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Uczenie się przez całe życie jako odpowiedź na 
zachodzące zmiany demograficzne 

• Zachodzące zmiany demograficzne prowadzą do zmiany struktury 
wieku populacji – coraz więcej pracowników będzie miało 45 i 
więcej lat 

• Rozwój kapitału ludzkiego powinien uwzględniać nie tylko rosnący 
udział młodych osób z wyższym wykształceniem 

• Zróżnicowanie aktywności edukacyjnej osób w różnym wieku może 
prowadzić do nierówności w zakresie kapitału ludzkiego 

• Polityka uczenia się przez całe życie powinna uwzględniać uczenie 
się dorosłych i aktywność edukacyjną w każdym wieku  



Dlaczego perspektywa uczenia się przez całe życie jest 
ważna? 

 
• Rynek pracy się zmienia: 

– Najpopularniejsze zawody dzisiaj nie istniały jeszcze kilka lat 
temu 

– Technologie zmieniają się coraz szybciej – wykonywanie tego 
samego zawodu wymaga ciągłego aktualizacji posiadanej wiedzy 
i umiejętności 

 

• Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie nauki stają się 
nieaktualne  
 

• Dorośli przez uczestnictwo w LLL mogą uzupełnić braki 
umiejętności w relacji do tych potrzebnych na rynku pracy 
– Często wykonywana praca odbiega od formalnego wykształcenia  
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• Zgodnie ze strategią EU 

• Jest to oczywiście pozytywna tendencja, ale prowadzi do narastania luki 
kompetencyjnej pomiędzy pokoleniami 

Odsetek osób w wieku 30-34 lata z wyższym 
wykształceniem 

Rośnie udział osób z wyższym wykształceniem 

Źródło: Eurostat, LFS 



Uczestnictwo dorosłych w uczeniu się formalnym i 
pozaformalnym w 2011 r.  

Źródło: Adult Education Survey, Eurostat 
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Uczestnictwo dorosłych w uczeniu się formalnym i 
pozaformalnym w 2011 r.  według wieku 

Źródło: Adult Education Survey, Eurostat 
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Wiek i wykształcenie – połączone  

• Aktywność edukacyjna spada z 
wiekiem, zarówno wśród 
pracujących, jak i 
bezrobotnych  

 

• Nawet wśród osób z wyższym 
wykształceniem widać spadek 
aktywności edukacyjnej wśród 
osób powyżej 55 roku życia  

 

• Osoby młode z niższym 
wykształceniem kompensują 
braki na wczesnym etapie 
kariery zawodowej, ale potem 
ich uczestnictwo w LLL spada  

Uczestnictwo w różnych formach 
uczenia się w 2011 r. 

Źródło: BKL, 2011 



Potrzeba przejścia z działań na rzecz równowagi praca-
rodzina do praca-rodzina-LLL 

• Uczenie się przez całe życie jest ważne dla rozwoju kapitału 
ludzkiego w kontekście zmian demograficznych 
 

• Osoby młode, lepiej wykształcone stanowią relatywnie 
niewielką (i malejącą) część zasobów pracy  
 

• Potrzeba ukierunkowanej polityki LLL, obejmującej również 
starsze grupy wieku i osoby o różnym poziomie 
wykształcenia 
 

• Uczestnictwo w LLL jest ważne z perspektywy wydłużania 
aktywności zawodowej  



Polska Rama Kwalifikacji jako narzędzie zmian w 
obszarze LLL 

– Wspierające uczenie się przez całe życie 

– Wspomagające rynek pracy i pracodawców 

– Wspierające mobilność pracowników 

– Umożliwiające potwierdzanie swoich umiejętności 
niezależnie od sposobu ich nabycia 

 



PRK – korzyści dla uczących się 

• Pomoże w prezentowaniu swojej wiedzy, umiejętności i 
kompetencji społecznych. 

• Pomoże w ustaleniu własnej ścieżki kariery i zaplanowaniu 
osobistego rozwoju zawodowego. 

• Pozwoli na uniknięcie zbędnego powtarzania zajęć i kursów na 
różnych poziomach uczenia się. 

• Pozwoli ocenić wartość zdobywanych dyplomów czy certyfikatów 

• Zachęci do uczenia się przez całe życie. 

 



PRK – korzyści dla pracodawców 

• Ułatwi rekrutację odpowiednich pracowników. 

• Pomoże w ocenie rzeczywistych kompetencji kandydatów do pracy.  

• Umożliwi łatwe określenie ścieżki zdobywania kwalifikacji przez 
pracowników. 

• Ułatwi wyszukanie niezbędnych szkoleń w celu podniesienia 
kompetencji pracowników. 

• Pozwoli na ograniczenie kosztownych błędów w procesie szkoleń, 
dzięki precyzyjnemu formułowaniu wymagań co do wiedzy, 
umiejętności oraz kompetencji społecznych. 

 



 
Wartość dodana ram kwalifikacji 

– Porównywalność efektów uczenia się na polskim i 
europejskim rynku pracy 

– Podniesienie zatrudnialności przez dostosowanie edukacji 
do rynku pracy 

– Lepsza informacja o kompetencjach absolwentów – dla 
pracodawców i edukatorów 

– Możliwość uznawania dokonań spoza edukacji formalnej 

– Mobilność uczących się i absolwentów 

– Zwiększenie motywacji do uczenia się (perspektywa 
lifelong learning) 

– Podniesienie jakości nauczania 

 

 



Wnioski 

• L-learner dziś to często osoba z wyższym wykształceniem, 
szukająca oferty dalszego uczenia się na uczelni 

 

• Wdrażanie PRK stanowić będzie nowy impuls dla uczestnictwa 
w LLL  

 

• Należy pamiętać, że decyzje o uczestnictwie w uczeniu się 
podejmują zarówno uczący się, jak i ich pracodawcy 



Czy warto się uczyć? 
 

Na pewno. Czasami nie 
chcemy, ale warto. 


