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Abstract: On the basis of literature lifelong education is characterized. Historical concepts to 
recognize the potential for lifelong education are indicated. Principles and characteristics of lifelong 
education (the multiplicity of organizers, the diversity of education, multi-level organization, 
continuity, permeability, relative density, internal consistency) are presented and formulated. Common 
forms of life-long education are described. The functions of life-long education (adaptive, 
compensatory, restoration and reconstructive) are distinguished and described. Basic forms of training 
courses are presented and characterized. The training courses system is illustrated viewing this process 
in the Marine Officers’ Training Centre (SDKO) and Maritime Rescue Training Centre (OSRM) at the 
Maritime University of Szczecin. It is characterized and stressed that lifelong education integrates 
teaching and upbringing processes in several dimensions: temporal, spatial, methodological and 
substantive. 
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Wprowadzenie 
 
Aktualnie posiadana i zdobyta wiedza nie jest 
dana raz na całe życie. Współczesny szybki 
rozwój techniki, nauki, postępy i przemiany, 
które dokonują się w skali globalnej ogólnej 
wiedzy jak i na stanowiskach pracy powodują, 
że każdy człowiek, pracujący lub zamierzający 
podjąć pracę, zmuszony jest stale poszerzać 
swoją wiedzę, umiejętności i zdobywać nowe 
kwalifikacje. Odbywa się to z reguły poprzez 
edukację na odpowiednim poziomie, 
kształcenie i doskonalenie swoich umiejętności 
i zdobywanie nowych kompetencji. Możliwe 
jest to dzięki tzw. kształceniu ustawicznemu i 
wzrastającemu poziomowi edukacji. 

Oddzielnym zagadnieniem jest zdobywanie 
wiedzy w celu tzw. inwestycji w siebie, w swój 
rozwój.  
Dostępność alternatywnych ośrodków 
kształcenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
poza ramami obligatoryjnego kształcenia 
intencjonalnego powoduje, że mogą oni 
zdobywać ją w coraz szerszym zakresie, a 
istotne jest, że o poziomie życia ludzi decyduje 
w znacznym stopniu ogólny poziom 
intelektualny społeczeństwa. Stąd też dalej 
scharakteryzowane kształcenie ustawiczne 
powinno być niezbędnym warunkiem i 
elementem życia członków tego społeczeństwa. 
W pracy zostaną scharakteryzowane ogólne 
podstawy, zasady i problemy kształcenia 
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ustawicznego. Egzemplifikacja tych zagadnień 
zostanie przedstawiona w końcowej części na 
przykładzie dokształcania i uzupełniania 
wiedzy przez załogi obiektów pływających. 
 
Pojęcie kształcenia ustawicznego 
 
Konieczność kształcenia ustawicznego 
szczególnie istotna jest w wybranych zawodach 
i w nich też występuje jako konieczność 
zapoznawania się z nowymi produktami 
związanymi z charakterem pracy.  
Wg [14] kształcenie ustawiczne jest to 
kształcenie poszkolne, trwające od ukończenia 
szkoły aż do końca aktywności zawodowej, a 
nawet do końca życia (teza kierunkowa - nigdy 
nie jest za późno na naukę). Natomiast 
kształcenie permanentne rozumie on, jako 
kształcenie całożyciowe, trwające od chwili 
narodzenia się człowieka aż do jego śmierci 
(teza kierunkowa - nigdy nie jest za wcześnie i 
nigdy nie jest za późno na naukę). Z kolei wg 
[15] kształcenie ustawiczne to ogół 
zorganizowanych procesów oświatowo-
wychowawczych różnych treści, form i metod 
działania, poziomu, stanowiących przedłużenie 
lub zastępujących kształcenie w różnych typach 
szkół tj. podstawowych, zasadniczych, średnich 
i wyższych. Dzięki nim dorośli wzbogacają 
swoją wiedzę, rozwijają zdolności, podnoszą 
poziom kwalifikacji zawodowych, co powoduje 
zmiany w ich postawach społeczno-
zawodowych. Wg pracy [18] proces kształcenia 
ustawicznego zmierza do wszechstronnego 
rozwoju osobowości, kształtowania określonych 
uzdolnień, zainteresowań i ogólnej sprawności 
umysłowej człowieka. Natomiast na podstawie 
[1] kształcenie ustawiczne stanowi jednocześnie 
ideę, proces i zasadę. Jest ideą wymagającą 
realizacji przez całe życie w sposób ustawiczny, 
bez przerwy. (...) Oznacza ono stan uczenia się, 
który trwa od narodzin człowieka do kresu jego 
istnienia, proces dynamiczny, nieprzerwany. 
Idea kształcenia ustawicznego przeczy 
zamiarowi zamykania go w jednym tylko lub w 
kilku okresach życia.  
Historycznie zagadnienia kształcenia, które 
można uznać za ustawiczne kształcenie 
pojawiają się w twórczości Konfucjusza, 
Hipokratesa, Sokratesa i Platona, a później w 
koncepcjach kształcenia J.A. Komeńskiego, 
J.J. Rousseau, i J.A. Condorcet’a, a w Polsce u 
Sz. Marycjusza, A.F. Modrzewskiego, G. Pira-
mowicza, A. Popławskiego, A. Kamieńskiego i 

współcześnie u B. Suchodolskiego, R. Wro-
czyńskiego, J. Półturzyckiego, A. Cieślaka, 
W. Okonia, Z. Matulki i innych [1].  
Na podstawie [1, 2, 3, 10, 11, 14, 15, 16, 18] 
można sformułować następujące zasady i cechy 
kształcenia ustawicznego:  
- ukierunkowania kształcenia ustawicznego na 
indywidualne i społeczne cele; 
- świadomego, dobrowolnego i 
zdyscyplinowanego uczestnictwa w procesie 
kształcenia ustawicznego; 
- łączenia doświadczenia praktycznego z 
poznawaniem teorii naukowych; 
- jedności wiedzy, umiejętności, nawyków; 
- poszukiwania optymalnych dla danej 
jednostki treści, form i metod kształcenia 
ustawicznego; 
- łączenia kształcenia, samokształcenia i 
samodoskonalenia; 
- racjonalnego doboru treści kształcenia; 
- samokrytycznej kontroli postępów 
samokształcenia i kształcenia ustawicznego; 
- respektowania wskazań teorii 
samokształcenia; 
- sprawdzania w praktyce przydatności 
uzyskanej w procesie kształcenia ustawicznego 
wiedzy i umiejętności; 
- porównawczego analizowania problemów i 
treści kształcenia ustawicznego; 
- renowacji, restrukturyzacji i aktualizacji 
posiadanej przez daną jednostkę wiedzy 
naukowej; 
- pełnego, osobistego zaangażowania w 
procesie samokształcenia; 
- konfrontowania różnych źródeł wiedzy.  
W naukach humanistycznych i  społecznych 
została sformułowana zasada kształcenia 
ustawicznego, wg której w procesie 
programowania i organizowania edukacji we 
wszystkich jej wymiarach i na wszystkich 
poziomach należy respektować ciągłość 
doświadczeń, potrzeb, aspiracji, wiadomości i 
umiejętności tworzenia warunków 
permanentnego ich doskonalenia, uzupełniania, 
unowocześniania, wiązania w logiczne i 
merytoryczne całości, użytkowania w 
różnorodnych coraz to nowych sytuacjach 
życiowych [16].  
W procesie kształcenia ustawicznego można 
wskazać jego charakterystyczne cechy [1]:  
- wielość organizatorów, czyli instytucje 
wychowania przedszkolnego, szkoły 
wszystkich poziomów i typów, placówki zajęć 
pozalekcyjnych, biblioteki, świetlice, kluby, 
domy i ośrodki kultury, instytucje artystyczne;  
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- różnorodność form edukacji (dydaktycznych i 
wychowawczych), podział możliwy według 
różnych kryteriów: celu lub typu czynności 
(formy przyswajania, utrwalania, odnawiania, 
poszerzania i pogłębiania elementów 
składających się na kwalifikacje zawodowe i 
ogólne), kryterium jakości (intensywne i 
ekstensywne), kryterium - stosunek do szkoły 
(formy szkolne i pozaszkolne), formy 
dydaktyczne, wychowawcze, artystyczne itp. 
oraz odnoszące się do ilości uczestników - 
indywidualne, zespołowe, masowe, 
bezpośrednie i pośrednie formy edukacji; 
- wielopoziomowość, która wyraża się 
zróżnicowaniem treści i poziomu 
merytorycznego, stopniem złożoności struktury 
różnych zajęć oraz w stopniem złożoności 
metod kształcenia (od łatwych do trudnych); 
- ciągłość, oznaczająca stałość procesów 
kształceniowych i wychowawczych, brak 
przerw nie tylko podczas kształcenia na 
poszczególnych poziomach i w różnych 
formach, ale również w czasie przechodzenia 
pomiędzy poszczególnymi poziomami i 
rodzajami kształcenia; 
- drożność pomiędzy różnymi formami i 
ogniwami kształcenia, która umożliwia 
swobodne przechodzenie z jednego poziomu 
kształcenia na następny, wyższy od 
poprzedniego, a także swobodne przechodzenie 
na tym samym poziomie, z jednej formy 
edukacji do innej - organizacyjnie i 
metodycznie odmiennej; 
- względna zwartość i wewnętrzna spójność 
składających się na nie elementów 
edukacyjnych.  
Wg [13] można wskazać cechy kształcenia 
ustawicznego, wspólne dla wielu krajów: 
- procesy uczenia się zachodzą w różnych 
miejscach, nie tylko w formach 
zorganizowanych przez system edukacji; 
- wszyscy zatrudnieni muszą posiadać 
umiejętność samodoskonalenia się w różnych 
okolicznościach, traktować miejsce pracy jako 
instytucję edukacyjną; 
- zmienia się charakter i wzorce pracy; 
- rozwój multimediów i rynku oprogramowania 
komputerowego wpływa w znaczny sposób na 
kształcenie; 
- technologie informatyczne i cyfrowe 
stymulują kontakty między uniwersytetami i 
przedsiębiorstwami sektora ICT w zakresie 
kształcenia na odległość na rynkach 
globalnych; 

- instytucje kształcenia ustawicznego 
uelastyczniają odpowiedź na potrzeby rynku i 
kładą większy nacisk na wiedzę użyteczną i 
praktyczną; 
- partnerstwo między uniwersytetami a 
biznesem i przemysłem ma decydujące 
znaczenie dla sukcesu ekonomii wiedzy; 
- rozmywają się granice między życiem 
zawodowym a okresem nauki, formalną i 
nieformalną edukacją; 
- szkoły coraz bardziej angażują się w edukację 
moralną i obywatelską.  
W literaturze na temat kształcenia ustawicznego 
spotyka się wskazanie różnych funkcji jakie 
ono pełni. I tak w [10, 11] wyróżniono funkcję 
adaptacyjną, wyrównawczą, renowacyjną oraz 
rekonstrukcyjną:  
- funkcja adaptacyjna występuje w pierwszym 
okresie pracy zawodowej, a także wtedy, kiedy 
następuje zmiana w technologii lub w 
wyposażeniu maszynowo-narzędziowym.;  
- funkcja wyrównawcza występuje w czasie 
wyrównywania braków w stosunku do 
założonego poziomu kwalifikacji, jest to 
wyrównywanie do poziomu formalnego, 
zawartego w odpowiednich aktach prawnych; 
- funkcja renowacyjna i rekonstrukcyjna 
charakteryzuje przyswajanie nowych 
wiadomości i umiejętności zawartych w treści 
pracy zawodowej w wyniku postępu nauki i 
techniki, wnoszenie przez pracownika do 
swojej pracy ulepszeń, wykazywanie 
umiejętności twórczych w dziedzinie techniki i 
technologii lub organizacji pracy oraz 
odnawianie zapomnianej wiedzy zawodowej. 
Z kolei w [14] przedstawiono i scharak-
teryzowano następujące funkcje kształcenia 
ustawicznego: 
- zastępczą poszkolnego kształcenia 
ustawicznego, odgrywającą rolę w rozwoju 
gospodarczym, społecznym i kulturalnym 
kraju; 
- przysposobienia zawodowego, przyuczenia do 
określonych prac czy nauczania zawodu 
absolwentów szkoły podstawowej, szkoły 
średniej, specjalistycznej, którzy nie będą 
kontynuować nauki w szkole wyższej i 
przystąpią do pracy zawodowej, bez żadnego 
przygotowania zawodowego; 
- adaptacji społeczno-zawodowej absolwentów 
szkół różnych szczebli, rozpoczynających pracę 
zawodową. Najważniejszą rolę programów 
działalności adaptacyjnej zakładów pracy 
stanowią staże pracy. Często taką adaptacyjną 
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opieką powinni być objęci również pracownicy 
zmieniający zakład i miejsce pracy; 
- podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
warunkującą awans zawodowy rozumiany w 
ramach wykonywania zawodu, bądź jako 
przechodzenie ze statusu robotnika do statusu 
technika, a ze statusu technika do statusu 
inżyniera. Do tej funkcji zalicza się również 
opanowywanie innego, pokrewnego zawodu 
lub dodatkowej specjalizacji w ramach 
opanowanego zawodu podstawowego; 
- specjalizującą w znaczeniu 
szerokoprofilowego kształcenia zawodowego w 
szkołach i uczelniach oraz przenoszenia 
specjalizacji w okresie pracy zawodowej; 
- renowacyjną polegającą na odświeżaniu i 
aktualizacji wiadomości, umiejętności 
zawodowych, dostosowywaniu ich do nowych 
technologii, organizacji pracy, urządzeń…; 
- przekwalifikowywania, czyli opanowywania 
nowego zawodu. Związana jest z 
przekształcaniem się zawodów, ich zanikaniem, 
utratą zdolności do wykonywania wyuczonego 
zawodu, zmianami organizacyjnymi; 
- politechniczną, która przygotowuje 
współczesne społeczeństwo do umiejętnego 
posługiwania się nowoczesnymi środkami 
technicznymi, narzędziami i przyrządami pracy, 
urządzeniami, maszynami, środkami lokomocji 
oraz masowego przekazu; 
- ogólnokształcącą podnoszącą poziom 
kulturalny jednostek i społeczeństwa, 
przygotowującą do rozumienia szybko 
zmieniającego się świata, korzystania z dóbr 
kulturalnych oraz do czynnego uczestnictwa w 
kulturze, pełnienia różnych funkcji 
politycznych, społecznych, wychowawczych w 
odniesieniu do rodziny i społeczeństwa. 
Kształcenie ustawiczne może być realizowany 
w różnych formach, wśród których wyróżnia 
się formy szkolne i pozaszkolne o różnych 
rozwiązaniach organizacyjno-programowych. 
Wg [17] do form szkolnych zalicza się 
państwowe (publiczne) szkoły dla dorosłych, 
jak również niepaństwowe (niepubliczne), 
zarówno społeczne i prywatne. Pozaszkolne 
formy dalszego kształcenia prowadzone są 
przez: stowarzyszenia (gospodarcze, kulturalne, 
społeczne, edukacyjne), organizacje społeczno-
polityczne i wyznaniowe, związki zawodowe i 
inne organizacje pracownicze, organizacje 
branżowe i zakłady pracy, kluby zainteresowań 
i usług społecznych, fundacje oraz komercyjne 
spółki w różnych dziedzinach szeroko 
rozumianej gospodarki narodowej, itp.  

Praca [14] za dominujące formy organizacyjno-
programowe kształcenia ustawicznego w 
formach szkolnych wskazuje szkoły wyższe, a 
także studia podyplomowe i specjalistyczne, a 
formach pozaszkolnych - uniwersytety 
powszechne, robotnicze, ludowe, dla rodziców, 
uniwersytety trzeciego wieku, studia oświatowe 
oraz kursy zawodowe i problemowe, spotkania 
autorskie, hobbystyczne i wiele innych form. W 
szkołach dla pracujących organizuje się 
kształcenie w formie nauczania stacjonarnego 
lub na odległość. Do stacjonarnych form 
kształcenia należą szkoły wieczorowe lub 
zmianowe dla pracujących, do form kształcenia 
na odległość - studia korespondencyjne, 
zaoczne, eksternistyczne oraz szkoły 
wielodziałowe a ostatnio e-learning. W 
szkołach stacjonarnych przeważa bezpośrednie 
oddziaływanie nauczyciela na uczniów i 
studentów, w szkołach na odległość w różnych 
proporcjach oddziaływanie pośrednie i 
bezpośrednie za zdecydowaną przewagą 
oddziaływania pośredniego [14].  
Studia podyplomowe uważane są przez 
niektórych, za jeden z najbardziej 
charakterystycznych tworów oświatowych 
rewolucji naukowo-technicznej [14]. W 
założeniu studia te mają na celu umożliwienie 
uzyskania nowych kwalifikacji, tj. zdobycie 
wiedzy i umiejętności w zakresie nie objętym 
specjalnością uzyskaną w wyniku ukończenia 
studiów wyższych, a niezbędnych do 
wykonywania pracy zawodowej, wprowadzania 
postępu; umożliwienie zdobycia specjalizacji w 
węższym zakresie w stosunku do specjalizacji 
uzyskanej w wyniku ukończenia studiów 
wyższych; aktualizację wiedzy i umiejętności w 
związku z postępem nauki i techniki. Zajęcia na 
studiach podyplomowych prowadzone są 
systemem studiów dziennych, wieczorowych i 
zaocznych [14]. 
Charakterystyczną obecnie i jedną z 
najważniejszych organizacyjnych form 
nauczania, którą cechuje zróżnicowanie i 
elastyczność są aktualnie różnego rodzaju kursy 
zawodowe. Kurs, podobnie jak szkoła ma 
charakter kształcenia systematycznego, z 
wyjątkiem tych, do których należą kursy 
krótkoterminowe, nazywane często 
kursokonferencjami, a mające charakter 
kształcenia doraźnego. Do podstawowych form 
kursowych zalicza się [17]: 
- kursy kwalifikacyjne, przygotowujące do 
egzaminów na tytuły robotnika 
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kwalifikowanego i mistrza w przemyśle oraz 
rzemiośle; 
- kursy wyuczające zawodu lub przygotowujące 
do egzaminów na określone uprawnienia, np. 
do kierowania pojazdem samochodowym; 
- kursy doskonalące, mające na celu 
aktualizację wiadomości i umiejętności 
pracowników kwalifikowanych; 
- kursy wynikające z osobistych zainteresowań, 
np. kursy językowe, komputerowe i inne. 
Kształcenie ustawiczne prowadzone jest za 
pomocą różnych określonych metod, których 
dobór jest dobrowolny, świadomy, zależy od 
inteligencji, poziomu wiedzy, wykształcenia, 
płci i wieku uczestników kursu [4, 16]. Wg [16] 
można wyróżnić następujące metody: 
- uczestnictwa w zajęciach oświatowych, 
organizowanych przez placówki kulturalno-
oświatowe, wyspecjalizowane ośrodki 
kształcenia i doskonalenia zawodowego; 
- indywidualnego samokształcenia; 
- percepcji informacji przekazywanych przez 
środki masowego przekazu i ich krytycznej 
oceny (radio, telewizja); 
- badania zjawisk i procesów społecznych, 
gospodarczych, kulturowych i zdobywania w 
ten sposób sprawdzonej wiedzy i umiejętności 
badawczych; 
- angażowania się w rozwiązywanie ważnych 
problemów społecznych, gospodarczych i 
kulturowych i uzyskiwanie w ten sposób 
cennego doświadczenia, wiedzy i umiejętności; 
- zwiedzania i hospitowania instytucji 
naukowych, artystycznych, społecznych, 
zakładów pracy i zbierania ważnych dla danej 
jednostki i grupy doświadczeń i informacji; 
- uczestniczenia w wykładach, odczytach i 
dyskusjach dotyczących problematyki 
interesującej dorosłych; 
- studiowania wybranych zagadnień naukowych 
przez uczestnictwo w różnych formach 
kształcenia ustawicznego (kursy, studia 
podyplomowe, seminaria specjalistyczne, 
konferencje, podróże itp.); 
- uczestniczenia w spotkaniach ze specjalistami 
z różnych dziedzin nauki, techniki, działalności 
zawodowej i sztuki, umożliwiającego 
zdobywanie wiedzy i specjalistycznych porad. 
 
Kształcenie ustawiczne załóg statków 
 
Jako przykładem ilustrującym kształcenie 
kursowe, posłużono się poniżej systemem 
kursów realizowanych dla załóg pływających 

statków, a szczególnie pracowników siłowni 
okrętowych (oficerów mechaników 
okrętowych). Środowisko zawodowe załóg 
pływających szczególnie narażone jest na 
zmieniające się warunki pracy, tj. wchodzenie 
do eksploatacji coraz to nowych generacji 
urządzeń technicznych, przepisów regulujących 
bezpieczeństwo i pracę na morzu i w portach 
oraz konieczność zdobywania najnowszej 
wiedzy w celu możliwości awansu 
zawodowego jak i odnawiania już posiadanej 
wiedzy [7, 8].  
W Szczecinie głównymi ośrodkami szkolenia 
załóg pływających statków jest Studium 
Doskonalenia Kadr Oficerskich (SDKO) oraz 
Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego 
(OSRM). Oba te ośrodki istnieją przy Akademii 
Morskiej w Szczecinie. 
Rodzaje prowadzonych kursów związane są z 
popytem na nie. Zapotrzebowanie na kursy 
wynika głównie z następujących powodów: 
administracja morska wymaga określonego 
typu przeszkolenia od kandydata do otrzymania 
świadectwa lub armator chce przeszkolić 
członków załóg w określonym zakresie (rys. 1 i 
2), bądź też od oficerów zamierzających 
zatrudnić się na określonym typie statku, 
wymagane jest odpowiednie świadectwo. 
Ogólnie kursy można podzielić na 
kwalifikacyjne (przygotowujące do egzaminów 
na dyplomy morskie) i specjalistyczne - 
wymagane na niektórych stanowiskach lub 
typach statków, np. radiowe (GMDSS, UKF i 
pochodne), obsługi urządzeń radarowych (np. 
ARPA), przewozu ładunków niebezpiecznych 
HAZMAT itd., inne kursy zawodowe, związane 
z aktualizacją wiedzy na temat nowych 
przepisów, technologii, urządzeń itp. (np. 
obsługa map elektronicznych ECDIS, nowe 
elementy diagnostyki wolnoobrotowych 
silników spalinowych, nowoczesne metody 
spawania), itd. 
Samo SDKO od powołania w 1969 przeszkoliło 
ponad siedem tysięcy osób na kursach 
kwalifikacyjnych, ponad dwadzieścia dwa 
tysiące na kursach specjalistycznych. W 
ostatnich dwóch latach, tj. w roku 2011 i 2012 
łączna liczba uczestników na kursach 
kwalifikacyjnych i specjalistycznych wyniosła 
odpowiednio 1697 i 1926 osób. W przypadku 
załóg maszynowych rodzaje kursów i liczbę 
uczestników zestawiono w tabeli 1. 
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Rys. 1. Kurs łodzi zrzutowej w OSRM AM w Szczecinie [19] 
 
 

 

Rys. 2. Kurs Indywidualnych Technik Ratunkowych w OSRM AM w Szczecinie [19] 

 
 

Tabela 1 
Zestawienie kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych dla załóg maszynowych oraz liczby uczestników  

w roku 2011 i 2012 
Liczba uczestników 

Rodzaj kursu 
2011 2012 

Kursy kwalifikacyjne 
Starszy mechanik 56 45 

II mechanik 53 54 
Mechanik wachtowy - 16 

Oficer elektroautomatyk 24 15 
Kursy specjalistyczne 

Dowodzenie siłownią okrętową 37 6 
 
 
Jednak mimo tego, że w przypadku niektórych 
zawodów, jak opisanych powyżej członków 
załóg statków morskich, metody kształcenia 
ustawicznego są dobrze rozwinięte, to 
jednocześnie, zgodnie z danymi podanymi w 
„Projekcie założeń projektu ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 
niektórych innych ustaw” [20] w Polsce 
dominuje model uczenia się do 25 roku życia. 
Uczestnictwo w kształceniu formalnym lub 
pozaformalnym osób w wieku powyżej 25 roku 
życia należy do najniższych w UE i sięga 
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zaledwie 5%. W efekcie obserwuje się 
pogłębiające niedopasowanie kwalifikacji 
pracowników, zwłaszcza starszych, do potrzeb 
rynku pracy, co odbija się na ogólnym 
wskaźniku niskiego poziomu zatrudnienia 
(64,8% w Polsce przy średniej dla UE 68,6% w 
grupie wiekowej do 64 roku życia). 
 
Uwagi końcowe 
 
Przyjęcie koncepcji kształcenia ustawicznego 
stawia przed systemem oświatowym wiele 
wymagań, do których należy zaliczyć m.in.  
doskonalenie kwalifikacji człowieka w toku 
jego profesjonalnego życia, przygotowanie 
młodej generacji do edukacji ustawicznej, 
wzmożenie roli wychowania poza szkołą przez 
zwiększenie oddziaływania wychowawczego 
instytucji społecznych, politycznych, 
gospodarczych i kulturalnych, doskonalenie 
struktury planowania oświatowego i sieci 
oświatowej [4, 12, 18]. 
Cechą charakterystyczną kształcenia 
ustawicznego jest planowe i racjonalne 
oddziaływania na rozwój człowieka na każdym 
etapie jego życia. Ma to umożliwić w 
optymalny sposób kształcącemu się zajęcie 
właściwego miejsca w społeczeństwie w stale 
zmieniającej się rzeczywistości. Oznacza to 
rozciągnięcie kształcenia w czasie, na 
wszystkie okresy życia człowieka. Jest to 
proces, który dla człowieka nigdy się nie 
kończy, a po upływie jednej fazy kształcenia 
przechodzi na następne, stojące na wyższym, 
merytorycznym poziomie [6, 9]. Można 
stwierdzić, że kształcenie ustawiczne łączy w 
jedną całość liczne procesy edukacyjne i 
wychowawcze w kilku wymiarach: czasowym, 
przestrzennym, metodycznym i merytorycznym 
[1]: 
- wymiar czasowy oznacza integrację wysiłków 
edukacyjnych i wychowawczych skierowanych 
na człowieka we wszystkich okresach jego 
życia: począwszy od wychowania w 
pierwszych latach życia do ostatnich dni 
egzystencji. Integruje w zwarty system 
dydaktyczno-wychowawczy wychowanie w 
okresie żłobkowym, przedszkolnym, szkoły 
podstawowej, średniej, wyższej, kształcenie 
podyplomowe, edukację dorosłych (poszkolną), 
działania wychowawczo-rozrywkowe 
kierowane na ostatnie lata jego życia. Istotne 
jest tu kształtowanie odpowiednich sił 
umysłowych, wdrożenie w nawyki 
intelektualne niezbędne do dalszej nauki, 

rozbudzenie zainteresowań poznawczych i 
przyzwyczajenie do samokształcenia. 
Zdobywanie na tych etapach wiadomości winno 
być ograniczone do ukształtowania pojęć 
niezbędnych do dalszej edukacji. Kształcenie w 
czasie dorosłości, oprócz wyżej wymienionych 
celów, winno być ukierunkowane na 
odnawianie, aktualizację i pogłębianie 
wcześniej zdobytych kompetencji umysłowych 
(ogólnych i zawodowych). W wieku podeszłym 
i starości kształcenie ma pełnić głównie zadania 
profilaktyczne tj. przeciwdziałania zanikowi 
funkcji fizycznych i sprawności psychicznej 
oraz kompensować bezczynność zawodową, 
nieraz osamotnienie. 
- wymiar przestrzenny to integracja poczynań 
dydaktycznych i wychowawczych różnych 
instytucji i środowisk, z którymi styka się 
człowiek w ciągu życia: rodziny, grup 
rówieśniczych, środowiska lokalnego, 
przedszkola, szkoły, instytucji zajęć 
pozaszkolnych, zakładów pracy, stowarzyszeń, 
kościoła, środków masowego przekazu, 
instytucji sportowych i rekreacyjnych, 
artystycznych, placówek kulturalno-
wychowawczych, zakładów resocjalizujących, 
placówek służby zdrowia, porządku 
publicznego itp. Wymiar ten łączy zatem 
oddziaływania resortów oświaty, kultury i 
sztuki, gospodarczych, zdrowia, wymiaru 
sprawiedliwości, porządku publicznego. 
- wymiar metodyczny i merytoryczny integruje 
zajęcia w różnym stopniu trudności, 
wymagające od uczącego się różnej 
intensywności wysiłku umysłowego w dążeniu 
do ukształtowania własnej osobowości: od 
łatwych i powierzchownych, do form 
kształcenia intensywnego wymagających od 
uczestników dużego wysiłku intelektualnego, 
siły woli.  
W kształceniu dorosłych, o zróżnicowanym 
doświadczeniu życiowym, z różnymi 
zainteresowaniami, poziomem wiedzy, ich 
potrzebami i motywacjami, opanowaniem 
techniki uczenia się, aktywnością 
edukacyjną w okresie poszkolnym, 
pełnionymi rolami społecznymi, ilością i 
strukturą czasu wolego można zatem 
wyróżnić pozytywne cechy ich uczenia się 
[5]:  
- bogatsze, pełniejsze, sprzyjające uczeniu się 
procesy poznawcze (w wyniku doświadczenia 
zawodowego i życiowego); 
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- uwagę, której znaczenie w toku uczenia się 
jest duże, a którą cechuje większa stałość, 
pojemność, podzielność i przerzutność 
(dominuje uwaga dowolna, umiejętność 
skupienia się na materiale nauczania oraz 
zdolność do systematycznego wysiłku); 
- zdolność do zapamiętywania (głównie związ-
ków i zależności), która często jest wyższa niż 
u młodzieży, jak również dobra pamięć słowno-
logiczna; 
- zdolność do myślenia abstrakcyjnego, stano-
wiącego istotę poznania oraz podstawę 
skutecznego uczenia się; 

- większa dojrzałość emocjonalna i wolicjo-
nalna, uczucia są bardziej podporządkowane 
rozumowi i woli, większa niż u młodzież 
możliwość wyznaczania celów i zadań w 
zakresie swojej edukacji, treści, formy, metod 
pracy edukacyjnej, a także kontroli proces 
uczenia się; 
- samodzielność w uczeniu się, bez przymusu, 
nakazu, często drogą samokształcenia; 
- motywacja, dominacja motywów praktyczno-
zawodowych.  
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