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dla przyszłości Europy

Wysokiej jakości edukacja stanowi fundamen-
talne prawo i dobro publiczne. Naszym celem 
jest więc zbudowanie szerokiego poparcia 
społecznego dla edukacji oraz połączenie sił 
wokół stworzenia nowej narracji dotyczącej 
zawodu nauczyciela i poprawy jego statusu. 

Kampania ta ma na celu dostarczenie kontrar-
gumentów wobec rozpowszechnionych poglą-
dów podważających wartość zawodu nauczy-
ciela i szkolnictwa finansowanego ze środków 
publicznych. Kampania odnosi się do głównych 
wyzwań stojących przed naszymi społeczeń-
stwami oraz szczególnych wyzwań związanych 
z nauczaniem i zdobywaniem wiedzy.

Nasz cel

Europejski Komitet Związków Zawodowych Oświaty 
i Nauki (ETUCE) reprezentuje 132 edukacyjne związki 
zawodowe w Europie, skupiające 11 milionów 
nauczycieli na wszystkich poziomach edukacji we 
wszystkich krajach Europy, w tym 4,2 miliona  
nauczycieli z krajów UE. ETUCE jest partnerem  
społecznym w sprawach edukacji w Unii Europejskiej. 
ETUCE jest też organizacją zrzeszoną w Europejskiej 
Konfederacji Związków Zawodowych. ETUCE jest 
europejską strukturą Międzynarodówki Edukacyjnej 
(Education International), światowej konfederacji 
edukacyjnych związków zawodowych.

Kim jesteśmy
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Wysokiej jakości edukacja 
dla wszystkich

Wysokiej jakości edukacja ma fundamental- 
ne znaczenie dla każdego obywatela. Stano- 
wi ona podstawowe prawo człowieka i dob- 
ro publiczne, a zatem rządy europejskie ponoszą 
za nią odpowiedzialność. 

ETUCE domaga się dostępu do darmowej edu-
kacji wysokiej jakości dla każdego dziecka i ucz- 
nia, dostosowanej do jego potrzeb niezależnie od 
jego uwarunkowań społeczno-ekonomicznych. 

Stałe finansowanie rozwoju zawodowego na-
uczycieli od etapu ich kształcenia przez cały 
przebieg kariery zawodowej stanowi podsta-
wowy warunek nowoczesnego, innowacyjne-
go szkolnictwa, zdolnego do odpowiadania na 
potrzeby uczniów w szybko zmieniającym się 
świecie. Zapewnienie nauczycielom i innym 
pracownikom oświaty autonomii w zarządza-
niu różnorodnością stanowi niezbędny element 
dynamicznie rozwijającego się społeczeństwa.

Atrakcyjność zawodu nauczyciela i jego wizeru- 
nek w społeczeństwie od pewnego czasu ulegają 
stopniowemu pogorszeniu. Nauczycielom i edu-
katorom, wśród których 73% stanowią kobiety, 
stawia się coraz większe wymagania. 

Duże obciążenie pracą oraz związany z nią 
stres, brak autonomii zawodowej i wsparcia, 
w połączeniu z nieatrakcyjnymi oraz niepewny-
mi warunkami zatrudnienia, płacami i emerytu-
rami, doprowadziły w wielu krajach europejskich 
do poważnego niedoboru nauczycieli. 

Cięcia budżetowe w szkolnictwie, tendencje 
zmierzające do urynkowienia i prywatyzacji 
stanowią dalsze zagrożenie dla jakości edukacji 
publicznej. 

Dlatego też ETUCE domaga się zwiększone- 
go i zrównoważonego finansowania publiczne-
go w dziedzinie edukacji z myślą o pozyskiwaniu 
i zatrzymywaniu w zawodzie najlepiej wykwali-
fikowanych nauczycieli poprzez zapewnienie im 
godziwych warunków zatrudnienia, obejmują-
cych ustawiczny rozwój zawodowy, dostosowany 
do ich potrzeb, a także środowisko pracy i infra-
strukturę, wspierające ich dobrostan i motywację.

Wzrost publicznych 
nakładów i podniesienie 
atrakcyjności zawodu nauczyciela

Umacnianie dialogu społecznego 
i zaangażowanie edukacyjnych 
związków zawodowych 
w proces decyzyjny

ETUCE wzywa rządy i organy szkolnictwa do 
uznania edukacyjnych związków zawodowych 
za partnerów w procesie stałego, efektywnego 
dialogu społecznego, widząc w nim konstruk-
tywny wkład w zbudowanie wysokiej jakości 
systemów edukacyjnych oraz w zapewnia-
nie niezależnego, profesjonalnego spojrzenia. 
Edukacyjne związki zawodowe powinny od-
grywać zasadniczą rolę w procesie decyzyjnym 
na poziomie krajowym i europejskim w wypra-
cowywaniu elementów polityki edukacyjnej, 
zwłaszcza w kwestiach pedagogicznych i pro-
gramów nauczania.

Promowanie demokratycz-
nego społeczeństwa obywa-
telskiego oraz integracji

ETUCE domaga się zrównoważonego finanso-
wania oraz wsparcia nauczycieli i innych pra-
cowników oświaty w nauczaniu do demokra-
cji, praw człowieka, wartości uniwersalnych, 
a także umiejętności obywatelskich, aby mogli 
oni w sposób kompetentny odpowiadać na po-
trzeby swoich uczniów i je spełniać. 
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