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Kształcenie ustawiczne wymogiem
rzeczywistości
Zgod nie z de fi ni cją opra co wa ną przez UNE SCO (1976) kształ ce nie usta wicz ne to kom pleks pro ce sów oświa to wych:
for mal nych, nie for mal nych i in cy den tal nych, któ re nie za leż nie od tre ści, po zio mu i me tod umoż li wia ją uzu peł nia nie
wy kształ ce nia w for mach szkol nych i po zasz kol nych, dzię ki cze mu oso by do ro słe roz wi ja ją swo je zdol no ści, wzbo ga -
ca ją wie dzę, udo sko na la ją kwa li fi ka cje za wo do we lub zdo by wa ją no wy za wód, zmie nia ją swo je po sta wy. 

Pol ska de fi ni cja uj mu je
kształ ce nie usta wicz ne ja ko
pro ces zdo by wa nia wie dzy,
umie jęt no ści i pod no sze nia
kwa li fi ka cji w kon tek ście za -
wo do wym. Ak cen to wa na
jest tu ro la szkół dla osób do -
ro słych i po zo sta łych in sty -
tu cji edu ka cyj nych bio rą -
cych udział w pro ce sie na -
ucza nia.

Z do ku men tów stra te gicz -
nych zwią za nych z obec no -
ścią Pol ski w Unii Eu ro pej -
skiej wy ni ka ją stra te gicz ne
ce le, ja kie są sta wia ne sys te -
mo wi kształ ce nia usta wicz -
ne go w na szym kra ju. Ce lem
jest wspo ma ga nie i ukie run -
ko wa nie roz wo ju oso bo wo -
ści, sty mu lo wa nie in no wa -
cyj no ści i kre atyw no ści czło -
wie ka. Sprzy jać to bę dzie
wzro sto wi kon ku ren cyj no -
ści, po pra wie or ga ni za cji
pra cy i two rze niu pod staw
roz wo ju spo łe czeń stwa opar -
te go na wie dzy. Jest to zgod -
ne z po li ty ką Unii Eu ro pej -
skiej ukie run ko wa ną na ak -
tyw ne uczest nic two w spo łe -

czeń stwie oby wa tel skim,
oso bi ste speł nie nie, do sto so -
wy wa nie się do cią głych
zmian i umoż li wie nie uzy -
ska nia za trud nie nia.Po przez
for mal ne kształ ce nie usta -
wicz ne re ali zo wa ne w for -
mach szkol nych ro zu mie się
spo so by uzy ski wa nia i uzu -
peł nia nia wy kształ ce nia
przez oso by do ro słe w szko -
łach dla do ro słych, dla któ -
rych zgod nie z usta wą o sys -

te mie oświa ty sto su je się od -
ręb ną or ga ni za cję kształ ce -
nia i do któ rej przyj mo wa ne
są oso by ma ją ce 18 lat, a tak -
że koń czą ce 18 lat w ro ku
ka len da rzo wym, w któ rym
przyj mo wa ne są do szko ły. 

Pol ska, na tle po zo sta łych
kra jów bio rą cych udział w
ba da niu, ma je den z naj niż -
szych wskaź ni ków uczest -
nic twa osób do ro słych w
kształ ce niu usta wicz nym, na

po zio mie po rów ny wal nym z
Mek sy kiem, Por tu ga lią i Wę -
gra mi - 2%. W in nych kra -
jach eu ro pej skich ob ję tych
kształ ce niem usta wicz nym
ob ję tych prze cięt nie jest
3,4% do ro słych. Szwaj ca ria
uzy ska ła naj wyż sze wskaź -
ni ki uczest nic twa (pra wie
13%), na to miast wskaź ni ki
udzia łu w Wiel kiej Bry ta nii i
w pań stwach Eu ro py Pół -
noc nej kształ to wa ły się mię -

dzy 6% a 10%. Do ro śli w Eu -
ro pie Za chod niej wy bie ra ją
głów nie usta wicz ne kształ -
ce nie za wo do we, na to miast
w Eu ro pie Pół noc nej oraz
Po łu dnio wej więk szy od se -
tek do ro słych za an ga żo wa -
nych jest w pod sta wo we
kształ ce nie za wo do we.
Zwią za ne jest to z du żą licz -
bą mło dych do ro słych w Eu -
ro pie Pół noc nej i Po łu dnio -
wej, po zo sta ją cych w sys te -
mie na ucza nia pod sta wo we -
go, pod czas gdy mło dzi do -
ro śli z in nych re gio nów roz -
po czy na ją pra cę na wcze -
śniej szym eta pie ży cia. In ną
cie ka wą ce chą re gio nal ną
jest wy so ki od se tek do ro -
słych z Eu ro py Po łu dnio wej
uczest ni czą cych w kur sach z
za kre su wie dzy ogól nej. Jest
to praw do po dob nie spo wo -
do wa ne du żą licz bą nie pra -
cu ją cych mło dych lu dzi w
tej czę ści Eu ro py, któ rzy de -
cy du ją się na do kształ ce nie z
po wo dów nie zwią za nych z
pra cą. W Pol sce pro por cje
mię dzy pod sta wo wym a

usta wicz nym kształ ce niem
za wo do wym są wy rów na ne,
na to miast po ziom za an ga żo -
wa nia w zdo by wa nie wie dzy
ogól nej oraz szko le nia dla
bez ro bot nych i po szu ku ją -
cych pra cy jest bar dzo ni ski.
Oso by ni sko wy kształ co ne
rza dziej uczest ni czą w do -
szka la niu niż oso by do brze
wy kształ co ne. Prze cięt nie
tyl ko 1,6 % ni sko wy kształ -
co nych do ro słych za miesz -
ka łych w kra jach Unii Eu ro -
pej skiej uczest ni czy w pod -
no sze niu kwa li fi ka cji. Kra je
nor dyc kie wy róż nia ją się ko -
rzyst nie na tle po zo sta łych,
pod czas gdy w kra jach Eu ro -
py Wschod niej i Po łu dnio -
wej oso by z ni ski mi kwa li fi -
ka cja mi i ni skim po zio mem
wy kształ ce nia nie otrzy mu ją
w po dej mo wa niu do kształ -
ca nia istot ne go wspar cia, za -
rów no fi nan so we go jak i mo -
ty wu ją ce go, i pra wie w ogó le
nie uczest ni czą w kształ ce -
niu usta wicz nym.

(za In sty tu tem Ryn ku Pra cy)

IRE NE USZ MI SIA KIE WICZ 

Uczest nic two w pro gra mie edu -
ka cyj nym w ra mach pro jek tu
„Szko le nia za wo do we dro gą do
awan su” wspo mi nam z wiel kim
en tu zja zmem. Cie szę się, że Pa ni
Do ro ta Mi te la pod ję ła się po zy -
ska nia środ ków unij nych.
Uczest nic two w nich to moż li -
wość roz sze rze nia swo jej wie dzy
i zdo by wa nie no wych umie jęt no -
ści. Przy jem na at mos fe ra, do bo -
ro we to wa rzy stwo, świet nie
przy go to wa ne wy kła dy w do god -
nych go dzi nach to atu ty dzię ki
któ rym wie dza sta ła się bar dziej
do stęp na. Pro fe sjo na lizm oraz
pe da go gicz ne po dej ście wy kła -
dow cy zmo ty wo wa ły mnie do
po głę bie nia na uki.    

MAG DA LE NA BOR KOW SKA

W szko le Di da sko bra łam udział
w kur sie ję zy ka nie miec kie go. Z
kur su je stem bar dzo za do wo lo na
idąc na kurs zna łam po tocz nie
ję zyk. Na kur sie upo rząd ko wa -
łam swo ją wie dzę i zdo by łam no -
wą. W Di da sko tra fi łam na su -
per wy kła dow cę, któ ry umiał
fan ta stycz nie prze ka zać wie dzę.
Po dzię ko wa nie skła dam Pa ni Dy -
rek tor że zre ali zo wa ła ten pro -
jekt to dzię ki niej mo gli śmy sko -
rzy stać z tej oferty. Je stem
dum na z sie bie, że spraw dzi łam
się na tym kur sie i otrzy ma łam
cer ty fi kat pol sko -nie miec ki.
W cza sie po by tu w Niem czech
wy ko rzy sta łam na by te umie jet -
no ści.

BO GU SŁA WA PIE TRU CHA 

By łam słu cha czem kur su „ję zyk
an giel ski od pod staw” w Di da -
sko. Je stem bar dzo za do wo lo na
z prze pro wa dzo nych za jęć, któ re
po zwo li ły mi na opa no wa nie ję -
zy ka an giel skie go na po zio mie
pod sta wo wym. Kurs pro wa dzo -
ny przez lek to ra był pro fe sjo nal -
nie przy go to wa ny i do sto so wa ny
do po trzeb i po zio mu uczą cych
się, a at mos fe ra pa nu ją ca na za -
ję ciach by ła mi ła i przy ja zna.
Uczęsz cza nie na za ję cia umoż li -
wi ło mi po zna nie pod sta wo wych
za sad wy mo wy i pi sa nia, dzię ki
cze mu ra dzę so bie w roz mo -
wach w pra cy oraz ty po wych
sy tu acjach ży cia co dzien ne go na
czym bar dzo mi za le ża ło. 

MI CHAŁ GRZY BOW SKI 

Sko rzy sta łem z kur su na ope -
ra to ra wóz ków wi dło wych.
Dzię ki szko le niu zdo by łem no we
upraw nie nia. Kurs prze bie gał
bar dzo pro fe sjo nal nie, na za ję -
ciach teo re tycz nych po zna li -
śmy wie le za gad nień z bez pie -
czeń stwa jaz dy o któ rych nie
mia łem wcze śniej po ję cia. Dzię -
ki za ję ciom prak tycz nym na -
uczy łem się spraw nie i bez -
piecz nie jeź dzić wóz kiem. Je -
stem bar dzo za do wo lo ny z kur -
su a szcze gól nie z po zio mu na -
ucza nia. Na uka na kur sie przy -
nio sła mi wie le sa tys fak cji i za -
chę ci ła do do sko na le nia w wła -
snym za kre sie zdo by tych umie -
jęt no ści.

AD RIAN NA MU CHA

Ro bi łam kurs księ go wo ści, z
któ re go je stem bar dzo za do -
wo lo na. Za ję cia są cie ka we i
do brze zor ga ni zo wa ne, moż na
pod nieść kwa li fi ka cje, lub na -
uczyć się cze goś zu peł nie no -
we go dzię ki róż no rod no ści
szkół i kur sów w Di da sko.
Obec nie bę dę po raz dru gi ko -
rzy stać z moż li wo ści na uki w
ra mach no we go pro jek tu.
Uwa żam, że trze ba wy ko rzy -
sty wać te go ty pu szan se na
pod nie sie nie kwa li fi ka cji za wo -
do wych. Na ma wiam swo ich
zna jo mych i przy ja ciół do
uczest nic twa w róż ne go ro -
dza ju kur sach or ga ni zo wa nych
przez Di da sko.

MAŁ GO RZA TA WAL CZAK

Je stem bar dzo za do wo lo na, że
mo głam uczęsz czać do szko ły
po li ce al nej Di da sko pro wa dzo ną
przez Pa nią dy rek tor Do ro tę
Mi te le. Je stem mat ką wy cho -
wu ją cą dzie ci i dla te go mo głam
po go dzić uczęsz cza nie na za ję -
cia w week en dy. Wie dzę po sze -
rza łam z przed mio tów za wo do -
wych, któ re za sto su ję w za wo -
dzie tech nik BHP. Pa ni Dy rek -
tor za trud ni ła do brze wy kwa li -
fi ko wa nych wy kła dow ców, któ -
rzy do stęp nie prze ka zy wa li wie -
dzę. Cie szę się, że by łam słu -
chacz ką tej szko ły. Bar dzo za -
chę cam do pod ję cia na uki tych,
któ rzy nie pod ję li de cy zji o dal -
szej na uce.


