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WSTĘP 
 
Zielona Księga dot. Ewaluacji Polityk Edukacji Dorosłych jest zbiorem i zestawieniem 
wszystkich ustaleń i wyników wynikających z realizacji projektu CREATE 2 Evaluate – 
zawiera ona studia przypadków, wyciągnięte wnioski i najlepsze praktyki 
zidentyfikowane podczas realizacji projektu. Partnerzy przyczynili się do opracowania 
Zielonej Księgi, która przedstawiła doświadczenia zbierane w ciągu dwóch lat realizacji 
projektu, ustalenia IO2, wyzwania i bodźce napotkane przy tworzeniu narzędzi 
ewaluacji polityki w IO3.  

Zielona Księga jest dokumentem przedstawiającym stanowisko wielu interesariuszy w 
celu przedstawienia pomysłów na wymianę, dyskusję i burzę mózgów na temat 
wartości oceny wpływu i ewaluacji polityki interwencji w zakresie edukacji dorosłych 
(AE). Pomyślne ukończenie projektu IO2: Mapping the Impact, Validation and 
Evaluation of AE policies, jak również zaprojektowanie niezbędnych instrumentów 
szkoleniowych w IO3: Toolbox, które umożliwiają decydentom korzystanie z narzędzi, 
konsorcjum Create2Evaluate napisało zieloną księgę, która stymuluje dyskusję na 
temat formułowania polityki, wdrażania i ewaluacji AE.  

Celem zielonej księgi jest zainicjowanie dialogu politycznego na temat roli działań 
agrośrodowiskowych jako katalizatora wzmocnienia społecznego i gospodarczego w 
momencie, w którym różne tendencje zbiegają się w kierunku potrzeby wzmocnienia 
działań agrośrodowiskowych na poziomie systemowym ze względu na ich liczne 
konotacje związane ze starzeniem się społeczeństwa i stale zmieniającą się 
gospodarką. Zielona księga ma zapewnić wgląd i dowody dla formułowania polityki, 
również poprzez zaangażowanie różnych zainteresowanych stron i informowanie o 
procesie debaty politycznej. 

IO4 jest ostatnim produktem projektu Create 2 Evaluate, który zapewnia narzędzia 
wspierające wdrażanie narzędzi oceny polityki AE, jak również wywieranie wpływu na 
poziomie systemowym, ponieważ składa się z dwóch głównych elementów: 

Pierwszą jego częścią jest "Training Suite", który jasno definiuje i wyjaśnia wszystkie 
obszary i narzędzia do wdrożenia narzędzi ewaluacji polityki AE. Training Suite jest 
przeznaczony dla grup docelowych decydentów, aby poprowadzić ich za pomocą 
procedur krok po kroku w zakresie stosowania i wdrażania narzędzi do oceny 
interwencji politycznych w dziedzinie AE. Jest to kluczowy element, ponieważ 
zapewnia praktyczne porady dotyczące wdrażania narzędzi ewaluacyjnych w różnych 
warunkach operacyjnych. 

Druga część Zielonej Księgi została napisana w celu zapoczątkowania dialogu 
politycznego i wymiany informacji na temat tego, jak rozwijać dyskurs dotyczący 
znaczenia edukacji dorosłych dla rozwoju społeczno-gospodarczego i integracji. Jest 
ona skierowana do całego szeregu lokalnych, regionalnych, krajowych i unijnych 
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decydentów politycznych, aby uwrażliwić ich na znaczenie solidnego formułowania i 
oceny polityki w AE. 

Zielona Księga jest wspaniałym innowacyjnym dodatkiem do dziedziny polityki AE, 
ponieważ wnosi nowe dane i dowody do tworzenia polityki i oceny w AE. Wypełnia ona 
lukę w dziedzinie polityki publicznej AE, ponieważ obecnie nie ma dokumentów 
określających stanowisko polityczne, które stanowiłyby przegląd krajobrazu polityki 
publicznej pod względem oceny wpływu. Jest ona również w stanie wygenerować 
natychmiastowy i namacalny wpływ na poziomie makro. Zielona Księga będzie 
stymulować dialog polityczny na temat środków, mechanizmów i narzędzi oceny 
polityki w AE, rozpalając debatę i dostarczając cennego wglądu i dowodów. 

 
DZIAŁANIA I REZULTATY IO2: MAPOWANIE WPŁYWU, WALIDACJA I OCENA 

POLITYK EDUKACJI DOROSŁYCH (AE) 
 

Celem projektu Erasmus+ CREATE2Evaluate (2020-2022, Intellectual Output 2 (IO2)), 
jest identyfikacja narzędzi do ewaluacji edukacji dorosłych na różnych poziomach 
zarządzania. W ramach IO2 ośmiu partnerów UE działających w obszarze edukacji 
dorosłych na poziomie polityki i wdrażania, zmapowało obecny stan polityczny pod 
względem ewaluacji, oceny i monitorowania edukacji dorosłych. Partnerzy dokonali 
kompleksowego przeglądu literatury. Konsorcjum przeprowadziło badania pierwotne i 
wtórne, jak i wywiady z dwudziestoma siedmioma interesariuszami w dziedzinie 
edukacji dorosłych oraz przeprowadziło ankietę wśród kluczowych interesariuszy, 
która dostarczyła dodatkowych trzydziestu sześciu respondentów. Partnerzy projektu 
zmapowali i zidentyfikowali metody, narzędzia i zasoby do oceny programów i inicjatyw 
edukacji dorosłych, które są wykorzystywane w ich regionach. Analiza unijnej i 
międzynarodowej literatury przedmiotu przyniosła nam ramy i modele formułowania 
polityki i projektowania polityki, które oczywiście zawierają wymiar "ewaluacji" i 
"oceny", ale terminy opisu są zbyt szerokie i abstrakcyjne, aby można je było osadzić 
bez potrzeby doświadczonych konsultantów. W ogóle, i z tych makroskopowych 
kontekstów, nasze obserwacje i wyniki, które zebraliśmy z pierwotnych i wtórnych 
źródeł, wskazują, że rzeczywiście, procesy oceny są prowadzone, ale do tego, co 
dotyczy ograniczeń budżetowych tylko.  
Komisja Europejska badając wyzwania związane z zapewnieniem skutecznej 
ewaluacji polityki AE w całej UE zauważyła w "An in-depth analysis of adult learning 
policies and their effectiveness in Europe" (2015, s.149) co następuje: 

 Istnieją istotne dowody dotyczące kilku działań politycznych, które okazały się 
skuteczne, zwłaszcza w zakresie podnoszenia wskaźników udziału dorosłych 
w kształceniu. 

 Wiele z tych skutecznych polityk nie zostało jednak wprowadzonych w wielu 
państwach członkowskich lub ich zakres jest ograniczony. Jeżeli tego rodzaju 
polityka jest realizowana, rzadko ma wyraźne wymierne cele, jej skuteczność 
rzadko jest systematycznie monitorowana, a jej wyniki rzadko oceniane.  
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 Niemniej jednak istnieje dobra baza europejskich statystyk dotyczących 
kształcenia dorosłych, która pozwala na poprawę projektowania, oceny i 
monitorowania tych polityk.  

 Poprawa dowodów, w szczególności pochodzących z administracyjnego 
monitorowania realizacji polityki, jeszcze bardziej zwiększyłaby zdolność 
państw do zapewnienia skuteczności ich polityk w zakresie kształcenia 
dorosłych. 

W dokumencie Komisji Europejskiej Towards more effective adult learning policies 
(2016) zaproponowano przyjęcie 6 kroków w kierunku bardziej skutecznej polityki w 
zakresie uczenia się dorosłych: 

1. Zwiększenie gotowości dorosłych do udziału w zajęciach i ich pozytywnego 
nastawienia do nauki. 

2. Zachęcanie pracodawców do inwestowania w kształcenie dorosłych. 
3. Zwiększenie dostępu do nauki dla grup defaworyzowanych i trudnych do 

zaangażowania. 
4. Zwiększona przydatność uczenia się dorosłych dla wszystkich 

zainteresowanych. 
5. Zapewnienie jakości możliwości uczenia się metodą agile.  
6. Koordynowanie polityki w zakresie kształcenia dorosłych na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym. 
IO2 -Mapping the Impact, Validation and Evaluation of Adult Education Policies 
(Mapowanie wpływu, walidacji i oceny polityki w zakresie edukacji dorosłych) 
wykazało, że ocena AE w całej UE jest bardzo rozdrobniona i brakuje jej wspólnych 
definicji i standardów. To sprawia, że decydentom bardzo trudno jest kontrolować i 
oceniać skuteczność obecnych polityk AE. Potrzebny jest jasny, spójny i prosty rozwój 
polityki. Wszelkie ramy oceny działań agrośrodowiskowych powinny zapewniać 
spójność polityki międzyorganizacyjnej w wymiarze pionowym i poziomym. Spójność 
pionowa wymaga, aby różne szczeble władzy - krajowy, regionalny i lokalny - 
realizowały wspólne cele polityczne i ujednolicały systemy finansowania, akredytacji i 
zapewniania jakości. Spójność pozioma oznacza, że istnieje zrozumienie i 
koordynacja pomiędzy obszarami polityki w ramach rządu krajowego, regionalnego lub 
lokalnego - na przykład, że Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Zatrudnienia 
podzielają koncepcje, procesy i wyniki związane z kształceniem dorosłych. 
Wyzwaniem dla szerszej społeczności kształcenia dorosłych jest wyartykułowanie 
celów i wskaźników dla kształcenia dorosłych, które uchwycą humanistyczne 
koncepcje i praktyki pozaformalnego kształcenia dorosłych. Wyartykułowanie takiej 
metryki zapewniłoby, że ta domena kształcenia dorosłych nie może być dłużej 
uważana za "niewidzialną" przez państwo.   

Wiele polityk dotyczących kształcenia dorosłych, na poziomie lokalnym i regionalnym, 
nie jest systematycznie ocenianych. Wynika to częściowo z tego, że decydenci nie 
mają odpowiednich narzędzi, aby to robić.  

Edukacja dorosłych w wielu krajach jest postrzegana jako kopciuszek polityki, z 
niewielkimi zasobami i brakiem skutecznego długoterminowego planowania i 
koordynacji pomiędzy jej podmiotami. Brak spójności polityki może mieć 
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osłabiający wpływ na rozwój edukacji dorosłych. Spójność polityki oznacza 
zapewnienie, że cele i procesy polityczne w jednym obszarze nie są sprzeczne 
lub zagrażają tym w innym. (Mallows, 2018, s.13-14) . 

 
 

 
WYZWANIA I STYMULANTY IO3: ZBIÓR NARZĘDZI (TOOLBOX) 

 

 

Według raportu OECD Monitoring learning outcomes of adult learning programmes 
(2019) "...należy pamiętać, że nie wszystko, co chcielibyśmy zmierzyć, można 
zmierzyć. W rzeczywistości tylko przyjęcie wielu wskaźników, a także różnych metod 
oceny może zapewnić jasny i wyczerpujący obraz wpływu programów uczenia się na 
wyniki osób dorosłych. Co więcej, wykorzystanie spostrzeżeń jakościowych może być 
równie ważne dla lepszego zrozumienia wyników, zwłaszcza w odniesieniu do 
szerszych korzyści z kształcenia dorosłych". Aby zrozumieć szersze korzyści płynące 
z uczestnictwa w AE oraz jego szersze i nieoczekiwane skutki, szczególnie przydatne 
mogą być dane jakościowe, wywołujące pogłębioną autorefleksję i wiele perspektyw, 
pochodzące od osób uczących się i innych podmiotów. Dane zebrane przy użyciu 
różnych metod i narzędzi, takich jak kwestionariusze, wywiady półstrukturalne, grupy 
fokusowe, potwierdzone danymi z oficjalnych źródeł, takich jak dane administracyjne 
(np. status zatrudnienia w momencie szkolenia i co najmniej rok po szkoleniu, dane 
dotyczące usług zdrowotnych, zarobki), mogłyby dać bardziej realistyczny obraz 
rzeczywistej przydatności programu.  
Dlatego naszym celem w IO3 było stworzenie zestawu narzędzi, które oceniają 
politykę edukacji dorosłych kompleksowo, obejmując wszystkie etapy i procesy, ze 
szczególnym uwzględnieniem: 

 spójność celów i rezultatów w odniesieniu do agendy UE w zakresie kształcenia 
dorosłych; 

 sam proces tworzenia programu; 
 integracyjność programów i skupienie się na grupach defaworyzowanych i 

wrażliwych; 
 realizacji programów, w tym jego dostosowania do potrzeb grupy docelowej, 

zapewnienia niezbędnego sprzętu oraz specjalizacji osób ćwiczących; 
 korzyści i wartość dodaną z uczestnictwa w programach AE dla beneficjentów, 

m.in. w zakresie poprawy umiejętności, zdolności do zatrudnienia, integracji 
społecznej i dobrobytu; 

 jeśli ocena programu jest prowadzona do momentu zakończenia programu, a 
wyniki i wnioski z tej oceny są wykorzystywane do doskonalenia przyszłej 
polityki edukacyjnej. 

Create2Evaluate oferuje kompleksowy zestaw narzędzi opracowanych specjalnie do 
oceny programów AE. Twórcy programów doceniają szerszy wybór narzędzi, dzięki 
czemu mogą wybrać najbardziej pasujące do każdej sytuacji. Czasem może to być 
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wywiad, czasem anonimowa ankieta. Narzędzia te mogą wypełnić obecną lukę i 
przyczynić się do poprawy polityki i programów AE. Te gotowe do użycia narzędzia 
mogą być wykorzystane przez społeczność edukacyjną i decydentów do 
bezpośredniego wdrożenia lub stanowić solidną podstawę do opracowania 
kompleksowego systemu ewaluacji w AE. 
Obecnie ocena nadal koncentruje się bardziej na wynikach i jest przeprowadzana ex 
post - łatwiej dostępne narzędzia, które umożliwiają zmianę punktu ciężkości, 
pomogłyby w tym procesie i zachęciłyby do ciągłej oceny również w trakcie trwania 
programu. Obecnie w niektórych przypadkach robi się to w przypadku nowszych 
programów i strategii, które nie mają jeszcze doświadczenia z poprzednich cykli 
wdrażania. Tam, gdzie korekty mogą być dokonane wcześnie lub od razu, 
zdecydowanie poprawi to żywotność programu i jego skuteczność. Zmiana podejścia 
do ewaluacji i zachęcanie agencji do uwzględniania różnych punktów widzenia i 
doświadczeń przyniesie długoterminowe korzyści sektorowi edukacji dorosłych. 
Każdy z zasobów ToolBox został zaprojektowany w taki sposób, aby był jak najbardziej 
neutralny terytorialnie, co jest kluczowe dla zwiększenia ich potencjału transferu i 
replikacji. Z drugiej strony, narzędzia dostarczone przez partnerów chcą być w dużym 
stopniu operacyjne i zorientowane na praktykę, zawężone do tego, co może być 
konkretnymi potrzebami oceny dla decydentów i dostawców (działających na poziomie 
formalnym, nieformalnym i pozaformalnym). 
Tworzenie narzędzi było wyzwaniem i jednocześnie prostym zadaniem ze względu na 
nieodłączną złożoność zadania, ale również satysfakcjonującym, jeśli weźmiemy pod 
uwagę potencjalne korzyści, jakie te narzędzia mogą zapewnić edukacji dorosłych i 
społeczności edukacyjnej. Głównym wyzwaniem, przed którym stanęliśmy podczas 
tworzenia narzędzi był brak odniesień związanych z ewaluacją programów 
edukacyjnych, które mogłyby służyć jako punkt wyjścia dla edukacji dorosłych. Ten 
sam brak odniesień podkreślił istotność naszej pracy.  

Jednak opracowanie ankiet w ramach projektu dla obszaru 2 Tworzenie programu na 
poziomie polityki/ administracji publicznej było proste. Pytania odnoszą się do 
centralnych kwestii, z którymi spotkało się wielu graczy podczas realizacji poprzednich 
projektów. Zebraliśmy informacje od koordynatorów i menedżerów projektów 
zaangażowanych w realizację projektów finansowanych ze źródeł publicznych, jak 
również od niewybranych przedstawicieli rządu pracujących dla ministerstw, a więc 
reprezentujących finansowanie. Pytaliśmy ich o to, co sprawdziło się w przeszłości i 
jakie pułapki napotkały beneficjentów. Stało się jasne, że rozdzielenie grup 
docelowych - dostarczycieli i trzeciego sektora - zapewni bardziej precyzyjne 
spostrzeżenia, dlatego opracowaliśmy dwie ankiety dostosowane do działań każdej z 
tych grup. Ankiety można wysłać do przedstawicieli zaangażowanych w proces 
kształtowania polityki w celu zebrania informacji zwrotnych lub wykorzystać jako 
podstawę do rozmów lub konwersacji w grupach fokusowych. Można je również łatwo 
przenieść do formatu cyfrowego za pomocą preferowanego dostawcy ankiet online i 
wysłać do uczestników. Narzędzia opracowane dla obszaru 2 uzupełniają się 
wzajemnie, umożliwiając agencji publicznej prowadzącej proces ewaluacji wybór 
formatu bardziej odpowiadającego jej potrzebom - od anonimowych ankiet wirtualnych 
po bezpośrednie rozmowy z grupami fokusowymi.  
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Obszar 6 Ciągłość ewaluacji programu i wykorzystanie jej wyników do poprawy polityk 
AE ma kluczowe znaczenie dla wyjścia ewaluacji poza gromadzenie danych. Często 
w tym miejscu proces się zatrzymuje - czasem dlatego, że nie ma wyraźnego mandatu 
do wprowadzania zmian, a czasem dlatego, że po prostu nie ma czasu na opracowanie 
nowych strategii. Narzędzia pokazują użytkownikom, jak podejść do walidacji w kilku 
prostych krokach - nie musimy zaczynać od wprowadzania dużych zmian, możemy 
zacząć od małych kroków. Czynniki sukcesu i studium przypadku mają na celu 
zmotywowanie ludzi do tego, aby zaczęli od czegoś i spróbowali czegoś, nawet jeśli 
nie przyniesie to natychmiastowych, błyskotliwych rezultatów. Małe rzeczy mogą się z 
czasem sumować.  
Po opracowaniu i zebraniu narzędzi w ToolBox, partnerzy zebrali informacje zwrotne 
od interesariuszy na temat narzędzi, poprzez prosty formularz z 5 pytaniami otwartymi. 
Wraz z formularzem dostarczyli oni podstawowych informacji na temat kontekstu, 
projektu, obszaru oraz konkretnych informacji na temat narzędzi. Profil interesariuszy 
zaproszonych do pilotażu obejmował: decydentów w dziedzinie AE (lokalne rady, 
personel pracujący dla krajowych władz edukacyjnych), regionalnych dostawców usług 
publicznych istotnych dla AE (koordynowanych przez Ministerstwo Kultury), 
dostawców szkoleń AE (publicznych i prywatnych). 
Zebrano informacje zwrotne dotyczące następujących aspektów: 

 Trafność: Jak istotne jest narzędzie dla działalności organizacji i jak dobrze 
spełnia potrzeby organizacji 

 Efektywność: Czy narzędzie ma potencjał do usprawnienia działań organizacji? 
 Wpływ: Czy ma wpływ na organizację i poza nią? 
 Innowacyjność: Czy narzędzie jest innowacyjne dla organizacji i czy wcześniej 

używali podobnych instrumentów. 
 Możliwość transferu: Czy narzędzie mogłoby zostać zaadaptowane do innych 

kontekstów lub wykorzystane przez inne organizacje? 

Wiele odpowiedzi wskazywało na otwarte rozmowy pomiędzy różnymi podmiotami w 
celu poprawy jakości polityki i programów; przykłady obejmują grupy fokusowe, 
ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane wywiady, grupy robocze itp. Trudno jest 
jednak znaleźć standardy jakościowe dla sektora edukacji jako wytyczne, ponieważ 
większość ewaluacji nadal dotyczy wyników, a nie procesów. Partnerzy wywiadów 
wyrazili również sceptycyzm wobec obciążania rozmów zbyt akademickim podejściem. 
Jednym z głównych zastrzeżeń jest to, że zwiększona standaryzacja nie poprawia 
użyteczności wyników, a agenci woleliby uzyskać szczere, szczegółowe, 
nieustrukturyzowane odpowiedzi, które dostarczą informacji nadających się do 
działania, niż być obciążeni akademickim rygorem. 
Podczas formalnych wywiadów z interesariuszami oraz w procesie kompilacji 
informacji zwrotnych i wrażeń zebranych podczas walidacji programów nauczania 
CREATE2Evaluate, wspólnym spostrzeżeniem wyłaniającym się z ekosystemu 
zarówno decydentów, jak i praktyków jest to, że czasami cały proces przekładu z 
polityki na praktykę jest bardziej czasochłonny i wymagający energii, w szczególności 
ze względu na fakt, że ludzie nie posiadają łatwo dostępnej wiedzy, know-how i 
zasobów.  
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Podczas fazy walidacji wszyscy interesariusze i decydenci, z którymi się 
skontaktowaliśmy, wyrazili swoje zainteresowanie i wdzięczność za przeprowadzenie 
tej inicjatywy. Wielu z nich stwierdziło, że nie posiada tego typu narzędzi i uważa je za 
bardzo istotne dla poprawy polityki edukacyjnej AE. 

 
PYTANIE: Czy mógłbyś sobie wyobrazić, że ramy / model / zasoby inspirowane przez 
CREATE2Evaluate mogą być osadzone przez lokalne polityki jako strukturalna i 
integralna część wdrażania i przekształcania polityki w strategię? 
 
 

KLUCZOWE WIADOMOŚCI DLA DIALOGU POLITYCZNEGO DOTYCZĄCE 
OCENY POLITYK ZWIĄZANYCH Z EDUKACJĄ DOROSŁYCH (AE) 

 

Marginalna rola edukacji dorosłych 
Edukacja dorosłych odgrywa marginalną rolę w porównaniu z edukacją formalną we 
wszystkich krajach, między innymi ze względu na ograniczony budżet. Niekorzystny 
status edukacji dorosłych sprawia, że niezbędna jest ewaluacja programów 
edukacyjnych. Taka ocena pozwoli określić, które etapy formułowania programu 
można poprawić lub zoptymalizować i efektywniej alokować ograniczone zasoby. 

Beneficjenci edukacji dorosłych mają okoliczności i potrzeby (ekonomiczne, 
społeczne, życiowe) odmienne niż pozostałe grupy docelowe programów 
szkoleniowych. Dlatego wymagają programów edukacyjnych specjalnie 
dostosowanych do ich rzeczywistości, a programy te muszą być odpowiednio 
oceniane, aby wykryć ich słabe strony i z roku na rok je doskonalić. 
W większości przypadków trzy podstawowe umiejętności (czytanie, pisanie i liczenie) 
nie są bezpośrednio uwzględnione w programach. Z drugiej strony, większy nacisk 
kładzie się na kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności związane z pracą, 
umożliwiające zatrudnienie i (re)integrację na rynku pracy - co samo w sobie nie jest 
wynikiem negatywnym, ale świadczy o niedopasowaniu poziomu polityki i praktyki. AE 
jako element polityki pokrywa się z innymi dziedzinami polityki (społeczną, kształcenia 
i szkolenia zawodowego, edukacji, zatrudnienia, edukacji liberalnej, uczestnictwa 
obywatelskiego itp.), co utrudnia lokalnym decydentom "uchwycenie" koncepcji AE, 
pomimo starzenia się społeczeństwa i wymiaru uczenia się przez całe życie. 

 
 Odczuwany "dystans" dotyczący sposobu, w jaki AE jest rozpatrywana i 

postrzegana na różnych poziomach polityki (np. strategie Cedefop i UE 
wyraźnie wspominają o AE, ale im niżej schodzimy w dół warstw polityki, tym 
bardziej rozmywa się ta koncepcja, tj. dystans między Brukselą a władzami 
lokalnymi w kwestii tego, czym jest AE i co robi). 

 AE nie jest postrzegana jako samodzielny element polityki. 
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Silniejszy lobbing 
Dowody z analizy sugerują, że oddolne programy AE są zbyt zależne od cyklu 
możliwości finansowania ze środków UE (zarówno scentralizowanych, jak i 
zarządzanych na poziomie władz lokalnych). Wskazuje to na fakt, że wiele krajowych 
systemów AE nie jest "finansowo" samowystarczalnych i nie może odpowiednio 
zróżnicować swojej oferty szkoleniowej dla kohorty, która byłaby skłonna zapłacić za 
nowe możliwości budowania potencjału (tj. przedsiębiorców o ustalonej pozycji). 

Finansowanie jest stałym punktem spornym. W większości niemieckich krajów 
związkowych istnieje wprawdzie pewne podstawowe finansowanie, ale kwoty te nie są 
w żadnym wypadku wystarczające, aby utrzymać świadczeniodawców na powierzchni, 
a presja na ciągłe pozyskiwanie projektów drenuje zasoby (zwłaszcza siłę roboczą) z 
regularnych działań, które są równie ważne.  
Niepewne finansowanie sektora znajduje odzwierciedlenie w niskich płacach 
pracowników stałych oraz trenerów niezależnych, na których w dużej mierze się 
opiera. W nadchodzących latach nastąpi zmiana pokoleniowa w warstwie personelu, 
a względnie nieatrakcyjny charakter rynku pracy AE już teraz sprawia, że wiele 
podmiotów obawia się, że nie znajdzie wykwalifikowanego personelu.  

Możliwości finansowania są często ściśle regulowane i związane z bardzo konkretnymi 
celami - to, co nie jest odpowiedzią na konkretny kryzys lub nie jest zgodne z trendem, 
zostaje utracone. Jednak ciągłe finansowanie ma kluczowe znaczenie dla utrzymania 
tematów, które są mniej "gorące", ale obejmują niezbędne podstawy. Zrównoważone 
podejście do edukacji ma na celu budowanie trwałej wiedzy specjalistycznej i silnych 
struktur, a nie ciągłe zmuszanie organizatorów do realizowania nowych projektów ze 
szkodą dla warunków pracy i zaangażowania w pracę.  
Mimo że sektor rolniczy był głównym motorem działań integracyjnych w poprzednich 
latach, władze nie poświęcają mu tyle uwagi i troski, na ile zasługuje. Potrzebne jest 
silniejsze lobby, aby uzyskać otwarte uznanie dla kluczowej roli, jaką odgrywa AE w 
ułatwianiu stałego rozwoju silnego, demokratycznego, upodmiotowionego 
społeczeństwa - uznanie, które powinno przybrać formę mocnych ram prawnych, 
stabilności finansowej i bezpieczeństwa pracy. 
 
Tworzenie i aktualizacja podstaw prawnych 
Przepisy prawne regulujące finansowany ze środków publicznych sektor kształcenia 
dorosłych dają społeczeństwu poczucie bezpieczeństwa ze świadomością, że ich 
edukacja i dalszy rozwój warte są inwestycji i wsparcia. Prawa i regulacje muszą być 
jednak regularnie aktualizowane, aby odzwierciedlały zmieniające się potrzeby 
społeczeństwa. Na przykład irlandzka Biała Księga Edukacji Dorosłych - Uczenie się 
przez całe życie (2000) ma dwadzieścia dwa lata i w ciągu tych lat nie dokonano w niej 
poważnego przeglądu wdrażania. 
Wszystkie niemieckie kraje związkowe, z wyjątkiem Hamburga, posiadają ustawy o 
kształceniu dorosłych, które gwarantują ich mieszkańcom prawo do dalszego 
kształcenia poza (bezpłatnym) systemem szkolnym. Z tym wiąże się również prawo do 
publicznego finansowania dla placówek spełniających kryteria. Chociaż finansowanie 
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to nie pokrywa nawet kosztów organizacji świadczącej usługi, stanowi ono pewny 
dochód (pokrywający od 15 do 20% w zależności od organizacji), przy czym dostępna 
jest również pomoc publiczna, co pokazał kryzys Covid-19. Podczas gdy sektor 
edukacji dorosłych został bardzo mocno dotknięty, kraje związkowe były w stanie 
wypłacić uprawnionym organizatorom pomoc nadzwyczajną. 
 
Rozwój jakościowego pomiaru wpływu - odpowiednie wskaźniki wydajności i 
metody oceny 
Tam, gdzie ewaluacja/zarządzanie jakością nie jest szczególnym wymogiem (jak to 
często ma miejsce w programach finansowanych przez UE, ale w mniejszym stopniu 
w programach regionalnych lub lokalnych), programy są często tworzone we 
względnej próżni. Eksperci prawni komponują przepisy, które mogą być recenzowane 
przez kolegów, ale rzadko przez przedstawicieli praktyki. Otwarcie procesu 
formułowania przepisów spowoduje, że będzie on dłuższy, a znalezienie wspólnego 
języka między administracją a praktyką może być wyzwaniem; jednak stworzy to 
również bogatsze, bardziej efektywne programy, które będą lepiej odpowiadać 
rzeczywistości. 

Quality and Qualifications Ireland (QQI) jest niezależną agencją państwową 
odpowiedzialną za promowanie jakości i odpowiedzialności w edukacji i szkoleniach w 
Irlandii.Bieżące monitorowanie i okresowe przeglądy programu są wykorzystywane 
jako okazja do oceny tego programu z wykorzystaniem doświadczeń związanych z 
realizacją programu, w tym informacji zwrotnych od pracowników i uczących się. 
Dowody te znajdują odzwierciedlenie w danych dotyczących zapisów uczniów i stopnia 
ukończenia programu; informacje zwrotne od uczniów, nauczycieli, trenerów, 
pracodawców i/lub branży oraz oceny programu Centra AE kierują się podręcznikiem 
monitorowania i przeglądu programu QQI. Przegląd programu składa się z trzech 
etapów:  

Faza 1 - samoocena,  
Etap 2 - ewaluacja zewnętrzna i raportowanie,  
Faza 3 - rewalidacja.   
W wywiadach podczas fazy pilotażu zauważono jednak, że jeśli praktyk nie zna języka 
i znaczeń procesu monitorowania i przeglądu programu, to jest zagubiony. 
Podejście trzystopniowe: ocena > dostosowanie > walidacja jest niewystarczające w 
realizacji. Wiele programów szkoleniowych opiera się na ogólnych programach 
nauczania, które nie są przedmiotem zalecenia Rady. Stawia to pod znakiem 
zapytania ideę zastosowania w praktyce wytycznych dotyczących dostosowania do 
potrzeb. 

Istnieje wiele czynników, które wydają się być istotne w projektowaniu 
skutecznej, spójnej polityki. Przede wszystkim jednak kluczowa jest efektywna 
współpraca wszystkich interesariuszy, a żeby tak się stało, interesariusze 
muszą mieć jasność co do własnych obowiązków i tego, co mogą zyskać, a 
także musi istnieć między nimi zaufanie (Mallows, 2018, s.15). 
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 Pętla sprzężenia zwrotnego między "oceną" a określeniem nowych polityk jest 
fragmentaryczna i nie ma charakteru liniowego.  

 W kontekście działań AE ocena jest bardziej powszechna na poziomie praktyki niż 
polityki: przykładowo, interwencje i programy AE są zawsze oceniane, ale nie polityka 
leżąca u podstaw tych programów. 

 

Wspólnotowe podejście do zapewniania jakości 
Obecnie do konsultacji włącza się ekspertów z organizacji trzeciego sektora (np. 
uniwersytetów) i jest to dobry znak w kierunku coraz bardziej otwartego podejścia do 
polityki. Jednak te spostrzeżenia mogą mieć nadal charakter akademicki i są 
uzależnione od posiadania przez te podmioty silnych i zróżnicowanych sieci. Chociaż 
nie należy unikać tego wkładu, kolejnym krokiem powinno być zarzucenie szerszej 
sieci i włączenie wiedzy specjalistycznej "bazy" (usługodawców, szkoleniowców, osób 
uczących się, ...). Włączenie głosu organizacji świadczących usługi, a nawet uczących 
się, byłoby sposobem na solidniejsze osadzenie programów w codziennej praktyce 
wdrażania. Ponadto ułatwi to przyjmowanie perspektywy przez wszystkie 
zaangażowane podmioty - nie tylko przez decydentów i administratorów, ale także 
przez dostawców; głębsze zrozumienie perspektywy, nadziei i wyzwań innych osób 
posłuży do stworzenia silniejszej społeczności w sektorze AE.  
W Irlandii rozległa sieć dostawców usług edukacyjnych dla społeczności lokalnych 
współpracuje z ETB, wykorzystując swój lokalny zasięg i powiązania, aby rozwijać 
projekty edukacyjne w celu zaspokojenia lokalnych potrzeb i wzmocnienia pozycji 
uczniów i społeczności. Podejście do edukacji środowiskowej w ETB jest jednak 
niespójne, co oznacza, że poziom i ukierunkowanie finansowania różnią się znacznie 
w zależności od regionu. Chociaż siłą edukacji na poziomie społeczności lokalnej musi 
pozostać podejście "od podstaw", istnieje potrzeba zapewnienia ogólnego wsparcia 
dla dobrych pomysłów i projektów w całym systemie oraz zapewnienia, że 
społeczności korzystają w ten sam sposób ze wsparcia finansowego i innego, 
niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.  

Nie wykorzystano szansy na włączenie do głównego nurtu wielu istniejących już 
potężnych i innowacyjnych projektów kształcenia w społecznościach lokalnych. 
Technologia oferuje również znaczny potencjał w zakresie budowania edukacji 
dorosłych i społeczności lokalnych oraz poszerzania dostępu do najbardziej 
zmarginalizowanych grup, szczególnie tych z obszarów wiejskich, które nie mogą 
podróżować do głównych szkół FET lub HE w obszarach miejskich, lub które są 
ograniczone do opuszczenia domu z powodu obowiązków związanych z opieką lub 
innych okoliczności.  Wykorzystanie technologii cyfrowych mogłoby z pewnością 
przynieść korzyści dostawcom usług AE w dotarciu do ich (potencjalnych) odbiorców, 
ale przytłaczająca ilość danych potwierdza ogólne opóźnienie instytucji AE w przyjęciu 
długoterminowo zorientowanych ścieżek digitalizacji. W porównaniu z innymi 
środowiskami edukacyjnymi, AE oraz VET wydają się być najbardziej opóźnione: 
potrzebne są pilne działania, zarówno w zakresie dostępnej infrastruktury, jak i 
umiejętności cyfrowych trenerów. Komisja Europejska zapewnia liczne zasoby (zob. 
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np. DigComp 2.2, DigCompORG i DigComp EDU), ale możliwości te wydają się gubić 
w procesie przechodzenia z poziomu makro do mikro.  
Ramy edukacji w społeczności powinny zatem zostać opracowane przez SOLAS, 
ETB, dostawców edukacji w społeczności, osoby uczące się i inne odpowiednie 
zainteresowane strony (na przykład Departament Dalszego i Wyższego Kształcenia, 
Badań, Innowacji i Nauki, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Społeczności, 
Pobal, Aontas i Koło), aby zapewnić bardziej spójne podejście. (Irlandia, 2020)  

Idea tworzenia ciał doradczych (składających się z ekspertów, interesariuszy i 
oczywiście osób uczących się), które doradzałyby decydentom w sprawie 
wykonalności programów politycznych, zyskała w ostatnich latach na sile - 
konsultowanie się na wczesnym etapie z grupami, które będą wdrażać środki, oraz z 
tymi, którzy mają z nich skorzystać, zwiększy szanse na powodzenie programów, ich 
rozpowszechnienie i rzeczywisty wpływ na życie ludzi. Podejście to powinno być 
przedmiotem większej uwagi jako sposób angażowania społeczeństwa 
obywatelskiego w procesy, które w przeciwnym razie mogą zostać zdominowane 
przez ekspertów; przejście do współtworzenia doświadczeń edukacyjnych nie powinno 
zaczynać się w klasie, ale znacznie wcześniej, na etapie tworzenia programu.  

 
Głos ucznia, podróż ucznia 
Koncepcja podróży osoby uczącej się, w każdym punkcie wchodzącej w interakcję z 
systemem, pomaga w konceptualizacji spójności polityki. Centralność głosu osoby 
uczącej się w kształtowaniu polityki edukacji dorosłych i świadczenia usług jest 
obecnie znaczącym pominięciem. 

Umieszczenie głosu osoby uczącej się w centrum procesu przeglądu polityki może 
stanowić wyzwanie ze względu na przemijający charakter osoby uczącej się. 
Zaangażowanie uczących się może być również wyzwaniem. AONTAS jest irlandzką 
organizacją zajmującą się kształceniem dorosłych, jest kluczowym czynnikiem 
zapewniającym, że głos uczącego się jest wyrażany i słyszany przez decydentów. W 
ramach AONTAS sieć Community Engagement Network reprezentuje 100 niezależnie 
zarządzanych dostawców, którzy współpracują, dzieląc się informacjami i zasobami 
oraz angażując się w rozwój zawodowy. AONTAS (2019) zaleca, aby rząd zajął się 
potrzebą stworzenia uznanego i zaakceptowanego systemu pomiaru wyników edukacji 
nieformalnej, a konkretnie edukacji środowiskowej w Irlandii.  Ich plan strategiczny na 
lata 2019-2022 będzie się koncentrował na:  

1. Głos uczącego się na rzecz działania: Tworzenie integracyjnego 
społeczeństwa uczącego się przez całe życie  
2. Prężnie działający wspólnotowy sektor edukacji  
3. Uczenie się przez całe życie dla zrównoważonego rozwoju  

Ogromna heterogeniczność (przyszłych) uczących się, którzy korzystają z programów 
AE, jest z pewnością wskaźnikiem dużej zdolności reagowania tych ekosystemów na 
wiele potrzeb pojawiających się w społeczeństwie. Wnioski z literatury i praktyki 
potwierdzają, że temat różnorodności, równości i integracji (DEI) jest rzeczywiście 
niezwykle aktualny i istotny. Jednocześnie, to właśnie ta heterogeniczność dodaje 
nowe warstwy złożoności do dyskusji prowadzonej przez partnerów 
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CREATE2Evaluate. Zgodnie z perspektywą skoncentrowaną na uczniu, oferta 
edukacyjna nie może ignorować wieku, płci i społeczno-kulturowego pochodzenia 
celów:  
 Mniejsi migranci 
 Migranci w drugim pokoleniu 
 W wieku szkolnym 
 W dorosłym życiu 
 Kobiety 
 
 Niewykwalifikowani dorośli 
 Uchodźcy 
 Osoby niepełnosprawne 
 Osoby żyjące w niekorzystnych warunkach i na obszarach wiejskich 
Dowody pochodzące z włoskiego kontekstu, potwierdzone przez wyniki przedstawione 
na poziomie projektu, zdają się potwierdzać, że reakcja na tę tożsamość 
Różnorodności i Włączenia (D&I) znika po wprowadzeniu jej do praktyki. Przyczyny 
tego stanu rzeczy nie są łatwe do oceny, ale w większości mogą wynikać z braku 
kultury organizacyjnej skłonnej do identyfikowania swojej instytucji i osób w niej 
uczestniczących jako współliderów paradygmatów DEI. 

Brak długoterminowo zorientowanej misji wydaje się również negatywnie wpływać na 
potencjał dostępności usług AE: chociaż dane zdają się potwierdzać, że w końcu coraz 
więcej obywateli ma dostęp do usług szkoleniowych i edukacyjnych, to jednak 
wskaźnik rotacji jest nadal znacznie niski wśród tych grup i demografii, które 
najbardziej by go potrzebowały. Jednoznaczna przyczyna tego stanu rzeczy nie jest 
łatwa do ustalenia, ale może być związana z faktem, że: 

 oferta szkoleniowa i edukacyjna pozostaje w relatywnej stagnacji - zwiększa się 
jej liczba, ale nie charakter, nie potrafiąc z kolei zaangażować i zainteresować 
całych kohort potencjalnych odbiorców  

 uczestnicy krajowej sieci dostawców usług agrotechnicznych są skłonni działać 
niezależnie od siebie, są mało zainteresowani tworzeniem sieci i realizacją 
inicjatyw o szerokim zasięgu  

 marketing i PR są nadal związane z tradycyjnymi środkami, co wydaje się niską 
reakcją na paradygmaty i języki komunikacji nowych mediów. 

Inicjatywy AE nie są atrakcyjne Dane sugerują, że potencjalnym odbiorcom 
programów kształcenia dorosłych brakuje motywacji/interesu do zaangażowania się. 
Może to być rzeczywiście kwestia sposobu wprowadzania na rynek i promowania 
inicjatyw AE na poziomie krajowym i lokalnym, sposobu, w jaki operatorzy AE 
ukierunkowują swoją grupę odniesienia, opracowują, strukturyzują i wdrażają plany 
komunikacyjne, a także sposobu, w jaki udaje im się zwiastować wartość dodaną 
inicjatyw AE. 

 
Fragmentacja 
Wiele ewaluacji jakościowych przeprowadza się w ośrodkach AE, a cenne dane, które 
się z nich wyłaniają, pozostają tam zakopane. Wydaje się to częściowo spowodowane 
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brakiem scentralizowanych i systematycznych ram, jak również możliwości nadrzędnej 
analizy.  W krajach partnerskich wyraźnie brakuje ewaluacji polityki kształcenia 
dorosłych. Obecny system oceny wpływa na zdolność decydentów do tworzenia 
spójnych polityk w sektorze edukacji dorosłych i uczenia się przez całe życie i jest 
problematyczny. OECD zaleca wzmocnienie koordynacji i spójności polityki. 
Pętla sprzężenia zwrotnego między oceną a rozwojem polityki wydaje się 
niepowiązana i nieskoordynowana. Może to być spowodowane kulturą leżącą u 
podstaw tworzenia polityki lub brakiem wspólnych informacji na temat cyklu i procesów 
polityki. Tak więc ocena na poziomie programu / Rady Edukacji i Szkoleń (ETB) jest 
przeprowadzana jako procedura regulacyjna, a nie jako oświecenie, jak lepiej, z 
wyobraźnią i kreatywnością kształtować politykę. Systemy mogą nie rozmawiać ze 
sobą. Może istnieć rozdźwięk między organizacjami świadczącymi usługi a twórcami 
polityki, czyli rządem. Na przykład w Irlandii tworzenie polityki w zakresie AE odbywa 
się w czterech organach ustawowych; SOLAS, Department of Education and Science, 
Department of Further Higher Education Research Innovation and Science oraz 
Further Education & Training Awards Council/Quality and Qualifications Ireland są 
odpowiedzialne za tworzenie polityki w zakresie edukacji dorosłych.  

Ostatnie dane dostarczone przez EUROSTAT ukazują obraz dość stagnacyjnego 
ekosystemu AE w UE, wysoce rozdrobnionego i odnoszącego się do lokalnych 
kontekstów. Ogólnie rzecz biorąc, zaobserwowaliśmy, że krajowe perspektywy AE 
wydają się odbiegać od tego, co powinno być "unijnym podejściem" do AE i LLL. 
(Eurostat, 2022). 
 
 Rozdrobnienie w cyklu politycznym i różne podejścia różnią się nie tylko 

między państwami członkowskimi, ale także geograficznie w obrębie państw 
członkowskich na poziomie lokalnym. 

 

PRZEGLĄD 
 

Samo pojęcie ewaluacji,  zajmuje się projekt CREATE2, jest zbyt złożone, aby można 
je było omówić w ramach tej analizy. Wymagałoby to od instytucji UE zapewnienia - 
zarówno na poziomie polityki, jak i praktyki - znormalizowanego modelu, do którego 
mogliby się odnieść wszyscy zaangażowani interesariusze podczas badania swoich 
programów i polityk AE. Z drugiej strony, ustanowienie takich ram byłoby bardzo 
kontrowersyjne i niepraktyczne:  
 kontrowersyjny, ponieważ z założenia koliduje z szeroką różnorodnością i 

wielką heterogenicznością społeczeństw i kultur UE; 
 niepraktyczna, ponieważ forsowałaby podejście typu "jedno rozwiązanie dla 

wszystkich" i stałaby w sprzeczności z elastycznością, której potrzebują lokalni 
decydenci, by sprostać specyficznym potrzebom społeczno-gospodarczym 
zaobserwowanym na ich terenie. 
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PYTANIE: Co oznacza dla Państwa ewaluacja polityk AE? Czy potrzebujecie Państwo 
wystandaryzowanego modelu, do którego można się odwołać w razie potrzeby? 

Ewaluacja w sektorze działań Edukacji Dorosłych to wciąż mozaika - czasami 
finansowanie wiąże się z rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi ewaluacji, innym 
razem agencjom rządowym brakuje albo zainteresowania, albo siły roboczej do 
prowadzenia działań. Tam, gdzie ocena ma miejsce, często nadal skupia się na 
wynikach, zamiast na procesach tworzenia programów polityki AE. Zbieranie 
informacji takich jak liczba uczestników i godzin szkoleniowych jest łatwe, jednak nie 
ma wpływu na jakość programów. Niska liczba uczestników nie wskazuje na niskie 
zainteresowanie lub potrzebę szkoleń, ale może mieć wiele różnych przyczyn. Aby 
dotrzeć do tych powodów, należy przesunąć punkt ciężkości oceny, a im wcześniej 
eksperci "w terenie" mogą zostać zaangażowani na etapie początkowym, tym lepiej 
programy będą odpowiadać rzeczywistym potrzebom.  

 W cyklu politycznym faza "ewaluacji" jest rzadko rozpoznawana, poruszana i 
doceniana. Kształtowanie polityki jest bardziej zainteresowane fazą wejściową, 
etapem rozwoju i wynikami niż ewaluacją. 

 Wszelkie oceny w ramach polityki agrośrodowiskowej koncentrują się raczej 
na aspektach budżetowych (tj. przydziałach, poziomach wydatków, 
efektywności budżetowej) niż na "wpływie" na użytkowników.  

 
Państwa członkowskie są zachęcane do "kreatywności" w formułowaniu polityki, co 
oznacza, że krajowi decydenci powinni dostosować i dopracować swoją politykę w 
oparciu o potrzeby i braki w umiejętnościach, które są szczególnie istotne na ich 
terytorium. Jeśli chodzi o kwestię kontroli jakości w kształceniu dorosłych, wydaje się, 
że postrzegana przewaga programów o niskiej jakości i brak wiedzy na temat wyników 
programu może skutkować niskim poziomem inwestycji i uczestnictwa. Ilustruje to 
potrzebę zapewnienia jakości oraz oceny i ewaluacji programów jako integralnych 
elementów systemów kształcenia dorosłych. (OECD, 2005)  
Dowody zebrane przez partnerów wydają się potwierdzać, że bez jasnych wytycznych 
polityki, parametrów i odniesień związanych z DEI, zarządzający programami są 
pozostawieni w zacienionym obszarze, który nie daje żadnych bodźców do dalszego 
podtrzymywania i wspierania. Wzmocnienie na poziomie praktyki ustrukturyzowanych 
praktyk ewaluacyjnych ma zasadnicze znaczenie dla lepszego informowania procesu 
formułowania polityki w zakresie obszarów szkoleniowych / potrzeb, którymi powinny 
zająć się służby AE i LLL.  
Ramy polityki AE powinny ułatwić dostawcom AE:  

1. Eliminacja wszelkich barier w dostępie do usług szkoleniowych i możliwości 
budowania potencjału 

2. Eksperymentować i tworzyć nowe programy szkoleniowe / metodologie 
szkoleniowe, które są zarówno elastyczne, skoncentrowane na uczniu, jak i 
stymulujące i angażujące dla personelu szkoleniowego. 
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3. Zapewnienie wysoko kwalifikowanych umiejętności / kompetencji / wiedzy 
zgodnych z zapotrzebowaniem rynku i oczekiwaniami rynku pracy / 
pracodawców 

4. Wspólne opracowywanie i współtworzenie transdyscyplinarnych ścieżek 
programowych z udziałem przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, 
uczelni wyższych i sektora prywatnego 

5. Promowanie hybrydowych formuł szkolenia, zbiegających godziny zajęć z 
nauką w miejscu pracy 

6. Utrzymanie roli kluczowych podmiotów we wspieraniu solidarności i integracji 
społecznej 

PYTANIE: 

Co jeszcze można ułatwić z pomocą takich ram? 
 

Rozumie się również, że grupy interesariuszy i zainteresowane strony zaproponowane 
do procesu waloryzacji oceniając możliwości AE na poziomie krajowym, powinny być 
również odpowiedzialne za promocję i włączenie do głównego nurtu możliwości 
finansowania edukacji i szkoleń - szczególnie tych pochodzących z UE, takich jak 
program Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, INTERREG itd. 
Niektóre z aspektów i działań, a w niektórych przypadkach cały program, są specjalnie 
ukierunkowane na poprawę istniejących ram tworzenia polityki, możliwości kształcenia 
i szkolenia dla wszystkich, rozwoju społecznego i zdolności do zatrudnienia. Udział 
lokalnych władz publicznych w międzynarodowych doświadczeniach w zakresie 
budowania potencjału, promowanych i (współ)finansowanych przez instytucje UE, 
pomoże decydentom z odizolowanych regionów UE nawiązać kontakty z całą grupą 
ludzi (rówieśników, konsultantów, ekspertów, itp.) i pomoże im ocenić / doświadczyć 
walidacji dobrych praktyk, studiów przypadku, wyciągniętych wniosków. 
Wspomniane powyżej kwestie polityki dotyczące fragmentacji, rozwoju jakościowego 
pomiaru wpływu - odpowiednich wskaźników wydajności i metod oceny, podejścia 
opartego na wspólnocie praktyk, podróży ucznia, głosu ucznia powinny pobudzić 
dalsze zainteresowanie tematem, będąc jednocześnie postrzegane jako tak istotne i 
korzystne przez interesariuszy i grupy interesu, z którymi przeprowadzono wywiady i 
konsultacje w trakcie całego procesu. CREATE2Evaluate udowodniło, że rzeczywiście 
istnieje luka, którą interesariusze chcieliby widzieć wypełnioną, oraz niewykorzystane 
możliwości dla jeszcze większej wydajności, skuteczności i zdolności reagowania 
lokalnej polityki na lokalne wyzwania społeczne.  
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