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Projekt „Informacja - edukacja - lepsza przyszłość” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Baza szkół i kierunków kształcenia
oraz indywidualne doradztwo zawodowe:

www.irp-fundacja.pl/edukacja
Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw, ul. Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin

Tel: 81 5361095 edukacja@irp-fundacja.pl

Coraz częściej dorośli mieszkańcy Lubelszczyzny
podejmują naukę bo współczesna gospodarka wyma-
ga ciągłej edukacji: panowie po trzydziestce zdają ma-
turę, a panie po czterdziestce zdobywają wykształcenie
techniczne. W naszym województwie ponad 200 szkół
oferuje uzupełnienie wykształcenia i naukę zawodów
potrzebnych na rynku pracy od zaraz. Jak duże jest za-
interesowanie podjęciem nauki przez osoby dorosłe
pokazały targi edukacyjne organizowane w ramach
projektu „Informacja – Edukacja – Lepsza Przyszłość”.

W ciągu 9 miesięcy trwania projektu „Informacja – Edu-
kacja – Lepsza Przyszłość” prowadzonego przez Instytut
Rynku Pracy – Fundację Nowy Staw zorganizowano 5 tra-
gów edukacyjnych w największych miastach regionu,
udzielono setek specjalistycznych porad, wyemitowano
dziesiątki spotów telewizyjnych, radiowych, billboardów
i promocyjnych ogłoszeń prasowych.

Kontakt z mieszkańcami województwa lubelskiego poka-
zał, że dla jednych tematyka kształcenia ustawicznego jest
nieznana dla innych trudna ale zawsze budząca zaintere-
sowanie. Wyjaśnianie korzyści i możliwości nauki osób do-
rosłych przełamuje stereotyp myślenia, że szkołę kończy
się w młodym wieku. Formuła projektu pozwoliła dotrzeć
do potencjalnych odbiorców obejmujących grupę osób do-
rosłych w wieku 18-64 lata (z wyłączeniem osób uczących
się w wieku 18-24 lata) z obszaru woj. lubelskiego, zainte-
resowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodo-
wych. Docieraliśmy do nich wieloma kanałami
informacyjnymi. Dla potrzeb projektu wyprodukowaliśmy dy-
namiczne spoty telewizyjne, emitowane w regionalnej tele-
wizji TVP INFO. Nasze spoty radiowe można było usłyszeć
na antenie Radia Lublin. O wartości i korzyściach płyną-
cych z kształcenia ustawicznego przekonywaliśmy na ła-
mach lokalnej i regionalnej prasy całego województwa.
Artykuły i ogłoszenia ukazywały się m.in. w Kurierze Lubel-
skim, Dzienniku Wschodnim, Moim Mieście Lublin, zaś
w regionie w Słowie Podlasia, Tygodniku Zamojskim, Su-
pertygodniu Chełmskim, Teraz Puławy. Na ulicach Lublina
i innych miastach Lubelszczyzny można było dostrzec bill-
boardy ukazujące korzyści płynące z kształcenia ustawicz-
nego. W realizacji naszych działań niezwykle pomocny
okazała się Internet. W ramach projektu funkcjonowała tak-
że strona internetowa wraz z wyszukiwarką szkół prowa-
dzących edukację osób dorosłych m.in. liceów
ogólnokształcących, techników dla dorosłych, szkoł zawo-
dowych dla dorosłych, szkół policealnych i pomaturalnych
dla dorosłych. Dzięki niej każdy miał możliwość zapoznać
się z bogatą ofertą szkół w naszym województwie.

Jednym z najciekawszych wydarzeń w ramach progra-
mu były targi edukacyjne formalnej edukacji ustawicznej,

które jako Patron Honorowy wspierał Lubelski Kurator
Oświaty Krzysztof Babisz. Targi edukacyjne odbywały się
od czerwca do sierpnia 2010r. w pięciu największych mia-
stach Lubelszczyzny: Białej Podlaskiej, Chełmie, Puławach,
Zamościu oraz w Lublinie. Naszym celem było dotarcie
do jak największej liczby mieszkańców województwa. Star-
liśmy się wkomponować z naszą ideą w lokalne otoczenie.
W ten sposób zorganizowaliśmy stoiska wystawowe szkół
jako eventy towarzyszące dużym imprezom, takim jak Dni
Białej Podlaskiej, obchody Lubelskiego Lipca 80 czy poże-
gnanie lata na puławskich błoniach. Staraliśmy się być
w centrum i blisko ludzi – koło supermarketu w Chełmie czy
na Rynku w Zamościu. Wszędzie gdzie docieraliśmy, na-
szym głównym celem było przełamywanie barier osób do-
rosłych przed podejmowaniem kształcenia. Tysiące osób
odwiedzających stoiska szkolne znalazło informacje i moż-
liwość konsultacji.

Jedną z bezpośrednich metod promujących ideę kształ-
ceni ustawicznego był nasz punkt informacyjno-doradczy.
Każdy, kto poszukiwał informacji, mógł tam skorzystać z po-
rady doradcy zawodowego konstruując swój indywidualny
plan edukacji, plan dalszego rozwoju zawodowego, mógł
skonsultować się z psychologiem, który diagnozował pre-
dyspozycje zawodowe za pomocą rzetelnych narzędzi psy-
chometrycznych. Taka indywidualna diagnoza pozwalała
wielu osobom ukierunkować się zawodowo, podjąć decyzję
o dalszym kształceniu w sposób trafny i zgodny z zaintere-
sowaniami oraz posiadanymi predyspozycjami. Punkt mo-
bilny funkcjonował także podczas tragów edukacyjnych,
dzięki czemu udało się dotrzeć do osób, które potrzebowa-
ły informacji i porady na miejscu, a nie miały możliwości
udać się do Lublina.

Dużym osiągnięciem projektu jest objęcie wsparciem in-
formacyjnym i doradczym 150 osób, w ramach stacjonarne-
go i mobilnego punktu informacyjno-doradczego. W sumie
z wszystkich opisanych wyżej działań skorzystało kilkaset
dorosłych osób. Wielu z nich dzięki tej inicjatywie przekona-
ło się o wartości kształcenia ustawicznego, zwłaszcza takie-
go, które daje przydatną wiedzę i praktyczne umiejętności.
Ważnymi rezultatami programu jest wzrost świadomości
wielu młodych i starszych osób na temat korzyści płyną-
cych z edukacji formalnej. Udział w programie pozwolił też
zwiększyć inicjatywy i aktywności w zakresie podejmowa-
nia prób podwyższania swojego poziomu wykształcenia.
Dzięki projektowi przekonaliśmy się jak wiele jeszcze jest
do zrobienia w tym niezagospodarowanym działaniami ob-
szarze i jak duże są potrzeby kształcenia osób dorosłych
pozostających bez kwalifikacji zawodowych.

Już teraz wiadomo, że w nowym roku szkolnym placów-
ki edukacyjne dla dorosłych, które brały udział w naszych
akcjach promocyjnych zanotują wyższy wskaźnik osób za-
interesowanych kształceniem. Zachęciliśmy wielu dorosłych
do zapisania się do szkoły. To stworzy im szansę na uzu-
pełnienie bądź podniesienie swojego wykształcenia i kwa-
lifikacji. Kształcenie ustawiczne to pewna praca.Targi Edukacyjne 2010
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