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Międzynarodowe Standardy Szkół Aktywnych w Społeczności 2017 

Uczenie się przez całe życie – wskaźniki 

Uczenie się przez całe życie jest niezbędne dla umiejętności radzenia sobie  

w szybko zmieniającym się świecie. Ważne jest, aby uczniowie Szkoły Aktywnej  

w Społeczności rozumieli, że uczenie się to proces trwający całe życie, a szkoła jest 

tylko jednym z miejsc, w których proces ten następuje. Ważne jest, by rodzice 

dawali dzieciom przykład, dzięki któremu przekonają się one, że uczenie się jest 

pracą i przyjemnością. Uczenie się przez całe życie powinno zyskiwać na znaczeniu 

poprzez uwzględnianie wartości demokratycznych i praw człowieka oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju  

i poszanowanie różnorodności. Zarówno dorośli jak i uczniowie powinni mieć możliwość uczenia się przez 

realizację własnych zadań, wspólnie wnosząc wkład w rozwiązywanie lokalnych problemów. 

 

1. Na ile motywujemy do uczenia się, skupiając się raczej na tym, jak się uczyć, niż na wąskim 

podejściu do treści i wiedzy? 

 Prowadzimy regularne szkolenia dla nauczycieli, opiekunów i personelu pomocniczego, dotyczące 

sposobów zachęcania osób w każdym wieku do czerpania przyjemności z nauki. 

 Uczymy się podczas zabawy i dobrze bawimy podczas uczenia się. 

 Angażujemy uczniów w każdym wieku do refleksji nad uczeniem się i dajemy im możliwość 

otrzymania informacji zwrotnej nt. ich uczenia się. 

 Wierzymy, że każdy jest uczniem i każdy jest nauczycielem. 

2. Na ile oferujemy wszystkim pokoleniom wsparcie i możliwości uczenia się? 

 Wiemy, jakie grupy wiekowe uczestniczą w uczeniu się, a które nie (i dlaczego). 

 Aktywnie promujemy uczenie się w rodzinie, stwarzając możliwości i doceniając publicznie 

sukcesy.  

 Organizujemy i wspieramy działania międzypokoleniowe na terenie szkoły i poza jej terenem. 

3. W jakim stopniu w naszej ofercie uczenia się uwzględnione są różnorodne style uczenia się  

i obejmuje ona uczenie się rekreacyjne, zawodowe i praktyczne? 

 Monitorujemy jaką wiedzę mają nauczyciele i personel pomocniczy o rozpoznawaniu  

indywidualnych stylów uczenia się i jak wdrażają ją w praktyce. 

 Zachęcamy do innowacyjnego podejścia w uczeniu się w klasie i poza nią. 

 Dopasowujemy sposoby przekazywania wiedzy do potrzeb uczniów związanych z uczeniem się.  

 Uczniowie jak i rodzice mają możliwości uczenia się nieformalnego np. w kółkach zainteresowań,  

w których spędzają czas po szkole.  

4. Na ile wykorzystujemy społeczność lokalną jako zasób w procesie uczenia się, zapraszając 

członków społeczności do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z naszymi 

pracownikami i uczniami? 

 Mamy listę członków społeczności wraz z umiejętnościami, wiedzą ekspercką i innymi 

zadeklarowanymi zasobami., która jest zawsze dostępna dla pracowników i często z niej 

korzystamy. 

 Organizujemy tematyczne dni uczenia się w naszym sąsiedztwie, na które zapraszamy członków 

społeczności lokalnej; podczas tych dni uczymy się wszyscy razem. 

 Dbamy o to, by umiejętności członków naszej społeczności były regularnie doceniane i pokazywane 

w społeczności. 

 Zabieramy uczniów na wydarzenia organizowane w sąsiedztwie i zachęcamy ich do udziału w tych 

wydarzeniach (np. wystawy, występy, karnawał). 

 Włączamy doświadczenia związane z uczeniem się przez całe życie w programy nauczania, 

doceniając je i promując w ten sposób. 

 


