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Witam Was.  

Przesyłam kilka informacji do zapoznania się. 

Pozdrawiam Was 

 

Temat lekcji: Dokąd zmierzamy? Rola wykształcenia w planowaniu 

rozwoju osobistego. (07.05.) 

Wykształcenie – poświadczona dokumentem wiedza zdobyta w oficjalnym systemie 

nauczania w szkołach publicznych lub prywatnych. Jest to zasób wiedzy, umiejętności 

i sprawności umożliwiający poznanie otaczającego świata, wykonywanie określonego 

zawodu.  

Dzisiejszy świat daje nam niezwykle różnorodne formy rozwoju. Niestety, nasza doba 

ma jedynie 24 godziny, co oznacza, że nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego. Czasem 

trzeba wybrać, które cele są dla nas absolutnie priorytetowe, a które możemy odsunąć 

na bok. Każdy z nas może realizować się na kilku różnych płaszczyznach: jako 

pracownik, rodzic, partner, przedsiębiorca. Połączenie kilku ról wymaga od nas 

znakomitego zarządzania swoim czasem a także odpowiedniego wyboru wartości, które 

są dla nas najważniejsze. Jedno jest pewne: na żadnym etapie swojego życia, czy to                         

w młodości czy jako dojrzali ludzie, nie powinniśmy odsuwać na bok priorytetu jakim 

jest edukacja. 

Choć wielu z nas kończy swoją edukację po szkole średniej lub jednym kierunku 

studiów, życie może napisać dla nas scenariusz który będzie wymagał dodatkowego 

kształcenia się. Zawsze warto mieć w zapasie dodatkowe umiejętności, które pozwolą 

na rozwój zawodowy lub możliwość łatwego przekwalifikowania się na inną branżę. Nie 

musimy od razu podejmować kolejnego kierunku studiów: wystarczy pracować 

samemu lub wybrać się na kilka krótkich kursów. Wiedza jaką zdobędziemy zostanie                   

z nami przez większość naszego życia i jeszcze niejednokrotnie będziemy dziękować 

sobie za trud nauki podjęty w dorosłym życiu. 



Należy również pamiętać, że nie mniej ważna jest nauka języków obcych. Nasz ojczysty 

język już nie wystarcza by swobodnie funkcjonować na co dzień, nawet jeśli nie 

zamierzamy podróżować. Znajomość dodatkowych języków jest od nas często 

wymagana w pracy, zresztą możemy go również wykorzystywać do rozwijania swoich 

zainteresować czy hobby, sięgając po wiedzę z zagranicznych źródeł. Nauka języka 

obcego to niezwykle rozwijające zajęcie. 

 

 


