
Lekcja  z dnia 30.04.2020 r.: Jak długo się uczymy? 

Cel   : Określanie znaczenia uczenia się przez całe życie.  

Legenda:  

(* S) – sprawdź w słowniczku pod  dana lekcją  

Kolorem zielonym- są zaznaczone wypowiedzi lektora (nauczyciela). 

Kolorem  granatowym- są zaznaczone treści do przyswojenia( dla ucznia). 

Kolorem pomarańczowym – są zaznaczone treści dla zainteresowanych. 

Kolorem czerwonym – są przedstawione przykładowe pytania, które mogą pojawić się na 

teście ewaluacyjnym (podczas ostatniej lekcji). 

=================================================================== 

 

Chcesz być czymś w życiu, to się ucz,  

abyś nie zginął w tłumie; 

 nauka to potęgi klucz,  

W tym moc, co więcej umie. 

                             Ignacy Baliński 

Dzisiaj  powiemy  sobie na  temat : 
 •  związku uczenia się ze współczesnym rynkiem pracy; 
 •  uzasadnimy znaczenie edukacji w życiu człowieka; 
 •  wyjaśnimy istotę uczenia się całożyciowego (*S). 

 

                               

1.Czy koniec szkoły oznacza koniec nauki ? 
 
a. Zastanówmy się teraz: Gdyby nauka w szkole nie była obowiązkowa, to kto z Was 
chodziłby do szkoły i dlaczego? 
Rozwińmy naszą refleksje na ten temat oglądając  poniższe filmy:  
 
      https://www.youtube.com/watch?v=IsyKJPmSmuE (czas trwania 5 min 16 s.) 
 
lub https://www.youtube.com/watch?v=W8lBMFw2xFA (czas trwania 6 min 11 s.) 
 
 
Po oglądnięciu filmu możemy powiedzieć ,że: świat dynamicznie się zmienia, nic nie jest 
pewne, technika szybko idzie na przód, musimy nadążać za zmianami i rozwijać                    
( kształcić i dokształcać) się nieustannie.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=IsyKJPmSmuE
https://www.youtube.com/watch?v=W8lBMFw2xFA


Fot. 1  
Poniżej przedstawiona fotografia obrazuje jedna z wielu dynamiką zachodzących zmian technicznych 
na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. 

 
 

 
 
 
 

2. Znaczenie edukacji w życiu człowieka.  

Zanim odpowiemy na pytanie o znaczenie edukacji w życiu człowieka, zastanówmy się: 
 

 Czy człowiek, który pracuje 20 lat musi się jeszcze uczyć? Dlaczego? 

 Czy ktoś chciałby iść do fryzjera, który skończył szkołę 20 lat temu i przez ten czas 
nie uzupełniał wiedzy, nie szkolił z nowych technik w koloryzacji, strzyżeniu włosów, 
nie wie, jakie są aktualne trendy w modzie itp.? 

 Czy ktoś z Was poszedłby do lekarza, który nie aktualizuje swojej wiedzy zgodnie              
z nowymi osiągnięciami nauk medycznych i leczy starymi metodami, lekami? 

 Czy możecie wskazać jakiekolwiek  zawody, w których nie trzeba w trakcie pracy 
uzupełniać swojej wiedzy ? 

 

3. Istota uczenie całożyciowego. (*S) 
                           
Nawiązując do wcześniejszych rozważań  możemy stwierdzić, że:  
- w związku zachodzącymi  dynamicznie zmianami we wszystkich dziedzinach                    
na rynku pracy (krajowym i zagranicznym) ,musimy nadążać za nimi i nieustannie się  
rozwijać ( kształcić i dokształcać). 
- w ten sposób możemy uzupełniać i podnosić swoje  obecnie (*S) kwalifikacje 
zawodowe, co jest obecnie wymagane na rynku pracy.  
 

: 
 
 
 



• Jak myślicie, jak Wy będziecie się długo uczyć? 
• Gdzie będziecie się uczyć? 
 
Zobaczcie teraz na  przykłady miejsc, w których będziecie mogli  dalej się uczyć                   
i dokształcać. Obrazuje to poniższy schemat tzw. „Ścieżek kształcenia”. 
 
 

Zał. 1. Ścieżki kształcenia :  http://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/ 
 

 
 

Schemat pokazuje możliwe drogi kształcenia przez całe życie. (*S) 

Powyższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej  1 września 2019 r. 

 
Podsumowując  , warto zatem podkreślić, że : 
> zmiana pracy może wiązać się z podwyższeniem swoich kwalifikacji, przekwalifikowaniem 
się.  
Dlatego  
>dostępne są różne pozaszkolne formy kształcenia, np. kursy, szkolenia. 
 
Czy  jednak uczymy się tylko w szkole, na studiach, kursach? 
 
Gdzie w takim razie uczymy się (*S)  jeszcze?  

http://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/


Zastanawiając się nad tym odpowiedzmy sobie na  następujące pytania: 
 
• Czego ostatnio się nauczyliście (pomijając naukę w szkole)? 
• Czy, waszym zdaniem, rodzice, dziadkowie wiedzą już wszystko? 
• Czego mogą nauczyć się jeszcze osoby w podeszłym wieku? 
• Od kogo jeszcze możemy się czegoś nauczyć? 
• A co Wy już umieliście, zanim poszliście do szkoły? 
Doradca zawodowy prosi uczniów o podanie przykładów z życia: 
• Czego Wasi dziadkowie, babcie nauczyli się np. od Ciebie, od innych młodszych osób? 
• Czego uczą się małe dzieci, zanim pójdą do szkoły? 
 
Odpowiedzi, które uzyskaliście wskazują,  że nowe umiejętności(*S), naukę (*S) 
pozyskujemy również w życiu codziennym. To tzw. uczenie się pozaformalne (*S) 
 
Podsumowując dzisiejszą lekcję możemy stwierdzić, że CZŁOWIEK UCZY SIĘ PRZEZ 
CAŁE SWOJE ŻYCIE. (*S) 

 

„Nauka to pokarm dla rozumu ”.                               
                            

Lew Mikołajewicz Tołstoj 
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(*S)SŁOWNICZEK  
 
kompetencje zdolność podejmowania określonych działań i wykonywania zadań z wykorzystaniem 

efektów uczenia sie i własnych doświadczeń. Dlatego kompetencji nie można 
utożsamiać z efektami uczenia się. Termin kompetencje – w zależności od kontekstu 
– może oznaczać m.in.: zakres działania, zakres uprawnień do podejmowania 
decyzji, merytoryczne przygotowanie do wykonania określonego zadania. 
Źródło: Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, IBE, Warszawa 2016 

kwalifikacja zestaw efektów uczenia sie w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 
społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez 
uczenie sie nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, 
których osiągniecie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie 
potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. 
Źródło: Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, 
Dz. U. 2016 poz. 64. 

umiejętności przyswojone w procesie uczenia sie zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania 
problemów właściwych dla dziedziny uczenia sie lub działalności zawodowej. 
Źródło: Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, 
Dz. U. 2016 poz. 64. 

https://www.youtube.com/watch?v=IsyKJPmSmuE
https://www.youtube.com/watch?v=W8lBMFw2xFA
http://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/


uczenie sie to proces, w którym: na drodze poznania, doświadczenia i ćwiczenia powstają nowe 
struktury wiedzy, umiejętności, nawyki i postawy, czyli dokonuje się pewna zmiana 
osoby. 
Źródło: Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Żak, Warszawa 2003 

uczenie sie przez całe 
życie 
(Lifelong Learning) 

koncepcja uczenia sie obejmująca rozwój indywidualny i rozwój cech społecznych            
we wszystkich formach i wszystkich kontekstach – w systemie formalnym, tj. w 
szkołach, placówkach kształcenia zawodowego, uczelniach i placówkach kształcenia 
dorosłych, oraz w ramach kształcenia nieformalnego, a wiec w domu, w pracy i w 
społeczności. 
Źródło: Lifelong learning for all. Meeting of the Education Committee at Ministerial 
Level, 16–17 January 1996, OECD, Paryż 1996. 

uczenie sie 
nieformalne 

uzyskiwanie efektów uczenia sie poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją 
formalną i edukacja pozaformalna, np. samodzielne uczenie sie, uczenie sie w wyniku 
pracy zawodowej, podczas wykonywania obowiązków domowych, realizując 
zainteresowania pozazawodowe. 
Źródła: Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, IBE, Warszawa 2016, 
s. 47; Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Dz. U. 
2016 poz. 64. 

 

Pytania do testu ewaluacyjnego w kl VII a : 

 
1. Czy koniec szkoły oznacza  już koniec nauki? (Podkreśl właściwą odpowiedź): 

 Tak   

  Nie  
2. W oparciu o treść zawartą w pkt. 1 uzupełnij  tekst: 

 
…………… dynamicznie się zmienia, nic nie jest pewne, ………………. szybko 
idzie na przód, musimy nadążać za ……………………….i rozwijać  ( kształcić            
i dokształcać) się …………………..  

 
 

3. W oparciu o treść zawartą w pkt.3  uzupełnij  tekst: 
(…) przykłady miejsc, w których będziecie mogli  dalej się uczyć i dokształcać. 
obrazuje schemat tzw: „…………………………………..” 

 
 

 
 
 

Opracowanie: 
 

Doradca zawodowy 
Magdalena Szpunar 

 

 


