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Edukacja ustawiczna w ci ągu ca łego życia

U podstaw strategii Europa 2020 znajdują się trzy 
priorytety:
� rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy 

i innowacji;
� rozwój zrównowa żony – wspieranie gospodarki efektywniej 

korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i 
bardziej konkurencyjnej;

� rozwój sprzyjaj ący wł ączeniu społecznemu – wspieranie 
gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem 
zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, 
społeczną i terytorialną.

Europa 2020 (2010) Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjająca włączeniu 
społecznemu. KOM. 2020. Bruksela
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Projekty przewodnie UE
Unia innowacji – projekt na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu do finansowania badań i 
innowacji, tak by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, które z kolei przy-czynią się
do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy;

Młodzie ż w drodze – projekt na rzecz poprawy wyników systemów kształcenia oraz ułatwiania młodzieży 
wejścia na rynek pracy;

Europejska agenda cyfrowa – projekt na rzecz upowszechnienia szybkiego Internetu i umożliwienia 
gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego.

Europa efektywnie korzystaj ąca z zasobów – projekt na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od 
wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii, modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej;

Polityka przemysłowa w erze globalizacji – projekt na rzecz poprawy otoczenia biznesu, szczególnie w 
odniesieniu do MŚP, oraz wspierania rozwoju silnej i zrównoważonej bazy przemysłowej, przy-gotowanej do 
konkurowania na rynkach światowych;

Program na rzecz nowych umiej ętności i zatrudnienia – projekt na rzecz modernizacji rynków pracy i 
wzmocnienia pozycji obywateli poprzez rozwój kwalifikacji przez całe życie w celu zwiększenia współczynnika 
aktywności zawodowej i lepszego dopasowania popytu do podaży na rynku pracy, między innymi dzięki 
mobilności siły roboczej;

Europejski program walki z ubóstwem – projekt na rzecz zapewnienia spójności społecznej i terytorialnej, 
tak aby korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby ubogie i 
wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa.
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Perspektywa uczenia si ę przez całe życie 
– projekt 2011 (www.men.gov.pl)

Główne cele tworzenia europejskiego obszaru (Lifelo ng learning LLL)
� ułatwienie swobodnego przepływu osób uczących się i pracujących,
� ułatwienie przenoszenia kwalifikacji oraz ich odnawiania i doskona-lenia,
� promowanie kreatywności i innowacyjności,
� przyczynianie się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Polityka na rzecz uczenia si ę przez całe życie:
� polega na promowaniu i wspieraniu dobrej jakości uczenia się w każ-dym 

wieku, w różnych formach i miejscach oraz na uznawaniu efek-tów uczenia 
się w systemach kwalifikacji,

� stawia osoby uczące się w centrum, a miarą jej skuteczności są kom-
petencje i kwalifikacje osób – niezależnie od drogi na jakiej zostały 
osiągnięte,

� realizowana jest na zasadzie partnerstwa rządu, samorządu terytorial-nego, 
pracodawców, pracobiorców i organizacji obywatelskich.
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Edukacyjna strategia rozwoju
człowieka, organizacji – instytucji, społecze ństwa

Oparłem na współczesnych tendencjach edukacyjnych

� Rozwój osobowo ści; 

� Uczenie si ę w ci ągu całego życia; edukacja formalna i nie- i poza formalna

� Symbioza pracy i edukacji;

� Jako ść kształcenia, kultura kształcenia (warto ść);

� Symbioza tradycyjnego procesu kształcenia, 
e-learningu, samokształcenia;

� Kształcenie modułowe, kwalifikacje, kompetencje;

� Europejska przestrze ń badań i edukacji, 
europejski rynek pracy, globalizacja

Pedagogika Pracy wobec idei uczenia si ę w ci ągu całego życia
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Zmiany w tre ściach i organizacjach pracy.

Intelektualizacja pracy.

Sieci współpracy.

Środowisko pracy 
(dominanty) 

do XX wieku XXI wiek 

przedmiot − materiał 
− symbole, 
− usługi, 
− w coraz mniejszym stopniu materiał 

narzędzia − proste narzędzia, 
− maszyny 

− automaty, 
− roboty 

praca − fizyczna i obsługa prostych maszyn wg instrukcji 
− sterowanie urządzeniami, 
− przetwarzanie symboli 

pracownicy 
(edukacja) 

− pracownicy fizyczni, przyuczenie, czeladnicy, 
robotnicy wykwalifikowani, technicy 

− operatorzy maszyn i urządzeń (coraz mniej) 
− absolwenci wyższych uczelni, informatyka, 

kreatywność, twórczość, komunikacja 
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Kluczowe technologie przyszło ści
� Nanotechnologia stwarza możliwości rozwoju inteligentnych napo- i mikrourządzeń i 

systemów oraz umożliwia prawdziwy przełom w dziedzinach tak istotnych jak opieka 
zdrowotna, energia, ochrona środowiska i produkcja;

� Mikro- i nanoelektronika , w tym półprzewodniki, są niezbędne dla wszystkich towarów i 
usług, które wymagają systemów inteligentnego sterowania, w dziedzinach tak 
różnorodnych jak przemysł samochodowy, transport, lotnictwo i astronautyka. Systemy 
inteligentnego sterowania umożliwiają skuteczniejsze zarządzanie wytwarzaniem energii, 
magazynowaniem, transportem i konsumpcją poprzez inteligentne sieci i instalacje 
elektryczne;

� Fotonika jest dziedziną interdyscyplinarną, zajmującą się wytwarzaniem, wykrywaniem i 
kontrolowaniem światła. Fotonika stwarza między innymi podstawę technologiczną dla 
wydajnej konwersji światła słonecznego w elektryczność, która ma duże znaczenie dla 
produkcji energii odnawialnej oraz dla wielu różnych części i urządzeń elektronicznych 
takich jak fotodiody, diody świecące oraz laser.

� Materiały zaawansowane umożliwiające postęp w wielu różnych dziedzinach, na przykład 
w astronautyce, transporcie, budownictwie i opiece zdrowotnej. Ułatwiają one recykling, 
obniżając emisję dwutlenku węgla i zapotrzebowanie na energię i na surowce, których w 
Europie brakuje;

� Biotechnologia umożliwia stosowanie alternatywnych, zrównoważonych i mniej 
szkodliwych dla środowiska technologii przemysłowych i rolno-spożywczych. Pozwoli ona 
przykładowo na stopniowe zastępowanie materiałów nieodnawialnych używanych obecnie 
przez różne gałęzie przemysłu materiałami odnawialnymi, jednak możliwości takiego 
zastąpienia nie ma jeszcze zbyt wiele (Przygotowanie, 2009). 

Przygotowanie na przyszłość opracowanie wspólnej w 
dziedzinie kluczowych technologii. KOM 2009.512 Bruksela
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Europejski Instytut Technologiczny

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) dostarcza, kreuje, 
innowacje w „trójkącie wiedzy” (badania, kształcenie, innowacje 
przedsiębiorczość i działalność gospodarcza) inspiruje Wspólnoty 
Wiedzy i Innowacji (WWiI) gromadzące podmioty łańcucha innowacji: 
przemysł, szkolnictwo wyższe i ośrodki badawcze oraz przedsiębiorcy. 

Powstały pierwsze wspólnoty wiedzy i innowacji (WWiI):
� Przeciwdziałanie zmianie klimatu i dostosowanie si ę do niej 

(Climate-KIC),
� Zrównowa żona energia (KIC InnoEnergy),
� Społecze ństwo informacyjno-komunikacyjne (EIT ICT Labs –

Information & Communication Technology Labs EIT. 
www.eitictlabs.eu).

EIT – www.eitictlabs.eu
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Edukacyjne wyznaczniki rozwoju i kreatywno ści

� Postępująca digitalizacja mediów i zapisu dorobku 
kulturowego ludzkości 
– tzw. megatrend integracji czy konwergencji cyfrowej;

� Ograniczenie i zmiana roli pracy 
– tzw. megatrend dematerializacji pracy;

� Zmiana sposobu pojmowania świata 
– tzw megatrend wyzwań intelektualnych.

Źródło: A.P. Wierzbicki, Edukacyjne i kulturowe wyznaczniki rozwoju i kreatywności: ogólne aspekty 
interdyscyplinarne
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Praca inspiracj ą dla kształcenia

� Wszechobecne procesy ciągłego optymalizowania, 
zapewniania jakości wymagają nauki, która odbywa się
bezpośrednio w miejscu pracy 

� Uczenie (się) w procesie pracy stanowi dla przedsiębiorstw 
warunek konkurencyjności 

� Pracownikom otwiera możliwości kształcenia ustawicznego, 
szczególnie nieformalnego
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Proces zdobywania do świadczenia

Aktywne działanie
na stanowisku pracy

-aktywne doświadczenie 
-zewnętrzne 

Różne obszary
rzeczywistości

Doświadczenie wewnętrzne
osoby/pracownika

Sensoryczna
informacja zwrotna

- pasywne doświadczenie 
zewnętrzne

Model Krügera/ Lerscha (1993)
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Kompetencje zawodowe
+

potwierdzanie

= kwalifikacje zawodowe
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Standard kompetencji zawodowych

− norma opisująca kompetencje zawodowe 
konieczne do wykonywania zadań zawodowych 

wchodzących w skład zawodu, akceptowana 
przez przedstawicieli organizacji zawodowych 

i branżowych, pracodawców, pracobiorców 
i innych kluczowych partnerów społecznych.
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European and Polish Networks in Modular Education:

• European Modular Education Network ModENet

• Polish Modular Education Network (Poland)

• Regional Modular Education Network (Poland)

• TENKO Transnational Experience Network: 
Knowledge & Organisation

• SME Virtual Network E.N.T.E.R.P.R.I.S.E. for 
Europe 

• Polish Network of Innovation & cooperation 
of enterprises (Poland)

• Data and analysis ReferNet network
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