
Bo człowiek uczy się przez całe swoje życie… 

 

 Coś w tym jest, tylko co to tak naprawdę oznacza? No cóż, uczymy się ciągle. W szkole, w 

domu, w sklepie, a nawet surfując w Internecie. Dla ucznia nauka jest wpisana w codzienność, ale co z 

tymi, którzy edukację zakończyli dawno temu? Zaskoczę Was, my też się uczymy, a nawet powiem 

więcej – powinniśmy się ciągle uczyć i o tym dzisiaj słów kilka. 

 Czym tak naprawdę jest ten obcobrzmiący lifelong learning? To nic innego jak znajome 

„kształcenie ustawiczne”, tylko tak ładniej brzmi  Obecne czasy wymagają od nas, abyśmy 

poszerzali swoją wiedzę i uzupełniali tę, którą posiadamy. Czasy się zmieniają, technologia gna do 

przodu, życie się zmienia.  

 Ponadto w myśl definicji przyjętej przez Unię Europejską lifelong learning jest niczym innym 

jak nauką, rozwojem społecznym, a także stałym podnoszeniem kwalifikacji czy kompetencji w 

trakcie całego życia - od przedszkola po wiek emerytalny. Stanowi jeden z priorytetów polityki unijnej 

w zakresie edukacji oraz rozwoju społecznego. W związku z tym UE coraz aktywniej wspiera 

finansowo i infrastrukturalnie wszelkiego rodzaju inicjatywy oraz formy edukacji. 

Sytuacja, w której jesteśmy obecnie najlepiej ukazuje nam, jak szybko musieliśmy przestawić 

się na pracę online. Komputer stał się niezbędnym narzędziem pracy, a edytory tekstu, czy aplikacje 

internetowe przestały być dla większości czymś niesamowitym i dały się oswoić. 

 Lifelong learning to konieczność podnoszenia swoich kwalifikacji już w wieku dorosłym. I 

dotyczy ono zarówno osób pracujących, jak również bezrobotnych. Odbywa się w różnych formach, 

np. studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, a może mieć postać zajęć stacjonarnych lub online. 

Pozwala to na podnoszenie kwalifikacji w dowolnym miejscu i czasie. 

 Takie ciągłe dokształcanie się ma same korzyści. Z jednej strony są to korzyści indywidualne 

– człowiek staje się coraz bardziej konkurencyjny na rynku pracy. Ma to w efekcie wpływ na całą 

gospodarkę, ponieważ osoba ciągle doskonaląca swoją wiedzę i umiejętności pozwala na szybkie oraz 

łatwe dostosowywanie się do zmian. 

 Dlatego każdy z nas niezależnie od wieku, zajmowanego stanowiska czy miejsca 

zamieszkania powinien się uczyć. Aby było łatwiej żyć, a świat nie przerażał, tylko zachęcał do 

odkrywania go i podziwiania. 

  


