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Uczenie przez całe życie stało się w przeciągu kilkunastu ostatnich lat kluczowym 

aspektem wpływającym na wzrost gospodarczy i rozwój społeczny2. Diametralny zwrot  

w postrzeganiu edukacji i kształcenia wynika z tego, że szkoła i uczelnia wyższa, jako 

wiodące i kluczowe instytucje edukacyjne, nie nadążają za niezwykle dynamicznie 

zmieniającym się otoczeniem. Wiedza szybko się dezaktualizuje, a w pozyskiwaniu nowych 

jej pokładów potrzebne jest posiadanie odpowiednich umiejętności i kompetencji. 

Pozyskiwanie ich, rozwijanie i wykorzystywanie ma stanowić narzędzie integracji społecznej3 

oraz umożliwić odnalezienie się w tej niezwykle złożonej rzeczywistości.  

Opierając się na przekonaniu anglosaskich pedagogów Rolada Meighana i Johna 

Holta, uczący się powinien być postrzegani jako natural learners, a sam proces jako czynność 

zachodząca wszędzie i o każdej porze4. To samo przekonanie dotyczy zasadności formalnego 

wymiaru edukacji i wykorzystywania, czy wręcz inkluzji w jej szeregi wymiaru 

nieformalnego. Wszystkie z tych postulatów zawarte w edukacji spersonalizowanej już od 

dawna propagują elastyczny i zindywidualizowany model edukacji, którego fundament 

stanowi mocno akcentowany element praktyczności, mający swoje odzwierciedlenie  

w pozyskiwaniu umiejętności i kompetencji, które wraz z wiedzą teoretyczną stanowią pełen 

obraz rzeczywistości edukacyjnej. Niewykorzystywanie wszelkich dostępnych bodźców, 

informacji i doświadczeń z otaczającego nas świata byłoby zwykłym marnotrawstwem  

i samoistnym hamowaniem własnego rozwoju. Jednocześnie ludzie, którzy znajdują się  

w naszym otoczeniu mogą dostarczać nam każdego dnia nowego zasobu wiedzy, 

umiejętności i kompetencji. Nie świadczą o tym ich dyplomy, ale to, czym się zajmują na co 

dzień i czego my, możemy się od nich nauczyć5.  

Kolejnym aspektem niezwykle istotnym w edukacji całożyciowej jest zrównoważenie 

ważności tego, czego warto się uczyć i czego warto nauczać i czemu warto poświęcać czas w 
                                                
1 Fragment tytułu książki Rolada Meighan Natural Learning and the Natural Curriculum, anybody, any age; any 
time, any place; any pathway, any pace. Educational Heretics Press, Nottingham 2001.  
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3 ibidem, przedmowa. 
4 Zob. R. Meighan, Natural Learning and the Natural Curriculum…, s. 1-3. 
5 Zob. R. Meighan. Edukacja elastyczna. Jutro twojego dziecka decyduje się dzisiaj, Stowarzyszenie Nasza 
Szkoła, Toruń [pomiędzy 1988 a 1992].  



przestrzeni edukacyjnej. Wydarzenia ostatnich kilku lat w Polsce oraz wprowadzenie 

Krajowej Ramy Kwalifikacji pokazało jak niezwykle istotny jest to obszar. Na scenę 

wkroczyła walidacja kompetencji zdobywanych na drodze edukacji pozaformalnej  

i nieformalnej, a tym samym powrót do praktycznej sfery edukacji i szukania możliwości ich 

kwalifikowania i mierzenia6.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

                                                
6 Wyniki badań pozyskane z dokumentów otrzymanych od Instytutu Badań Edukacyjnych dot. procedur efektów 
uczenia się osiągniętych na drodze edukacji poza formalnej i uczenia się nieformalnego, Warszawa, 28 wrześnie 
2012 r.  


