa
• umożliwienie prężnej społeczności
innowacyjnych i szybko rozwijających się
przedsiębiorstw typu start-up i MŚP uzyskania
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dostępu do nansowania i ekspansji działalności globalnej
•
wzmocnienie odpowiedzialności platform internetowych
w zaproponowanym akcie prawnym o usługach cyfrowych
•
oraz wyjaśnienie zasad dotyczących usług online
•
zadbanie, by przepisy UE były adekwatne do celów
gospodarki cyfrowej
•
zapewnienie uczciwej konkurencji dla wszystkich
przedsiębiorstw w Europie
•
zwiększenie dostępu do wysokiej jakości danych przy
jednoczesnym zapewnieniu ochrony danych osobowych i
danych wrażliwych
3. Otwarte, demokratyczne i zrównoważone
społeczeństwo
•
wykorzystanie technologii, aby pomóc Europie
w osiągnięciu neutralności klimatycznej
•
ograniczenie emisji dwutlenku węgla w sektorze
cyfrowym
• zapewnienie obywatelom większej kontroli i lepszej
ochrony ich danych
•
stworzenie europejskiej przestrzeni danych dotyczących
zdrowia, która przyczyni się do ukierunkowanych badań,
diagnostyki i leczenia oraz medycyny pracy
•
zwalczanie dezinformacji w Internecie, oraz promowanie
zróżnicowanych i godnych zaufania treści medialnych.

takie będą jednocześnie stanowić dla
przedsiębiorstw zachętę do
wprowadzania tego rodzaju rozwiązań.
Dlatego Komisja Europejska
zaproponowała szereg działań, które
mają zapewnić doskonałość w
dziedzinie sztucznej inteligencji, oraz
przepisy gwarantujące wiarygodność
technologii.

Technologia cyfrowa zmienia życie
ludzi. Unijna strategia cyfrowa ma
służyć temu, by transformacja cyfrowa
przyniosła korzyści Europejczykom i
przedsiębiorstwom, a jednocześnie
ma pomóc w osiągnięciu do 2050 r.
celu neutralności klimatycznej Europy.
Komisja jest zdecydowana uczynić
następne lata cyfrową dekadą Europy.
Europa musi wzmocnić swoją
suwerenność cyfrową i ustanowić
standardy, zamiast podążać za innymi,
kładąc wyraźny nacisk na dane,
technologie i infrastrukturę.
DZIAŁANIA UNIJNE SKUPIAĆ MAJĄ
SIĘ PRZEZE PRZEDE WSZYSTKIM
NA:
1. Doskonałość i zaufanie do
sztucznej inteligencji. Wiarygodna
sztuczna inteligencja może przynieść
wiele korzyści takich jak, lepsza opieka
zdrowotna, bezpieczniejszy i bardziej
ekologiczny transport, wydajniejsza
produkcja czy też tańsze i bardziej
zrównoważone formy energii z głównym
naciskiem na odnawialne źródła energii (
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OZE ). Sztuczna inteligencja (AI), może
nam pomóc znaleźć rozwiązanie dla
wielu problemów społecznych. Będzie
to jednak możliwe tylko, jeśli technologia
osiągnie status wysokiej jakości i będzie
rozwijana i wykorzystywana w sposób
godny zaufania. Unijne ramy
strategiczne oparte na wartościach UE
sprawią, że obywatele z większym
zaufaniem zaakceptują rozwiązania
oparte na sztucznej inteligencji. Ramy

Główne cele polityk UE to;
•
Stworzenie warunków
podstawowych sprzyjających rozwojowi
i wykorzystaniu sztucznej inteligencji w
przestrzeni publicznej,
•
Budowanie
strategicznego
Photo Copyright: https://pixabay.com/pl
przywództwa w sektorach o dużym
znaczeniu gospodarczym i nansowym.
•
Sprawienie, aby UE była miejscem
szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji,
•
Dbanie o to, aby technologia
przede wszystkim ( AI )służyła ludziom.

2. Europejska strategia w zakresie
danych.
Ma to zapewnić UE pozycję lidera pod
względem społeczeństwa opartego na
danych. Stworzenie jednolitego rynku
danych umożliwi swobodny ich
przepływ w UE i między sektorami
z korzyścią dla przedsiębiorstw, ludzi
nauki i administracji publicznych. Dane
powinny umożliwiać osobom
prywatnym, przedsiębiorstwom i
organizacjom podejmowanie lepszych
decyzji opartych na przesłankach
wynikających
z danych nieosobowych, które powinny
być dostępne dla wszystkich. Dane są
fundamentem cyfrowej transformacji. To
one kształtują sposób, w jaki
produkujemy, konsumujemy i żyjemy.
Dostęp do stale rosnącej ilości danych
oraz możliwość korzystania z nich mają
pierwszorzędne znaczenie dla innowacji
i wzrostu. Innowacyjne rozwiązania
wykorzystujące potencjał danych mogą
przynieść ważne, konkretne korzyści
zarówno Europejczykom (medycyna
spersonalizowana, poprawa mobilności,

fi

fl

14

łączności, transportu, edukacji, itp.),
jak i europejskiej gospodarce
(umożliwienie lepszego
kształtowania polityki, modernizacja
usług publicznych itp.).
3. Tożsamość cyfrowa dla
wszystkich Europejczyków.
Z europejskiej tożsamości cyfrowej
będą mogli korzystać obywatele,
mieszkańcy
i przedsiębiorstwa w Unii na
potrzeby wery kacji ich tożsamości
lub potwierdzenia niektórych
informacji osobowych. Europejską
tożsamość cyfrową można
wykorzystywać zarówno online, jak i
of ine, w publicznych
i prywatnych usługach w całej UE.
Każdy obywatel i mieszkaniec Unii
będzie mógł korzystać ze swojego
cyfrowego portfela.
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4. Europejska strategia
przemysłowa.
Europa rozpoczyna transformację
w kierunku neutralności klimatycznej i
przywództwa cyfrowego. Europejska
strategia przemysłowa ma sprawić, że
przemysł europejski będzie torował
drogę zmianom w nowej epoce.
Komisja określiła podstawy unijnej
strategii przemysłowej.
Strategia miała umożliwić
przeprowadzenie dwojakiej transformacji
– ekologicznej i cyfrowej, uczynić
przemysł UE bardziej konkurencyjnym
w skali globalnej i zwiększyć otwartą
autonomię strategiczną Europy.

Dzień po tym, jak nowa strategia
przemysłowa została przedstawiona,
Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła
wybuch pandemii COVID-19.
Zaktualizowana strategia nie zastępuje
strategii z 2020 r., ani nie uzupełnia
rozpoczętych w jej ramach procesów,
większość z nich jest już bowiem w toku
i wymaga solidnych nakładów sił.
Aktualizacja jest ukierunkowana
i koncentruje się na tym, co jeszcze
należy zrobić i jakie wnioski należy
wyciągnąć z dotychczasowych
doświadczeń.
We wszystkich działaniach w ramach
strategii centralnym elementem powinny

być małe i średnie przedsiębiorstwa
(MŚP), które są głównym motorem
innowacji w różnych ekosystemach.
W wymiarze horyzontalnym oznacza to
zwrócenie większej uwagi na obciążenia
regulacyjne spoczywające na MŚP.
Nowe działania przyniosą znaczne
korzyści MŚP i przedsiębiorstwom typu
start-up, czy to dzięki wzmocnieniu
jednolitego rynku, zmniejszeniu
zależności od podaży, czy też
przyspieszeniu transformacji
ekologicznej i cyfrowej. Strategia
obejmuje również szereg środków w
sposób szczególny ukierunkowanych na
MŚP, takich jakPhoto
zwiększanie
odporności,
Copyright: https://pixabay.com/pl
zwalczanie opóźnień w płatnościach i
wspieranie wypłacalności.

Photo Copyright: https://pixabay.com/pl
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5. Akt o usługach cyfrowych:
bezpieczeństwo i odpowiedzialność
uczestników interakcji w Internecie.
Nowe przepisy są zgodne z zasadą
proporcjonalności, sprzyjają
innowacjom, konkurencyjności i
wzrostowi gospodarczemu oraz
ułatwiają mniejszym platformom, MŚP i
przedsiębiorstwom typu start-up
działalność na większą skalę. Przepisy
te przywracają równowagę pod
względem odpowiedzialności
poszczególnych uczestników interakcji
online: użytkowników, platform i
organów publicznych i państwowych.
Podstawą zmian są wartości
europejskie, zgodnie z którymi dobro
obywateli stoi na pierwszym miejscu.
Przepisy lepiej chronią konsumentów
oraz ich prawa podstawowe w
Internecie. Ustanawiają precyzyjne ramy
regulujące przejrzystość i zakres
odpowiedzialności platform
internetowych oraz sprzyjają
innowacjom, wzrostowi gospodarczemu
i konkurencyjności na jednolitym rynku.
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Skrótowe przedstawienie
sprawozdania Komisji Europejskiej
w sprawie realizacji strategii UE na
rzecz młodzieży (2019–2021)
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Sprawozdanie Komisji Europejskiej
w sprawie realizacji strategii UE na
rzecz młodzieży (2019–2021).
Przed pandemią COVID-19: młodzi
ludzie w Europie byli coraz bardziej
mobilni i podłączeni do Internetu, jednak
występowały luki w zakresie kształcenia
i luki wynikające z nierówności
społeczno-gospodarczych - to główne
wnioski ze sprawozdania Komisji
Europejskiej w sprawie realizacji strategii
UE na rzecz młodzieży (2019–2021).
Dostęp młodzieży do możliwości
związanych z kształceniem,
zatrudnieniem, mobilnością i
demokratycznym uczestnictwem
poprawiał się, aż do końca 2019 r., do

ą
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ę

ś
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ę

ó
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czasu rozpoczęcia się pandemii
COVID-19.
Skutkami pandemii były: przerwanie
ciągłości kształcenia, szkoleń i innych
działań w zakresie uczenia się, utrata
możliwości zatrudnienia i rozwoju
kariery, izolacja społeczna i problemy
dotyczące zdrowia psychicznego i
zycznego.

bezrobocia wzrosła w 2020 r. we
wszystkich grupach wiekowych, wzrost
ten był bardziej znacz cy w przypadku
os b młodych. Por wnanie st p
bezrobocia młodzie y w latach 2019 i
2020 wykazuje, e tendencja spadkowa
z lat 2013–2019 odwr ciła si w 2020 r.
we wszystkich grupach wiekowych
os b młodych.

W 2019 r. w UE-28 (wliczając
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej) mieszkało około 86
mln osób młodych *1, gdzie co szósta
osoba była w wieku 15–29 lat. Udział
osób młodych w całkowitej liczbie
ludności UE zmniejszył się w okresie
2010–2019 o 1,8 punktu procentowego
(największe spadki odnotowano w
regionach Morza Bałtyckiego i Europy
Wschodniej). Potwierdza to
długoterminową tendencję spadku
wielkości populacji młodzieży.

*1. https://ec.europa.eu/eurostat/data/
database W tym kontek cie osoby
młode de niuje si jako osoby w wieku
od 15 do 29 lat.

Pandemia COVID-19 pogł biła istniej ce
wcze niej nier wno ci na rynku pracy
mi dzy młodymi Europejczykami a
pozostał ludno ci w wieku
produkcyjnym. Chocia stopa

Sektorami najbardziej dotkni tymi kryzysem były te, w kt rych
pracuje wi kszo młodych Europejczyk w (np. handel
detaliczny, bran a turystyczno-hotelarska czy usługi
gastronomiczne).
Warto też zwrócić uwagę, że lata 2020 i 2021 były nietypowe
pod wzgl dem mi dzynarodowych wymian młodzie y i
transgranicznego wolontariatu, gdy pandemia
w spos b znacz cy wpłyn ła na realizacj projekt w
dotycz cych mobilno ci młodzie y. Dlatego w ci gu ostatniego
roku Komisja dostosowała instrumenty takie jak Erasmus+ i
Europejski Korpus Solidarno ci w celu zareagowania na te
zakł cenia, proponuj c alternatywne – w szczeg lno ci
cyfrowe – rozwi zania na potrzeby działa zwi zanych z tymi
programami.
W podobny spos b pandemia wywarła silny wpływ na
realizacj strategii UE na rzecz młodzie y w latach 2020–2021.
Konieczne były mody kacje, zmiany termin w, a nawet
odwołanie niekt rych działa zaplanowanych w ramach planu
prac UE na rzecz młodzie y na lata 2019–2021. Pandemia
silnie zakł ciła projekty dotycz ce przemieszczania się
młodzie y.
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ś

ż

ó

ą
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ż

ż
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W dniu 15 września 2021 r. przewodnicząca Ursula von der

Prace nad uznaniem
Roku 2022
Europejskim Rokiem
Młodzieży

Leyen zapowiedziała w orędziu o stanie Unii, że Komisja
Europejska zaproponuje ogłoszenie roku 2022 Europejskim
Rokiem Młodzieży – „aby docenić wielkie poświęcenie młodych
ludzi dla innych”. Celem jego obchodów będzie zwiększenie
wysiłków Unii, państw członkowskich, władz regionalnych i
lokalnych na rzecz docenienia działań młodzieży, ich wspierania
i angażowania się w perspektywie po pandemicznej, jako że
„Europa potrzebuje wszystkich swoich młodych ludzi”.
W ramach Europejskiego Roku Młodzieży Komisja, we
współpracy z Parlamentem Europejskim, państwami
członkowskimi, władzami regionalnymi i lokalnymi, oraz samymi
młodymi ludźmi, zamierza:
• docenić i wspierać pokolenie, które najbardziej poświęciło się
w czasie pandemii
• zachęcać wszystkich młodych ludzi, zwłaszcza tych o
mniejszych szansach, pochodzących ze środowisk
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, z regionów wiejskich
lub oddalonych czy należących do słabszych grup społecznych,
aby stali się aktywnymi obywatelami, którzy będą przyczyniać
się do pozytywnych zmian
• promować możliwości oferowane młodym ludziom w ramach
polityki UE w celu wspierania ich rozwoju osobistego,
społecznego i zawodowego.
Europejskiemu Rokowi Młodzieży towarzyszyć będzie pomyślne
wdrożenie instrumentu NextGenerationEU, który przyczyni się
do zapewniania wysokiej jakości miejsc pracy oraz możliwości
kształcenia i szkolenia.
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Pandemia COVID-19 odcisnęła piętno na systemach
kształcenia i szkolenia na całym świecie i w całej Unii
Europejskiej. Ograniczenia doprowadziły do znaczących
zmian w zakresie nauczania i uczenia się, a także w
zakresie komunikacji i współpracy w obrębie społeczności
zaangażowanych w kształcenie. Ograniczenia te miały
wpływ na osoby uczące się, ich rodziny, nauczycieli,
instruktorów, naukowców i członków kadry kierowniczej
placówek, a także na lokalnych specjalistów wspierających
edukację i młodzież (samorządy odpowiedzialne za
edukację podstawową i ponadpodstawową).
Patrząc na powyższe 23 czerwca 2021 roku, nasz
EUROPE DIRECT Łódź zorganizowało online panel
dyskusyjny o wyzwaniach edukacji zdalnej.
Po jednej stronie stanęła młodzież, a po drugiej 3
ekspertów.
- Barbara Michalska – pedagożka, socjoterapeutka,
terapeutka. Praktyk Polskiego Instytutu Programów „Dam
Radę” i „Jestem z Ciebie Dumny.
- Anna Koludo – wicedyrektor Łódzkiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
- Rafał Kuligowski - doktor nauk prawnych, radca prawny,
ekspert Team Europe działającego przy Komisji
Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce, wieloletni
samorządowiec odpowiedzialny m.in. za politykę
młodzieżową.
21
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Wnioski z panelu
dyskusyjnego
„Europa słucha - Europa
mówi”
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- Uczenie się często stało się trudniejsze
ze względu na brak ścisłej interakcji z
nauczycielami i osobami uczącymi się.
Należy skupić się na budowaniu i
polepszaniu relacji uczeń-nauczyciel.
Wprowadzić większą ilość przerw
pomiędzy zajęciami.
- Pogorszył się zyczny i emocjonalny
dobrostan osób uczących się, ponieważ
wiele szkół i uczelni nie było w stanie
zapewnić zorganizowanych zajęć, bądź
dostępu do obiektów.
- Pandemia wywarła silny negatywny
wpływ na uspołeczniający wymiar
kształcenia, dlatego wiele młodych
doświadczyło uczuć izolacji, niepokoju i
depresji. Dlatego nauczyciele powinni
podchodzić do uczniów z większą
wyrozumiałością, rezygnując ze
standardowego oceniania.
Przywiązywać większą uwagę do
umiejętności miękkich.

22
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Poniżej przedstawiamy wnioski i
rekomendacje, jakie udało nam się
wypracować podczas panelu.

- Osoby młode ze środowisk będących
w niekorzystnej sytuacji z większym
prawdopodobieństwem narażone
zostały na stresujące środowisko
domowe. Dlatego to w rękach kadry
nauczycielskiej i odpowiednich organów
powinno być dopilnowanie
zorganizowania spokojnej przestrzeni do
nauki, jeśli taka nie jest w stanie być w
przestrzeni domowej.

- Wielu rodzinom i osobom uczącym się
brakuje niezbędnych kompetencji,
zasobów i sprzętu do poradzenia sobie
ze zdalnym uczeniem się, dlatego należy
wprowadzić na szczeblu ministerialnym
dodatkowe programy wsparcia
nansowania.

W następstwie światowego kryzysu nansowego w 2008 r.
bezrobocie wśród ludzi młodych wzrosło z 16,0 proc. w 2008 r.
do 24,4 proc. w 2013 r. Liczba ta spadła tuż przed wybuchem
pandemii, osiągając rekordowo niski poziom 14,9 proc.
Najnowsze dane pokazują, że w kwietniu 2020 r. stopa
bezrobocia ludzi młodych wynosiła w całej UE 15,4 proc.
Pandemia koronawirusa uwypukliła problem trudnego startu
młodych ludzi na rynku pracy. Dlatego Komisja Europejska
podjęła działania mające na celu zapewnienie młodym ludziom
wszelkich możliwości rozwoju ich pełnego potencjału, aby mogli
kształtować przyszłość UE i dobrze prosperować w okresie
cyfrowej transformacji.
Z tej okazji 1 lipca 2021 roku Komisja Europejska zainicjowała
program wspierania zatrudnienia ludzi młodych tak zwany
pomost do zatrudnienia dla kolejnego pokolenia
NextGenerationEU

Nowe formy wsparcia
na rzecz młodzieży

23

fi

fi

Photo Copyright: starline - pl.freepik.com

W ramach tej inicjatywy i przyszłego budżetu UE Komisja
zaproponowała znaczne zwiększenie nansowania przez UE
zatrudnienia młodzieży. Teraz do państw członkowskich należy
ustalenie priorytetów tych inwestycji, ale na wsparcie
zatrudnienia młodzieży przeznaczone zostanie co najmniej 22
mld euro.

1. Program wspierania zatrudnienia
młodzieży: dobra praca dla kolejnego

poprzez praktykę w miejscu pracy
(zakładach pracy) oraz fachowe i
ukierunkowane przygotowanie
zawodowe.

pokolenia to pakiet opierający się na
czterech elementach, które razem
stanowią pomost do miejsc pracy dla
następnego pokolenia:
1 a) Most do miejsc pracy
Ma na celu wzmocnienie gwarancji dla
młodzieży tj. działania informacyjne
skierowane do młodych ludzi
znajdujących się w trudnej sytuacji w
całej UE, obejmujące obecnie osoby w
wieku 15–29 lat. Treść zalecenia
zawiera zobowiązanie, że jeśli młodzi
ludzie zarejestrują się w programie
gwarancji dla młodzieży, w ciągu
czterech miesięcy otrzymają ofertę
zatrudnienia, kształcenia,
przygotowania zawodowego lub
szkolenia.
1 b) Przyszłościowa polityka UE w
zakresie kształcenia i szkolenia
zawodowego
Kształcenie i szkolenie zawodowe
pomaga młodym ludziom przygotować

y
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się do podjęcia pierwszej pracy, a
dorosłym umożliwia zdobycie nowych
umiejętności i rozwój kariery
zawodowej. Dzięki proponowanemu
zaleceniu Komisja przyjmuje nowe
podejście do kształcenia i szkolenia
zawodowego, czyniąc je bardziej
nowoczesnym, atrakcyjnym,
elastycznym i dostosowanym do ery
cyfrowej i transformacji ekologicznej.
1 c) Odnowiony impuls dla praktyk
zawodowych
Pandemia koronawirusa poważnie
zakłóciła wszystkie formy kształcenia i
szkolenia, w tym kształcenie i
szkolenie zawodowe, przy czym
najpoważniej dotknęła uczenie się

1 d) Dodatkowe środki wspierające
zatrudnienie młodzież
W tym m.in.: dotacji na rozpoczęcie
działalności oraz pożyczek dla
młodych przedsiębiorców, programów
mentorskich i inkubatorów
przedsiębiorczości.
Premii dla MŚP zatrudniających
praktykantów.
Szkoleń organizowanych w celu
nabywania nowych umiejętności
potrzebnych na rynku pracy.
Budowania potencjału publicznych
urzędów pracy.
Szkoleń w zakresie zarządzania
przebiegiem kariery zawodowej
w ramach kształcenia formalnego.
Inwestycji w infrastrukturę i
technologię pozwalających na cyfrowe
uczenie się.

młodzieżowego „Przestrzeń i
uczestnictwo dla wszystkich”.
3. Zmodernizowana wersja
Europejskiego Portalu
Młodzie owego Komisji
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Kolejnym ważnym elementem
wsparcia jest:
2. Wzmocnienie uczestnictwa
młodych osób w życiu
demokratycznym
Konkluzje Rady w sprawie wspierania
świadomości demokratycznej i
demokratycznego zaangażowania
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młodych ludzi w Europie
odzwierciedlają pomysły i opinie
zebrane na konferencji UE na temat
młodzieży w październiku 2020 r.
Podczas tego wydarzenia młodzi
ludzie z całej Europy omawiali
zagadnienia z przywódcami
politycznymi i opracowali konkretne
żądania odnośnie do sposobów
wdrożenia europejskiego celu

Nowy Europejski Portal Młodzie owy
uruchomiony w 2020 r., zawiera
specjalny dział po wi cony procesowi
unijnego dialogu młodzie owego.
Portal wykorzystywany jest r wnie do
publikacji konsultacji internetowych.
Badanie to, rozpoczęło się wiosn
2021 r., i ma na celu zrozumienie
pogl d w młodzie y na temat
„Przestrze i uczestnictwo dla
wszystkich”*1 .
*1 https://ec.europa.eu/eusurvey/
runner/EU-YOUTH-DIALOGUE-8THCYCLE

doświadczenia w zakresie nauki za
granicą. W ramach tego działania
oferuje się osiemnastolatkom nie tylko
bilet wieloprzejazdowy – stanowi ono
również zachętę do łączności i dialogu
kulturalnego między młodzieżą w całej
Europie.

Illustration by Mireille van Bremen for EU-CoE youth

5. Wsparcie na rzecz kształtowania
polityki opartej na dowodach

4. Mo liwo ci w zakresie mobilno ci
w programach na lata 2021–2027
Programy Erasmus+, Europejski Korpus
Solidarności i Horyzont Europa na lata
2021–2027 oferują osobom młodym i
młodym naukowcom wiele możliwości
łączności, bezpośredniej wymiany

ś
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doświadczeń, współpracy, działań
kulturalnych i obywatelskich w
kontekście europejskim. Do nowego
programu Erasmus+ włączono
DiscoverEU, uruchomioną ostatnio z
powodzeniem inicjatywę pilotażową
dającą osiemnastolatkom możliwość
odkrywania Europy przez zdobywanie

Europejskie narzędzia służące
pogłębieniu wiedzy stały się kluczem do
wspierania rozwoju polityki
młodzieżowej. W ramach partnerstwa
na rzecz młodzieży nawiązanego między
Unią Europejska a Radą Europy, oprócz
badań nad uczestnictwem, włączeniem i
pracą z młodzieżą, opracowano także
analizę wpływu Covid-19 na osoby
młode oraz sektor młodzieży przez
stworzenie centrum wiedzy.

zamieszczono m.in. informacje na temat
możliwości dla młodzieży w zakresie
mobilności i projektów wymiany oraz
działań na rzecz demokratycznego
uczestnictwa w takich obszarach
polityki jak zatrudnienie, prawa
człowieka czy budowanie pokoju.
W 2019r. opracowano materiały
informacyjne w kilku j zykach w celu
przekazywania informacji na temat
strategii, a w szczeg lno ci w internecie
także za po rednictwem medi w
społeczno ciowych.

https://pixabay.com/pl

6. Informowanie o strategii UE na
rzecz młodzie y
W 2019r. opracowano materiały
informacyjne w kilku j zykach w celu
przekazywania informacji na temat
strategii, a w szczeg lno ci w internecie
także za po rednictwem medi w
społeczno ciowych.
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ó

ś
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Europejski Portal Młodzieżowy, który jest
wielojęzycznym portalem odniesienia,
pełniącym funkcję punktu kompleksowej
obsługi dla osób młodych w Europie,
oferuje obecnie szeroki zakres informacji
na temat strategii UE na rzecz
młodzieży. Przy wsparciu sieci Eurodesk
i biura Eurodesk Brussels Link w portalu

fi

PODSUMOWANIE
Pandemia wymusiła przejście na e-edukację i cyfrową pracę z
młodzieżą, co wyeksponowało potrzebę sprawniejszych reform,
szkolenia nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą.
Komisja zamierza nadal włączać kwestie związane z młodzieżą
do głównego nurtu polityki, czego dowodem jest niedawne
wyznaczenie unijnego koordynatora ds. młodzieży. Koordynator
będzie dążył do tego, aby w procesie kształtowania polityki UE
lepiej uwzględniano obawy osób młodych, oraz do poprawy
synergii i wymiany wiedzy między poszczególnymi obszarami
polityki na szczeblu europejskim mającymi wpływ na młodzież.
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Nowy plan prac na trzyletni okres Komisji Europejskiej (2022–
2024), będzie przede wszystkim skupiał się na poprawie
sektora rozwoju młodzieży po pandemii COVID. Programy i
fundusze UE, takie jak Erasmus+, Europejski Korpus
Solidarności, „Horyzont Europa” i Europejski Fundusz
Społeczny Plus wniosą znaczny wkład. Ponadto dodatkowe
nansowanie z instrumentu NextGenerationEU, wpłynie na
rozwój młodych osób poprzez kształcenie, poszerzenie
umiejętności, zatrudnienie itp.
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BADANIA
- Badanie Eurobarometr Flash 478 z 2019 r., Jak zbudować
silniejszą, bardziej zjednoczoną Europę? Opinie młodych
ludzi.
- Badanie Eurobarometr Parlamentu Europejskiego,
„Uncertainty/EU/hope. Public opinion in times of covid-19”
[Niepewność/UE/nadzieja. Opinia publiczna w czasach
COVID-19], przeprowadzone w październiku 2020 r.
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Chcesz si z nami skontaktowa ?
Znajd i odwied najbli szy Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct
https://europa.eu/european-union/contact_pl
Telefonicznie pod numerem 00 800 6 7 8 9 10 11 lub +32 22999696
Za pomoc formularza kontaktowego https://europa.eu/european-union/contact_pl

Publikacja wsp ł nansowana ze rodk w Unii Europejskiej.
Pogl dy zawarte w niniejszej publikacji nie stanowi o cjalnego stanowiska Komisji
Europejskiej
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ó

ś

ę
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