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to pewna pracato pewna praca

Na Lubelszczyźnie ponad 200 szkół oferuje osobom dorosłym uzupełnienie
wykształcenia i naukę zawodów potrzebnych na rynku pracy od zaraz. Coraz częściej
dorośli podejmują naukę bo współczesna gospodarka wymaga ciągłej edukacji:
panowie po trzydziestce zdają maturę, a panie po czterdziestce zdobywają
wykształcenie techniczne.

Dziś nie można nauczyć się „raz na zawsze”, czy „raz na całe życie”. Gwarancja zatrudnienia
na całe życie również przestaje być możliwa. Najlepszą inwestycją współczesnego człowieka jest
więc edukacja ustawiczna. O poziomie życia ludzi decyduje ogólny poziom intelektualny
społeczeństwa. Dlatego kształcenie ustawiczne powinno być niezbędnym warunkiem
i elementem życia każdego człowieka. Dzięki kształceniu dorośli wzbogacają swoją wiedzę,
rozwijają zdolności, podnoszą poziom kwalifikacji zawodowych, co powoduje zmiany w ich
postawach społeczno-zawodowych. Proces kształcenia ustawicznego zmierza
do wszechstronnego rozwoju osobowości, kształtowania określonych uzdolnień, zainteresowań
i ogólnej sprawności umysłowej człowieka. We współczesnym świecie osoby bez odpowiednich
kompetencji, bez określonego kapitału nie tylko ekonomicznego, ale i kulturowego, bez dostępu
do informacji stają się dotknięte w coraz wyższym stopniu bezrobociem.

W badaniach absolwentów szkół dla dorosłych najczęściej występującą prawidłowością jest
wzrost poczucia własnej wartości i otwarcie na ludzi. Podniesienie poziomu wykształcenia,
kompetencji zawodowych i otwartość społeczna owocują bezpośrednio znalezieniem pracy. I jak
podkreślają to sami absolwenci szkól dla dorosłych – dobrej pracy. Wzrost zainteresowania osób
dorosłych nauką w formach szkolnych jest szczególnie wyraźny w krajach Europy Zachodniej.
Tam osoby dorosłe poświęcają średnio na naukę aż 70 godzin rocznie. W Polsce „moda
na naukę” dopiero się zaczyna, a konkretne korzyści płynące z kształcenia się są najlepszą
promocją.

Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw prowadzi projekt „Informacja – edukacja – lepsza
przyszłość” promujący ideę kształcenia ustawicznego. Instytut przekazuje społeczności lokalnej
rzetelną informację o możliwościach kształcenia ustawicznego w województwie lubelskim.
Udostępnia aktualną bazę szkół i kierunków kształcenia w województwie lubelskim. Zapewnia
fachową pomoc specjalistów w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej oraz opracowaniu
indywidualnego planu edukacyjnego. W Instytucie można uzyskać najnowsze informacje
o tendencjach na rynku pracy w Polsce i regionie.

Z informacji oraz doradztwa w ramach projektu mogą skorzystać osoby dorosłe: kobiety
i mężczyźni w wieku 18-64 lat zainteresowane zdobywaniem wiedzy i podnoszeniem swych
kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych. Zapraszamy zarówno osoby, które skończyły
szkołę jak i te pracujące zawodowo od kilku lat, osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne, młode
jak również dobiegające wieku emerytalnego. Najistotniejsze, żeby chciały się stale kształcić,
rozwijać zawodowo. Wiedza to rozwój i lepsza przyszłość. To pewna praca.

Człowiek - najlepsza inwestycja

Baza szkół i kierunków kształcenia
oraz indywidualne doradztwo zawodowe:

www.irp-fundacja.pl/edukacja
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