Organizatorami kształcenia
ustawicznego w Polsce są:

•
•
•
•
•

szkoły dla dorosłych
szkoły wyższe
placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia
praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia
zawodowego
instytucje prowadzące działalność oświatową na
zasadach określonych w przepisach ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej
inne instytucje rynku pracy prowadzące działalność
edukacyjno-szkoleniową

Kształcenie ustawiczne osób dorosłych
może być finansowane ze środków:

•
•
•

•

budżetu państwa i samorządów terytorialnych
własnych osób szkolących się
przedsiębiorstw:
- w części lub całości przez pracodawcę
- z refundacji, którą pracodawca może otrzymać
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) lub
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON)

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, a przede
wszystkim z Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacji na temat instytucji edukacyjnych
można szukać:

•
•
•

•

w wydziałach edukacji działających w urzędach miast
w Kuratorium Oświaty w Warszawie i jego delegaturach
w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach
na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie:
wupwarszawa.praca.gov.pl, gdzie znajduje się wykaz
szkół kształcących osoby dorosłe na terenie
województwa mazowieckiego
w bazach internetowych, np. ogólnopolskim Rejestrze
Instytucji Szkoleniowych: stor.praca.gov.pl

Uczymy się przez całe życie

Uczenie się przez całe życie:

•
•
•
•

rozwija umiejętności i kompetencje
umożliwia zdobywanie wiedzy i rozwój osobisty
podnosi kwalifikacje w kontekście zawodowym
pozwala na zdobycie nowego zawodu

Kształcenie ustawiczne to ciągłe uczenie się,
odnawianie, uzupełnianie i rozwijanie wiedzy
ogólnej, umiejętności i kwalifikacji
zawodowych przez osoby,
które spełniły obowiązek szkolny

Uczymy się w różnych formach i miejscach,
dlatego kształcenie ustawiczne może
odbywać się:
W sposób formalny, poprzez uczestnictwo w:

•
•
•
•
•

szkoleniach, kursach zawodowych
szkołach dla dorosłych
studiach podyplomowych
wyjazdach studyjnych
konferencjach i seminariach

Nieformalnie przez:

•
•
•
•

oglądanie lub słuchanie audycji edukacyjnych
czytanie publikacji edukacyjnych i specjalistycznych
naukę za pośrednictwem Internetu
kursy multimedialne

Incydentalnie przez:

•

codzienną aktywność człowieka

Stale uzupełniane kwalifikacje to:

•
•
•
•

wzrost konkurencyjności na rynku pracy
większa mobilność zawodowa
stabilna sytuacja na rynku pracy
wyższe dochody i standard życia

Uczenie się to wyzwanie na całe życie
niezależne od wieku, zależne od Ciebie

