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AKTYWNOŚĆ  EDUKACYJNA  DOROSŁYCH  
W  AUSTRII 

Wprowadzenie  

Zgodnie z zaleceniami Rady Europy uczenie całożyciowe (Lifelong Le-
arning, Lebenslanges Lernen) rozumiane jest jako uczenie się w ciągu całego 
życia wszystkiego tego, co służy poprawie wiedzy, kwalifikacji, kompetencji 
i realizowane jest z perspektywy jednostkowej, obywatelskiej, społecznej,  
a w szczególności zawodowej (Erwachsenenbildung…, s. 85).  Oświata doro-
słych w Austrii stwarza możliwości podejmowania całożyciowego uczenia się, 
co implikuje bardzo wysokim odsetkiem uczących się dorosłych, a w niektó-
rych badania porównawczych (Eurosat) Austria stawiana jest nawet na pozycji 
lidera wśród krajów Unii Europejskiej. 

Austria – kraj niemieckojęzyczny w swoich rozwiązaniach oświatowych 
włącznie z edukacją dorosłych korzysta z koncepcji i rozwiązań, które w in-
nych krajach niemieckojęzycznych, tj. Niemczech (Solarczyk 2001) i Szwaj-
carii (Fabiś 2007, 2004) także odnajdują zastosowanie. Podobnie są też rozu-
miane podstawowe pojęcia z zakresu edukacji dorosłych, co pozwala stosować 
podobną metodologię badań i, co ważne, pozwala na porównywanie wyników 
badań oraz ich analizę i interpretację. Niektóre z definicji tworzone są  
z uwzględnieniem wytycznych Komisji Europejskiej, stąd zbliżenie pojęciowe 
edukacji formalnej, nieformalnej i pozainstytucjonalnej, kluczowych pojęć – 
kategorii we współczesnych badaniach nad edukacją dorosłych. 

W literaturze niemieckojęzycznej, wymienia się cztery kategorie kształ-
cenia w odniesieniu do koncepcji uczenia się przez całe życie, są to intencjo-
nalne: edukacja formalna, nieformalna, pozainstytucjonalna oraz nieintencjo-
nalne uczenie się przypadkiem, „przy okazji”. Ta ostatnia kategoria nie jest 
przedmiotem analizy niniejszego tekstu. 
• Edukacja formalna (formale Bildung) – obejmuje wszystkie stopnie 

kształcenia w austriackim systemie oświaty od szkoły podstawowej do 
szkolnictwa wyższego, z doktoratem włącznie. Jest to aktywność eduka-
cyjna w oficjalnym systemie szkolnictwa, prowadząca do uzyskiwania 
uznawanych dyplomów i świadectw ukończenia szkoły.  

• Edukacja nieformalna (nich-formale Bildung) – to zorganizowana forma 
edukacji, istniejąca poza systemem edukacyjnym Austrii, wyposażająca 
w kompetencje, wiedzę i umiejętności udokumentowane odpowiednimi za-
świadczeniami. Może odbywać się w instytucjach oświatowych bez ogra-
niczeń wiekowych dla uczących się. Są to np. kursy, szkolenia, wykłady, 



Artur Fabiś 380

odczyty ukierunkowane zawodowo lub ogólnorozwojowo, w czasie pracy 
i poza godzinami pracy, w miejscu pracy i poza nim. Także poprzez edu-
kację na odległość, korepetycje itp. 

• Uczenie się pozainstytucjonalne (informelles Lernen) – mniej zorgani-
zowane i ustrukturyzowane formy aktywności edukacyjnej, występujące 
prawie wszędzie: w rodzinie, wśród przyjaciół, w miejscu pracy. Można 
także wydzielić w tej kategorii uczenia się dwie pstaci: uczenie się kiero-
wane (unerrichtetes Lernen) i uczenie się samodzielne (nich-unterrichtetes 
Lernen), czyli pozainstytucjonalne uczenie się, np. poprzez zwiedzanie 
z przewodnikiem lub bez i inne1. 

Aktywność edukacyjna dorosłych Austriaków 

Określenie dokładnego odsetka czynnych edukacyjnie dorosłych Austria-
ków nie jest łatwe i dane, które odnoszą się do aktywności edukacyjnej doro-
słych wykazują bardzo duże rozbieżności. Wynika to z różnicy metod badaw-
czych oraz rozumienia pojęcia uczestnika edukacji dorosłych. Oficjalne staty-
styki oparte na badaniach, mierzących udział w kształceniu dorosłych podają, 
że 13,2% zapytanych w 2008 roku o aktywność edukacyjną w ostatnich 
4 tygodniach potwierdza zaangażowanie w kształcenie się2. Tego typu badania 
prowadzone są od 1995 roku i można z nich wywnioskować, że odsetek od-
biorców ofert oświaty dorosłych rośnie w porównaniu z pierwszym rokiem 
badań (1995 – 7,7%), choć odnotowano także w niektórych latach niewielki 
spadek uczestnictwa dorosłych w edukacji. W porównaniu ze średnią innych 
krajów Unii Europejskiej (9,5%), wynik ten wypada korzystnie dla Austria-
ków,  równie dobrze wypada Austria w konfrontacji z odsetkiem „starej pięt-
nastki” UE (10,9%).  

Na wysoki odsetek aktywnych Austriaków ma bez wątpienia wpływ 
wsparcie legislacyjne, umożliwiające dofinansowanie i oddelegowanie na czas 
nauki pracownika. Można przyjąć, że w Austrii wyróżnia się 4 modele uczenia 
się, w których głównym kryterium jest czas realizacji procesu edukacyjnego 
i jego finansowanie. Formy te mają umocowanie prawne, a finansowanie ure-
gulowane jest odpowiednimi aktami prawnymi (Schneeberger i inni 2008, 
s. 17): 
• Karencja edukacyjna (Bildungskarenz) – urlopowanie pracownika na czas 

edukacji ukierunkowanej zawodowo, 

                                                           
1 Stworzone definicje oparte zostały na informacjach zamieszczonych na 

www.statistik.at. Statistik Austria, strona Państwowego Urzędu Statystycznego Austrii 
(Bundestanstalt Statistik Österreich). 

2 Badania całożyciowego uczenia się oparte na  ankietowaniu dorosłych (24–65 
lat) i zapytaniu o aktywność edukacyjną w ciągu ostatnich 4 tygodni.  www.statistik.at. 
Statistik Austria, strona Państwowego Urzędu Statystycznego Austrii (Bundestanstalt 
Statistik Österreich). 
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• Indywidualne wsparcie studiów (SelbserhalterInnenstudium) – specjalna 
forma wsparcia studiów, wypłacana w określonym czasie przed rozpoczę-
ciem pracy, 

• Stypendium absolwenckie (Studienabschlussstipendium) – stypendium dla 
absolwentów studiów wyższych, wspomagające zakończenie studiów, 

• Specjalne wsparcie uczących się (besonder SchülerInnenbeihilfe) – spe-
cjalna forma wsparcia finansowego dla pracujących, uczących się, przygo-
towujących się do matury. 

Warto odnotować, iż w badaniach komparatystycznych krajów Unii Eu-
ropejskiej z 2003 roku (Kailis i inni) pod względem szeroko rozumianej ak-
tywności oświatowej dorosłych (włącznie  z uczeniem się nieintencjonalnym), 
Austria uplasowała się na pierwszym miejscu z 89% deklarujących aktywność 
edukacyjną Austriaków. Jest to tym bardziej imponujący wynik, że średnia 
unijna wynosiła wówczas zaledwie 42%, a kraje najmniej aktywne edukacyj-
nie wykazywały odsetek czynnych oświatowo dorosłych na poziomie kilkuna-
stu procent. Analizując dostępne dane statystyczne można potwierdzić prawi-
dłowość, że im bardziej jest człowiek wykształcony, tym częściej angażuje się 
w całożyciową edukację. Udział kobiet we wszystkich kategoriach kształcenia 
dorosłych jest wyższy niż mężczyzn. Niemniej przewaga w liczbach bez-
względnych wynika wyłącznie z większej liczby populacji kobiet. Procentowy 
udział aktywnych kobiet i mężczyzn wychodzi na korzyść męskiej części po-
pulacji w każdej z kategorii kształcenia się. Można również wskazać najbar-
dziej aktywną grupę wiekową – są to najmłodsi dorośli. Im człowiek starszy, 
tym rzadziej wybiera aktywność edukacyjną.  

Inne dane Urzędu Statystycznego Austrii dają szerszy obraz podejmowa-
nej tematyki. Na ich podstawie i zgodnie z wyżej zdefiniowanymi kategoriami 
kształcenia się dorosłych można zobrazować aktywność edukacyjną dorosłych 
Austriaków wykresem 1.  
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Wykres 1. Aktywność edukacyjna dorosłych Austriaków w roku 2007. Udział procentowy 
 

Źródło:  na podstawie danych www.statistik.at, Statistik Austria, strona Państwowego 
Urzędu Statystycznego Austrii (Bundestanstalt Statistik Österreich).  
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Z powyższego wykresu wynika, iż w szczególności kształcenie poza for-
malnym systemem edukacji, mniej ustrukturyzowane i zorganizowane, jest 
domeną dorosłych, podejmujących intencjonalny trud kształcenia się.   

Dane statystyczne Centrum Informacyjnego Austrii (Statistik Austria In-
formationsmanager) podaje wyniki badań w danych statystycznych, które 
pozwalają określić aktywność edukacyjną dorosłych Austriaków z uwzględ-
nieniem wybieranych zakresów tematycznych, nakładów finansowych i cza-
sowych oraz wybieranych form i rodzajów aktywności edukacyjnej. 

Edukacja formalna 

Edukacja formalna jest domeną młodych dorosłych (25–34 lat), których 
uczestniczy ponad 11% z populacji, a najmniej liczny odsetek wykazuje naj-
starsza grupa – tylko 0,4%.  Niespełna 85% aktywnych edukacyjnie w katego-
rii edukacji formalnej zdobywa wyższe wykształcenie w systemie szkolnictwa 
wyższego. Są to studia na poziomie akademickim, a funkcję organizatora 
oferty edukacyjnej pełnią uniwersytety, szkoły wyższe zawodowe, kolegia, 
akademie. Dorośli uczący się zdobywają tam stopnie doktorskie, magisterskie, 
licencjackie, a także dyplomy uprawniające do określonych zawodów. Pozo-
stałe oferty edukacyjne obejmują praktyki, kształcenie mistrzów zawodu, 
szkolnictwo opieki ambulatoryjnej, średnie szkoły zawodowe. 

Na edukację formalną dorośli wydawali rocznie średnio 1414 euro z wła-
snych budżetów. Zdecydowana większość – ponad 1100 euro przeznaczana 
była na opłaty związane bezpośrednio z edukacją, pozostała część pieniędzy 
zainwestowana była w książki i inne środki dydaktyczne. Więcej o jedną trze-
cią na edukację formalną wydawali mężczyźni. Mężczyźni, jak wynika z de-
klarowanych odpowiedzi, także więcej od kobiet inwestowali czasu w eduka-
cję formalną. W badanym roku kobiety poświęciły edukacji 256 godzin, 
a mężczyźni aż 480.  

Edukacja nieformalna 

W przypadku edukacji nieformalnej brak jest różnic w odsetku uczestnic-
twa różnych grup wiekowych, wszystkie grupy reprezentowało niewiele ponad 
40 procent uczestników. Tylko z ostatniej grupy wiekowej (55–64 lat) uczest-
niczył co czwarty przedstawiciel.  

Najwięcej ofert edukacyjnych w tym obszarze realizowanych jest w for-
mie kursów i wykładów oraz prywatnych lekcji o charakterze teoretycznym, 
jak również praktycznym. (70%), tj. ponad połowa uczących się dorosłych 
uczestniczy także w seminariach i warsztatach (workshops), co czwarty ak-
tywny dorosły bierze udział w kształceniu z nauczycielem w miejscu pracy. 
Zakresy tematyczne kształcenia nieformalnego koncentrują się głównie wokół 
trzech obszarów: nauki społeczne wraz z gospodarką i prawem (24,8%), 
zdrowie i pomoc społeczna (12,1) oraz usługi (10,6%). Dalsze miejsca zajmu-
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je obsługa komputera i nauka języków obcych. Dokładne dane przedstawia 
poniższy wykres 2. 

 

 

Wykres 2. Obszary edukacji nieformalnej Austriaków w latach 2006/2007. Udział 
procentowy 

  

Źródło:  www.statistik.at; Statistik Austria, strona Państwowego Urzędu Statystycz-
nego Austrii (Bundestanstalt Statistik Österreich). 
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Uczenie się pozainstytucjonalne 

W przypadku uczenia się pozainstytucjonalnego, aż trzy czwarte Austria-
ków deklarowało taką aktywność, gdy średnio tylko co trzeci unijny dorosły 
uczył się poza instytucją.  

W 2007 roku największym zainteresowaniem pozainstytucjonalnego 
kształcenia  cieszyły się następujące dwa zakresy tematyczne: edukacja huma-
nistyczna, sztuka, religia, język ojczysty oraz nauki społeczne, gospodarka 
i polityka – trzech na dziesięciu aktywnych Austriaków wybiera właśnie ten 
zakres. Nauki przyrodnicze i matematyczne to zakres tematyczny wybierany 
przez kolejne 12% uczących się.  

Pozainstytucjonalne formy kształcenia, to przede wszystkim czytelnictwo 
literatury fachowej – sześciu na dziesięciu aktywnych edukacyjnie Austriaków 
wybiera ten rodzaj aktywności edukacyjnej. Ponad 40% uczy się dzięki kon-
taktom interpersonalnym z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi. Podobny odse-
tek deklaruje naukę z wykorzystaniem technik informacyjnych, a głównie 
dzięki komputerowi, Internetowi oraz DVD. Niewiele mniej Austriaków 
wskazuje na telewizję, radio i filmy wideo jako źródło wiedzy. Co trzeci doro-
sły kształci się dzięki zwiedzaniu wartościowych miejsc: muzeów, galerii, 
wystaw itp. 

 
 

 
 
Wykres 3.  Udział procentowy dorosłych Austriaków w uczeniu się pozainstytucjonal-

nym w latach 2006/2007 
 
Źródło:  www.statistik.at. Statistik Austria, strona Państwowego Urzędu Statystycz-

nego Austrii (Bundestanstalt Statistik Österreich). 
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Motywy podejmowania aktywności edukacyjnej  
przez dorosłych Austriaków 

Dorośli uczą się przede wszystkim, by działać w swoim miejscu pracy, 
ale z poniższych badań wynika, że także „uczą się, by być”, potrzebują umie-
jętności, które są im potrzebne w życiu prywatnym, choć kompetencje zawo-
dowe dla większości są głównym motorem aktywności edukacyjnej. 

O motywacji do aktywności edukacyjnej dorosłych pisze A. Schneeber-
ger, „Około 65% uczestników kursów w roku 2002/2003 podaje za główną 
przyczynę podjęcia edukacji względy zawodowe. Języki obce i nauki humani-
styczne w dwóch trzecich są uwarunkowane przyczynami osobistymi, w przy-
padku nauki obsługi oprogramowania komputerowego zaledwie w jednej 
czwartej” (Schneeberger i inni, 2007).  

Motywy, którymi kierują się osoby planujące dalszą edukację oraz korzy-
ści wynikające z uczestnictwa absolwentów różnych form edukacji dorosłych 
opisali autorzy raportu o stanie oświaty w Austrii, opierając się na badaniach 
Eurobarometer (Schneeberger i inni, 2008, s. 29). Dowodzą oni, że po części 
motywy i korzyści edukacyjne powielają się. Dotyczy to przede wszystkim 
lepszego wykonywania pracy zawodowej, osobistego zadowolenia oraz posze-
rzenia ogólnej wiedzy.  

Motywy podejmowania kształcenia były także przedmiotem badań Adlut 
Education Survey (Erwachsenenbildung …, 2009 s. 29, 35). W przypadku  
kształcenia formalnego dorośli podejmowali aktywność oświatową  z przy-
czyn ściśle zawodowych, w szczególności takiej odpowiedzi udzielali męż-
czyźni – trzy czwarte, na powody osobiste wskazywały częściej kobiety – trzy 
na dziesięć. Także nieformalne kształcenie zdeterminowane jest w szczegól-
ności względami zawodowymi – dorośli chcą lepiej wykonywać swoją pracę 
i stworzyć sobie szansę na rozwój kariery zawodowej (67,1%). Ponad połowa 
ankietowanych stwierdza także, że powodem podjęcia aktywności edukacyjnej 
była także chęć zdobycia wiedzy z zakresu własnych zainteresowań. Podobne 
wartości dla uczących się miała chęć uzyskania wiedzy i umiejętności przy-
datnych w życiu codziennym. Prawie co czwarty przyznawał, że był zobowią-
zany (przez pracodawcę) do podjęcia nauki, a co piąty chciał dzięki uczestnic-
twie w różnych formach edukacji poznać innych ludzi. Mniejsze znaczenie 
miała dla dorosłych Austriaków chęć zdobycia lepszej pracy, a tylko co dzie-
siąty wskazywał na chęć zdobycia „papierka” czy obawę przed utratą pracy. 

Edukacja dorosłych a aktywność zawodowa 

Jedna trzecia Austriaków w wieku produkcyjnym bierze udział przy-
najmniej raz w roku w wybranej formie edukacji ukierunkowanej zawodowo, 
co czwarty jest aktywny edukacyjnie w czasie swoich godzin pacy (Statistik 
Austria). Dane z roku 2004 (Böfeim i inni, 2009) wskazują, że dorośli Au-
striacy nie inwestowali wiele w swoją edukację zawodową i w porównaniu 
z innymi krajami Europy wypadają poniżej przeciętnej. Średnio każdy zatrud-
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niony obywatel Austrii inwestował w swoje wykształcenie 212 euro, wcześniej 
wydatki na cele edukacyjne czynnych zawodowo Austriaków były wyższe. 
Autorzy raportu, powołując się na inne badania międzynarodowe, podkreślają 
także, że wydatki  Austriaków z budżetu domowego na życie, zainwestowane 
w edukacje zawodową dorosłych osiągają połowę odsetka, jaki średnio mie-
szańcy „starej piętnastki” wydawali na ten cel.   

Osoby z wyższym, lepszym wykształceniem zarabiają więcej. Pracowni-
cy, którzy decydują się na podniesienie swoich kwalifikacji także mogą liczyć 
na wzrost wynagrodzenia. W przedsiębiorstwach, w których inwestowano po 
1000 euro na edukację zawodową każdego pracownika przypada zwiększone 
wynagrodzenia za godzinę brutto średnio o 5 do 7% w porównaniu z przed-
siębiorstwami, w których nie zanotowano dotowania edukacji. Niepodważalny 
jest fakt, że pracownicy kształcący się zawodowo otrzymują większe wyna-
grodzenia od biernych edukacyjnie. Przedsiębiorstwa, które inwestują w edu-
kację zawodową swoich pracowników czerpią z tego faktu korzyści w postaci 
zwiększonej produktywności swojej firmy. Istnieje zatem współzależność: 
inwestycja w kształcenie pracownika profituje w wyższe jego kwalifikacje, te 
zaś przekładają się na lepsze wyniki zawodowe i wyższe zarobki pracownika.  

Zakończenie 

Edukacja dorosłych Austrii z pewnością zasługuje na głębszą analizę, za-
chęcać do eksploracji uwarunkowań całożyciowego uczenia się Austriaków 
może choćby wysoki odsetek aktywnych uczących się dorosłych, czego dowo-
dzi niniejszy artykuł. W Austrii idea LebensLanges Leren jest z powodzeniem 
wdrażana w życie. Zaobserwować można dynamikę rozwoju oferty edukacyj-
nej dla dorosłych, zwiększa się liczba czynnych edukacyjnie Austriaków, 
wzrasta zainteresowanie dorosłych edukacją ukierunkowaną zawodowo, 
a kształcenie ogólne traci na popularności. Rozwiązania legislacyjne wspierają 
uczenie się w dorosłości, a przedsiębiorcy, widząc korzyści wynikające z pod-
noszenia kwalifikacji swoich pracowników, wspierają ich aktywność eduka-
cyjną. 

Przed oświatą dorosłych w Austrii pojawiają się także nowe wyzwania, 
np. wzrost liczby obcokrajowców, co pociąga za sobą konieczność stworzenia 
specjalnej oferty wyrównującej szanse dedukcyjne ludności napływowej. 
Pozostają także kwestie ciągle nierozwiązane: mniejszy udział kobiet w edu-
kacji formalnej czy niska aktywność edukacyjna starszych Austriaków.  
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Summary 

Adult educational activity in Austria  

Keywords: Adult education in austria, adult educational activity, adult 
education areas, theme range of adult education  

 
The article contains information dealing with the educational activity of 

the adult Austrians, in particular with informal and uninstitutional education. 
In Austria, three out of four adults take part in education every year, which 
constitutes a very high percentage compared with other European Union 
countries. Younger adults, well educated people and those from bigger towns 
and cities are reported to study particularly intensively. They participate in 
education by reading, relations with other people, by means of the computer 
and other media, as well as by taking part in various cultural events. 
Moreover, studying in educational institutions is highly represented by the 
Austrians. Such an activity is declared by about 40% of the adults. The 
dominant areas in the adult educational offer deal with the social sciences, 
economy, law, but also health and services. Secondary as well as information 
technology and engineering education is an important area of adult education 
in general. 
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