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Dlaczego warto uczyć się przez całe życie? 
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• Realia współczesnego świata 

 
• O uczeniu się dorosłych Polaków 

 

• Współczesne wyzwania i co z nich wynika 

O czym będę  mówiła? 
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3 rewolucja przemysłowa i gospodarka 4.0 

Źródło - https://en.wikipedia.org/wiki/Industry_4.0 

Koniec XVIII w. Przełom XIX/XX w. Lata 60-te XX w. Obecnie 
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Dynamika rynku pracy USA 

• Ponad 1/3 pracowników zmienia pracę co roku 

 

• Połowa pracowników pracuje u jednego pracodawcy 

krócej  niż 5 lat 
 

• Każdego roku 30 milionów Amerykanów pracuje                       

na  stanowiskach które nie istniały rok wcześniej 

 

 

 
Wg U.S. Bureau of Labor Statistics – dane z roku 2013 
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Analfabetami XXI wieku nie będą Ci, którzy nie znają Excela lub nie potrafią 

programować, 

ale ci, którzy nie potrafią się uczyć nowych rzeczy i oduczać starych (ang. learn, 

unlearn and relearn). 
Alvin Toffler, Trzecia fala 
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STRATEGIA EUROPA 2020 

Nowa Agenda Umiejętności dla Europy 

•Poprawa jakości i adekwatności kształtowania umiejętności  

•Umiejętności bardziej widoczne i porównywalne 

•Poprawa monitorowania zapotrzebowania i informacji dla lepszych  

możliwości wyboru ścieżek kariery 

 
Lepsze umiejętności, lepsze życie, lepsza praca (OECD) 

• Rozwój brakujących w gospodarce kompetencji i umiejętności  

• Wzmacnianie uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie 

– Jak widzi to Europa? 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWE KOMPETENCJE 
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Strategia na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju (SOR) 

Projekty strategiczne: 

 

Zintegrowany System Kwalifikacji – projekt obejmujący wdrożenie 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), który podniesie poziom                                          

i jakość kapitału ludzkiego w Polsce (poprzez wzrost liczby osób 

uczących się i zwiększenie efektywności inwestycji w kapitał ludzki). 

 

Inicjatywa na rzecz umiejętności – program promujący uczenie się                                                  

w różnych formach przez całe życie, oparty m.in. o nowy model 

edukacji dorosłych bazującej na edukacji pozaformalnej, uznawaniu 

efektów edukacji innej niż formalna (pozaformalnej i uczeniu się 

nieformalnemu). 
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Uczenie się przez całe życie  

 

 

„Założeniem  polityki  LLL  jest  skoncentrowanie  się                                             

na osobie uczącej się, na indywidualnym  procesie  uczenia się                              

i jego efektach,  które są rzetelnie oceniane                                                                  

i w sposób wiarygodny potwierdzane”  

 
 
 
 
 
 
 
Perspektywa uczenia się przez całe życie, Załącznik do uchwały  Nr 160/2013 Rady Ministrów  z dnia 10 
września 2013 r.  
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49 proc. 
firm odczuwa braki 

pracowników 

Edukator, kwiecień 2019 

32,6 proc. 

firm twierdzi,  że niedobór kadr uniemożliwia                      

im nowe kontrakty 
 

Luka kompetencyjna 
sondaż agencji zatrudnienia Work Service 2019r 
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Jak to widzi polski rynek pracy ? – 

Kompetencje pracowników najważniejszym elementem  kapitału ludzkiego                       

w perspektywie dużych i średnich  pracodawców 

Źródło: Badanie ZZL (IBE) 
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Luka kompetencyjna − wnioski  

  System edukacji powinien uwzględnić efekty uczenia się 

związane z lukami identyfikowanymi przez pracodawców 

 

  Uczenie się przez całe życie (odpowiednia oferta szkoleń  

i kwalifikacji) jest niezbędnym − komplementarnym dla edukacji 

szkolnej i akademickiej − elementem systemu kształtowania 

brakujących na rynku pracy umiejętności i kompetencji 
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Jedno z głównych wyzwań  

dla systemów edukacji i  kwalifikacji 

Dostosowanie  się  do dynamicznych zmian na rynku pracy                                                                             

i potrzeb społecznych  wynikających z: 

 rewolucji przemysłowej 3.0 

 rewolucji przemysłowej i ekonomicznej  4.0 
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Uczenie się dawniej i dziś 

BYŁO TAK 

JEST TAK 

EDUKACJA FORMALNA 

Edukacja 
pozaformalna 

Doświadczenie 
zawodowe 

(uczenie się nieformalne) 

EDUKACJA 

FORMALNA 

EDUKACJA POZAFORMALNA 

UCZNIE SIĘ NIEFORMALNE 
(potwierdzanie efektów uczenia się uzyskanych                               

w wyniku „doświadczenia zawodowego) 
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 Umiejętności techniczne 

 Kreatywność i myślenie 

w tym ciekawość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów                                                             

i otwartość umysłu, umiejętność zadawania pytań. 

 Umiejętności społeczne 

w tym zaangażowanie,  umiejętność uczenia się, pewność siebie,                                    

zorganizowanie, współpraca w zakresie komunikacji                                                                           

(w tym międzykulturowej), praca zespołowa, przywództwo… 

* OECD/CERI Innovation Strategy for Education and Training: www.oecd.org/edu/innovation 

 

Waluta XXI w 
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Zasady polityki LLL 

 docenianie uczenia się w różnych formach i miejscach 

 docenianie uczenia się na każdym etapie życia  

 powszechność – odnoszenie polityki na rzecz uczenia się                       

przez całe życie do wszystkich 

 ocena i potwierdzanie efektów uczenia się niezależnie od tego 

gdzie, jak i kiedy ono zachodziło 

 rozwijanie partnerstwa na rzecz uczenia się przez całe życie 

 postawienie osoby w centrum zainteresowania polityki 

 efektywne inwestowanie w uczenie się. 
 

Wdrażanie w/w zasad zostało uznane za najważniejszy cel strategiczny 
współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia do roku 2020 
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„W czasach zmian świat należy                      
do tych, którzy się uczą, podczas gdy 
ci, którzy już się „nauczyli”, okazują 
się świetnie przygotowani do życia  
w świecie, który już nie istnieje”  

 
        - Eric Hoffer  
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Wg danych Eurostat Polska pozostaje w ogonie 
Europy  pod względem uczenia się osób dorosłych 

Uczenie się w sposób formalny i pozaformalny, 4 ostatnie tygodnie, osoby w wieku 25-64 lata, dane w procentach  EUROSTAT 

Labour Source Survey (LFS) 2017 , w Polsce – GUS, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) 

Wyzwania pomiaru aktywności edukacyjnej dorosłych Polaków - Maja Dobrzyńska PARP , dr Barbara Worek UJ 
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Wartość wskaźnika uczenia się dorosłych w Polsce od lat się nie  zmienia, 

spektakularne zmiany w wybranych krajach (np. Francja) 
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Uczenie się w sposób formalny i pozaformalny, 4 ostatnie tygodnie, osoby w wieku 25-64 lata, dane w procentach 
EUROSTAT Labour Source Survey (LFS) , w Polsce – GUS, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) 
Wyzwania pomiaru aktywności edukacyjnej dorosłych Polaków - Maja Dobrzyńska PARP , dr Barbara Worek UJ 
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Główne filary uczenia się w Polsce                               
poza systemem edukacji  formalnej 

Szkolenia  

obowiązkowe  

(BHP, ppoż) 

Zajęcia  

sportowe 

Instruktaż 

w  miejscu 

pracy 

Wyzwania pomiaru aktywności edukacyjnej dorosłych Polaków – M. Dobrzyńska PARP , dr B. Worek UJ 
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Osoby o różnym poziomie wykształcenia                          
inaczej rozwijają swoje umiejętności 
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Wyzwania pomiaru aktywności edukacyjnej dorosłych Polaków – M. Dobrzyńska PARP , dr B. Worek UJ 
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BKL – badanie ludności 2017 

Poziom uczestnictwa w edukacji formalnej                                 
i pozaformalnej różni się pomiędzy  województwami 

(ostatnie 12 miesięcy, badani w wieku 25-64 lata) 
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Wyzwania pomiaru aktywności edukacyjnej dorosłych Polaków – M. Dobrzyńska 

PARP , dr B., Worek UJ 
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Najczęściej wymienianym powodem braku aktywności 

rozwojowej  pozostaje ciągle brak motywacji                                    

o charakterze zawodowym 

Powody braku aktywności edukacyjnej w ostatnich 12 miesiącach, 

osoby nieuczestniczące w edukacji formalnej i pozaformalnej, wiek 25-64, 

(w %) 

10 20 30 

 

nie było potrzebne w pracy                    

     brak czasu z powodów zawodowych                       

brak czasu z powodów osobistych 

             w tym wieku nie ma sensu się kształcić 

nie pozwalał stan zdrowia                                

brak ciekawych ofert blisko miejsca zamieszkania                         

brak poparcia/zachęty ze strony pracodawcy 

uczestnictwo było zbyt drogie                              

nie spełniał wymogów formalnych 

dotychczasowe formy kształcenia niewiele dały 

Wyzwania pomiaru aktywności edukacyjnej dorosłych Polaków – M. Dobrzyńska PARP , dr B..Worek UJ 

Źródło: BKL 2017 Badanie ludności 
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Jak sprostać tym wyzwaniom? 

Budowa „środowiska” przyjaznego 

 
„uczeniu się przez całe życie” 
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Uczenie się jako takie powinno być priorytetem współczesnej szkoły 

 

Cel: 

 aby uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki w nauce, 

 by byli w stanie efektywnie żyć, 

 by odnosili sukcesy zawodowe, 

 by podnosili poziom swoich kompetencji przez całe życie. 

 

Kluczowe determinanty rozwoju tej kompetencji: 

motywacja, 

 wiara we własne możliwości. 
 

Umiejętność uczenia się                      

jedną z kompetencji kluczowych 
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Nauczanie odwrócone 

Jak to wdrażać? 

Model Tradycyjny Model Odwrócony 

Nowy materiał jest 

przyswajany przez 
uczniów  jako ich praca 

domowa 

Uczniowie                                   

i nauczyciele pracują 
razem w szkole na tych 
poziomach uczenia się 

Nauczyciele przekazują 

uczniom nowy materiał 

Uczniowie odrabiają 

prace domowe na tych 
poziomach  

Source: Williams, B. (2013). How I flipped my classroom. NNNC Conference, Norfolk, NE 
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Uczenie tradycyjne vs Uczenie problemowe 

Dostarczanie 
całej potrzebnej 

wiedzy 

Zapamiętywanie 
wiedzy 

Rozwiązywanie 
problemu dla 
zilustrowania 
przyswojenia 

wiedzy 

Zdefiniowanie                    
i zrozumienie 

problemu 

Identyfikacja 
wiedzy 

niezbędnej                      
do rozwiązania 

problemu 

Przyswojenie 
wiedzy w celu 
rozwiązania 
problemu 

Nauczanie tradycyjne 

Nauczanie problemowe 
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Uczenie się przez całe życie                                           

jest nie tylko wyzwaniem oświatowym,                            

ale także gospodarczym, społecznym                             

i cywilizacyjnym 

 

Uczenie się przez całe życie                                      

jako styl życia 
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Dlaczego warto uczyć się przez całe życie? 
z punktu widzenia jednostki 

1. Ustawiczne rozwijanie naturalnych zdolności 

2. Stymulacja umysłu 

3. Otwartość na nowe poglądy 

4. Akceptacja zachodzących zmian 

5. Pielęgnowanie relacji interpersonalnych kontakty z innymi ludźmi 

6. Przejaw troski o  własne zdrowie 
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1. Najlepszą motywacją do nauki jest pasja. 

2.  Zdobywaniu wiedzy sprzyja odpowiednie aranżowanie przestrzeni. 

3.  Żeby uczyć się, należy być człowiekiem aktywnym.  

Jak uczyć się przez całe życie? 
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Perspektywa uczenia się  

przez całe życie 

bazuje na: 

• równorzędności uczenia się w różnych formach, 

miejscach i okresach życia, 

• założeniu, że proces uczenia się trwa od pierwszych                    

do ostatnich lat życia, 

• trendach demograficznych, 

• wymaganiach rynku pracy. 
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„Tylko osoby uczące się,                             

są w pełni wolne”  

(Epictetus,108 n.e).  

We współczesnym świecie, jak w dżungli, przetrwa grono ludzi najsilniejszych, 

najbardziej obytych ze swoim środowiskiem.      

 

        

                          Upewnij się, że jesteś w odpowiedniej grupie 
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Uczenie się przez całe życie dzisiaj  to nie kaprys znudzonych 

bogaczy, a powszechna konieczność.  

Proces uczenia się przez całe życie, bywa nazywany:  

 chorobą cywilizacyjną,  

 chwilową modą,  

 sposobem na niekończące się wyłudzanie pieniędzy.  

 

 

Warto traktować uczenie się jako ścieżkę do osobistej wolności wyboru. 
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kampania społeczna wspierająca dorosłych w kształtowaniu      

i rozwijaniu nawyku ciągłego uczenia się.                                     

Została zainicjowana w latach 80tych,  jest cyklicznie 

realizowana  w wielu krajach pod egidą UNESCO                            

jako Adults Learner’s Week lub Festival of Learning. 

15.09 - 15.10.2019 

https://www.edurosli.pl/ 
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„środowisko” przyjazne 

„uczeniu się przez całe życie” 



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Instytut Badań Edukacyjnych 
Biuro Projektu ZSK 
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa 
tel.: (22) 241 71 00, e-mail: zsk@ibe.edu.pl 
 


