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Lata 70 i 80 

przemiany społeczne, gospodarcze i technologiczne 

 Przejście od społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa 

opartego na świadczeniu usług lub na wiedzy   

 „Pojawienie się” analfabetów 

1978: pierwsze kursy czytania i pisania w szkołach dla dorosłych 

pierwsze inicjatywy, programy i studia 

Wzrost liczby uczestników kursów 

Stworzenie warunków do pracy nad zwalczaniem analfabetyzmu 

 

 

Źródła: Abraham und Linde, 2018; Tröster, 2005 

Koncentracja  

na zwalczaniu 

analfabetyzmu  

Rozwój umiejętności podstawowych                          

osób dorosłych w Niemczech 
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„Analfabetyzm funkcjonalny                     

oznacza niespełnianie minimalnych wymagań 

społecznych dotyczących opanowania języka 

pisanego, których spełnienie jest warunkiem 

koniecznym dla społecznie ściśle kontrolowanego 

udziału w komunikacji pisemnej we wszystkich 

obszarach pracy i sferach życia.”  
(Drecoll/Müller, 1981, s. 31). 

Alfabetyzacja 

Skoncentrowanie się na „nauce czytania i pisania” 

Nauczanie języka pisanego jako „techniki 

kulturowej” 
(Abraham und Linde, 2018; s. 1297) 

 

Rozwój umiejętności podstawowych                          

osób dorosłych w Niemczech 
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Lata 90. 

brak jednolitego i stabilnego finansowania 

projekty realizowane lokalnie  

brak ogólnokrajowych regulacji prawnych dla oferty na terenie całego

 kraju   

1994: Badanie OECD IALS: brak uwzględnienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła: Abraham und Linde, 2018; Tröster, 2005 

Zmiana terminologii:        

od alfabetyzacji                      

do kształcenia podstawowego 

osób dorosłych 

(Grundbildung) 

Rozwój umiejętności podstawowych                          

osób dorosłych w Niemczech 
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Pojęcie kształcenia podstawowego osób dorosłych  

 

 

 

Źródło: Tröster, 2000, s. 17 

• brak jednolitej definicji 
(Tröster, 2001) 

• alfabetyzacja jako część 

kształcenia 

podstawowego 

• dynamiczne, 

relatywne i zależne od 

kontekstu (Tröster & 

Schrader, 2016; Döbert 1999; 

Kamper 2001) 

• ujawnia relacje władzy 

w społeczeństwie      
(Euringer, 2016) 

Grupy społeczne 

Wymagania różnych grup 

Gospodarka 
Polityka 

edukacyjna 

Związek 

zawodowy 

Pedagogika/

kształcenie 

dorosłych 

Inne 

Perspektywy 

Perspektywy 

Potrzeby i pragnienia osób 

Jednostka 

Kształcenie 

podstawowe 

Rozwój umiejętności podstawowych                          

osób dorosłych w Niemczech 
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Od 2000 roku: nowe impulsy  

      2000: Wstrząs PISA 

2003: Światowa Dekada Alfabetyzacji ogłoszona przez Organizację 

 Narodów Zjednoczonych (2003 do 2012) 

2006: 1. priorytet finansowania BMBF    

 2011: Badanie Leo: 7,5 miliona analfabetów funkcjonalnych 

 2011: Strategia narodowa i 2. priorytet finansowania BMBF 

 2016: Narodowa dekada alfabetyzacji i kształcenia podstawowego                          

 2019: Badanie Leo II: 6,2 miliona słabo czytających i piszących 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Źródła: Tröster und Schrader, 2016; Zeuner & Papst, 2011; 

Mania & Tröster, 2018) 

Zróżnicowanie obszarów 

tematycznych kształcenia 

podstawowego osób dorosłych  

Rozwój umiejętności podstawowych                          

osób dorosłych w Niemczech 
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Definicja „kształcenia podstawowego 

osób dorosłych/Grundbildung” 

„Kompetencje w podstawowych wymiarach 

uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, 

takich jak: umiejętność liczenia (Numeracy), 

umiejętności informatyczne (Computer 

Literacy), kompetencje w zakresie zdrowia 

(Health Literacy), kompetencje finansowe 

(Financial Literacy), kompetencje spoleczne 

(Social Literacy)”  

(BMBF, 2011., S. 1) 

 

Rozwój umiejętności podstawowych                          

osób dorosłych w Niemczech 
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DIE jest kluczowym instytutem dla badań, polityki i 

praktyki w dziedzinie niemieckiej edukacji dorosłych i 

kształcenia ustawicznego. Prowadzi badania nad 

zagadnieniami dotyczącymi nauczania i uczenia się 

dorosłych. 
Badania 

Praktyka 

Usługi 

Nauczanie i 

uczenie się 

w edukacji 

dorosłych 

DIE 
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Działalność i cele 

Instytut podejmuje się realizacji zadań w następujących 

obszarach 

badania podstawowe ukierunkowane na zastosowanie, 

przekazywanie wiedzy i zapewnienie infrastruktury na 

potrzeby badań i praktyki, 

rozwój innowacyjnych rozwiązań praktycznych, 

doradztwo dla zainteresowanych stron w ramach 

lokalnej, krajowej i międzynarodowej polityki kształcenia 

ustawicznego. 

DIE 
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Zbiór wszystkich projektów i 

działań w ramach Dekady 

Alfabetyzacji ogłoszonej 

przez Organizację Narodów 

Zjednoczonych (UNLD)  

2003-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.die-

bonn.de/weiterbildung/forschungslandkarte/

alpha/alpha_broschuere_en.pdf  

DIE 
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Alpha Portal 

 

 

 

 

 

 

 

 

  www.die-bonn.de/alpha-portal 

 

 

 

Projekty dot. umiejętności 

czytania i pisania /podniesienia        

umiejętności podstawowych, w 

które zaangażowane było DIE 

Różne możliwości badania 

literatury  

DIE 
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Znaczenie kompetencji finansowych 

wzrastająca rola od kilku lat (Compen et al, 2019; Aprea et 

al., 2016) 

jako „podstawowe umiejętności życiowe” w ramach 

programów PISA (OECD, 2014) 

praktyki finansowe w LEO 2018 (Grotlüschen et al, 

2019) 

jako obszar tematyczny lub zagadnienie kształcenia 

podstawowego (Barton, Hamilton, & Ivanic, 2003) 

znaczenie kształcenia osób dorosłych na 

poziomie podstawowym: Poziom umiejętności czytania i 

pisania w różnych krajach europejskich (PIAAC) 

 

 

 

Kompetencje finansowe 
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Znaczenie tematu „Znajomość zasad zarządzania finansami” 

Kompetencje finansowe 

Financial Literacy   

  Financial Capability 

     Financial Education 

       Financial Skills 

         Consumer Literacy 

 

  Umiejętności finansowe 

        Kompetencje finansowe 
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Podstawowa edukacja finansowa               

osób dorosłych  

Financial Literacy/Finanzielle Grundbildung 

 koncentruje się na podstawowych, 

egzystencjalnych i praktycznych potrzebach 

codziennego życia w kontekście zarządzania 

finansami.  

 

Źródło: Mania E., & Tröster, M. (2014), Finanzielle Grundbildung - Ein Kompetenzmodell entsteht. 

Hessische Blätter für Volksbildung, 64(2), p. 140. 

 

 

 

 

Definicja 

Kompetencje finansowe 
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Kontekst badania: Edukacja dorosłych i umiejętności 

podstawowe w Niemczech 

pluralizm i heterogeniczność podmiotów oferujących uczenie się 

i form uczenia się 

bardzo duża niezależność od obowiązujących programów 

nauczania (Franz, 2014). 

rozwój i projektowanie możliwości uczenia się jako główne 

zadanie osób odpowiedzialnych za tworzenie programów 

(Fleige, Hippel, Käpplinger, Robak, & Gieseke, 2017) 

bardzo niewiele naukowo udowodnionych materiałów 

dydaktycznych dotyczących nauki kompetencji finansowych 

brak profesjonalizacji nauczycieli, niepewne warunki pracy,  

 mało czasu na przygotowanie 
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Kompetencje finansowe 
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CurVe II: projekt transferu, badań i rozwoju „Program 

nauczania i profesjonalizacja podstawowej edukacji 

finansowej osób dorosłych” 

” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas trwania projektu: 01/2016 – 11/2021 

Kompetencje finansowe 
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Cele projektu CurVe II 

 

Rozwój i testowanie naukowe programu nauczania 

podstawowej edukacji finansowej osób dorosłych 

Koncepcja, realizacja i evaluacjia warsztatów 

uwrażliwiających  

Koncepcja, testowanie i evaluacja szkolenia dla 

personelu dydaktycznego 

  

  Strona internetowa: www.die-curve.de  

 

Kompetencje finansowe 
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Cele:  

Rama orientacyjna dla koncepcji programów i kursów  

 dla różnych grup docelowych 

 uniwersalna 

Wsparcie we wdrażaniu konkretnych ofert 

Zapewnienie naukowo sprawdzonego podejścia do nauki 

(opracowanie podręcznika do praktycznego wykorzystania)  

Grupy docelowe: Osoby odpowiedzialne za tworzenie programów i 

nauczyciele zajmujący się kształceniem osób dorosłych na poziomie 

podstawowym  

 

 

 

Kompetencje finansowe 

Program nauczania podstawowej edukacji finansowej  
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Projekt badawczy: Design-Based Research  

Cel badań: interwencja obejmuje interakcje pomiędzy metodami, 

mediami, materiałami, uczniami i nauczycielami 

Paradygmat badawczy: głównym celem jest tworzenie teorii służących 

rozwiązywaniu autentycznych problemów 

Kryteria jakości: nowość, przydatność, funkcjonalność 

(patrz Reeves, 2006, p. 59) 

  

Analiza 

potrzeb 

 

Zaadapto-

wanie teorii 

 

 

Opracowanie 

podejścia 

wdrożeniowego 
 

Wdrażanie 

innowacji i 

tworzenie treści  

 

Udoskonalenie przedstawiania problemów, rozwiązań, metod i zasad 

projektowania  

 

 

Interaktywne 

cykle 

testowania i 

udoskonalania  

 

20 
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Kompetencje finansowe 

https://gabi-reinmann.de/?tag=design-based-research
https://gabi-reinmann.de/?tag=design-based-research
https://gabi-reinmann.de/?tag=design-based-research
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konstruowanie materiałów dydaktycznych opartych na zasadach Anchored 

Instruction  
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Rodzin
a 

Kompetencje finansowe 

Program nauczania podstawowej edukacji finansowej 
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Wydarzenia życiowe rodziny Müllerów jako punkt wyjścia do 

opowieści 
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Kompetencje finansowe 
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Odniesienie do życia codziennego i 

rzeczywistych wymagań  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponad 110                

autentycznych dokumentów 

12 

Kompetencje finansowe 
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Ponad 100 arkuszy roboczych 
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Model kompetencji finansowych 

Wymagania dnia codziennego 

Wiedza Czytanie Pisanie Liczenie 
Domeny kompetencji  

finansowych 

Dochody 

Pieniądze i płatności 

Wydatki i zakupy 

Planowanie budżetu 

Pożyczki pieniędzy i zadłużenie 

Tworzenie rezerw  

i ubezpieczenia 

Kompetencje finansowe 

Dostępny do pobrania na stronie internetowej też po angielsku : 
https://www.die-bonn.de/curve/content/PDF/DIE_Kompetenzmodell_engl.pdf 
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Model kompetencji finansowych 

 

 

Subdomeny Wiedza 

deklaratywna proceduralna 
Czytanie Pisanie Liczenie 

Wymagania dnia codziennego 
Domeny kompetencji  

w zakresie zagadnień 

finansowych 

Dochody 

Pieniądze i płatności 

Wydatki i zakupy 

Planowanie budżetu 

Pożyczanie pieniędzy i 

zadłużenie 

Tworzenie rezerw i 

ubezpieczenia 

Organizacja 

Kategoryzowanie i sortowanie 

dokumentów, tworzenie folderów, 

prowadzenie planów budżetowych 

Prowadzenie i utrzymywanie ewidencji 

inwentaryzacyjnej i innych  

rejestrów 

 

Zasady i praktyka organizowania 

dokumentów, kryteria organizacji 

dokumentów 

Identyfikowanie informacji o 

dokumentach (m.in. treść, 

źródła, nadawca, data itp.) 

 

systematyzowanie 

specyfikacji 

czasowych 

 

Kompetencje finansowe 
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Uwrażliwienie: Koncepcja 

Warsztaty uwrażliwiające 
 

Uwrażliwienie na temat podstawowej edukacji 

finansowej  

Przejrzystość w odbiorze społecznym indywidualnych 

potrzeb edukacyjnych związanych z zarządzaniem 

finansami w codziennym życiu 

Łączenie edukacji ustawicznej dorosłych i pracy 

socjalnej: tworzenie nowych sieci i kooperacji 

Dostarczanie wiedzy i kompetencji 

Kompetencje finansowe 

Tröster, Monika & Bowien-Jansen, Beate (Hg.): Sensibel für Finanzielle Grundbildung – 

Studienmaterialien und Handlungsempfehlungen. Bielefeld: W. Bertelsmann. 

https://www.die-bonn.de/doks/2019-oekonomische-bildung-01.pdf 
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Warsztaty uwrażliwiające: grupy docelowe 

 

Pracownicy socjalni i doradcy ds. zadłużenia 

Pracownicy Federalnej Agencji Pracy  

Pracownicy centrów doradztwa dla konsumentów  

Osoby odpowiedzialne za tworzenie programów i nauczyciele 

zajmujący się kształceniem osób dorosłych na poziomie podstawowym  

Pracownicy banków  

Rady zakładowe i osoby zarządzające zasobami ludzkimi 

Pracownicy ośrodków migracyjnych i centrów konsultacyjnych dla 

uchodźców 

Pracownicy centrów rodzinnych i żłobków  

 

Kompetencje finansowe 

Uwrażliwienie: Koncepcja 
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Źródło: Tröster, M., Mania, E. & Bowien-Jansen, B. (2018) 

Niejednorodny skład grupy uczestników 

warsztatów CurVe II 

 
Inne 

Doradztwo społeczne 

Ośrodek zatrudnienia 

Doradztwo związane z 

długami 

Edukacjia ustawiczna 

dorosłych 

 

 

 

n=154 uczestników 

Kompetencje finansowe 
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CurVe II: kolejne kroki i perspektywy 

 

Publikacja programu nauczania CurVe II i 

opracowanych materiałów dydaktycznych 

badania naukowe: skuteczność i korzyści płynące z 

programu nauczania/materiałów 

Koncepcja gry edukacyjnej 

evaluacja szkoleń 

 

 

Kompetencje finansowe 
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Dziękuję za uwagę! 

 
 

dr Ewelina Mania 

 

CurVe II 

Niemiecki Instytut ds. Edukacji Dorosłych -  

Centrum Leibniz ds. Kształcenia Ustawicznego 

troester@die-bonn.de  

 

mailto:troester@die-bonn.de
mailto:troester@die-bonn.de
mailto:troester@die-bonn.de
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    Time for your questions… 

funded by 

Czas na Twoje pytania… 
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Pod kątem działań 

 

Reprezentowanie, konsultacje i działania doradcze 

• Współpraca podczas Narodowej Dekady Alfabetyzacji i 

Edukacji Podstawowej 2016-2026 

• Członek European Basic Skills Network (EBSN) 

• Działania parlamentarne na szczeblu federalnym i w krajach 

związkowych 

Udział w dużych konferencjach (między)narodowych 

Sprawozdania krajowe dla Confintea i GRALE 

 

 

DIE: Działalność i projekty  
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Podział obowiązków w niemieckim systemie kształcenia między 

federację i kraje związkowe 

Rząd federalny (federacja) 

• Finansowanie programów i projektów krótko- i średnioterminowych 

• Finansowanie badań 

• Kampanie społeczne 

Kraje związkowe (landy) 

• Odpowiedzialność legislacyjna w dziedzinie edukacji 

• Zapewnienie regularnego finansowania ze środków publicznych na kształcenie 

dorosłych i środki do kształtowania umiejętności czytania i pisania 

• Wykorzystanie regionalnego finansowania z EFS na rzecz realizacji programów 

uczenia czytania i pisania 

Federalna agencja pracy (Bundesagentur für Arbeit) 

• Odpowiedzialność prawna za promowanie integracji na rynku pracy 

• Brak odpowiedzialności za środki w zakresie edukacji/umiejętności czytania i 

pisania 

Rozwój umiejętności podstawowych                          

osób dorosłych w Niemczech 
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Stan badań 

Badania oferentów 

 Statystyki ze szkół dla dorosłych w DIE  (np. Reichart, Lux & 

Huntemann, 2018) 

 Alpha-Monitor w DIE (np. Ambos & Horn, 2017)  

 

leo. – Level-One Study 

2011: 14% ludności (wiek 18-64 lat) z poważnymi 

potrzebami w zakresie umiejętności czytania i pisania 

(7,5 mln) (Poziom alfa 1-3)  

2018: 12,1 % ludności, 6,2 mln 
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Narodowe ramy długoterminowego zaangażowania państwa 

(federacji i krajów związkowych) oraz społeczeństwa 

obywatelskiego 

Główne aspekty: 
• egzekwowanie kampanii publicznych 

• rozszerzenie oferty zajęć z czytania i pisania (kraje związkowe) 

• intensyfikacja badań nad umiejętnościami czytania i pisania 

• wprowadzenie i rozwój sieci regionalnych oraz poprawa kompetencji 

zawodowych (kraje związkowe) 

• wprowadzenie standardów zawodowych w nauczaniu 

• regularne kontrole i sprawozdawczość 

Koordynacja działań i partnerów przez agencję narodową 

Narodowa dekada alfabetyzacji i edukacji podstawowej 
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