
Co musi się zmienić?
Dobra edukacja to taka, w której występuje równowaga w zakresie dostarczania wiedzy, budowania 
różnorodnych kompetencji i tworzenia relacji międzyludzkich. Sam proces zdobywania wiedzy powinien 
być ciekawy – chętniej uczymy się tego, co nas interesuje lub dotyczy nas bezpośrednio! Obecnie mamy 
do dyspozycji Internet – skarbnicę darmowej i dostępnej wiedzy, często zaprezentowanej w przystępnej 
formie. Umiejętność wyszukiwania informacji oraz weryfikowania ich źródła jest dziś kluczowa. Ważna 
jest także edukacja na temat zrównoważonego rozwoju – zapoznaj się z innymi Dobrymi Celami 
i wprowadzaj je w życie!

CEL 4: UCZ SIEBIE I INNYCH

Dlaczego to jest ważne?

Statystyki dla Polski

26,4% 

POLSKICH UCZENNIC I UCZNIÓW 
JEST DRĘCZONYCH CO NAJMNIEJ 

KILKA RAZY W MIESIĄCU

DOROSŁYCH POLEK 
I POLAKÓW DOKSZTAŁCA SIĘ

1004% 
MIEJSCE POLSKI W RANKINGU 

DOSTOSOWANIA SYSTEMU EDUKACJI 
DO POTRZEB RYNKU PRACY (NA 141 KRAJÓW)

 

Mówimy, że człowiek uczy się przez całe życie – a jak to wygląda w rzeczywistości? Co trzecie 
dziecko deklaruje, że ma trudności w nawiązywaniu przyjaźni, a niemal 40% uczennic i uczniów 
nie czuje się dobrze w szkole, co negatywnie odbija się na ich edukacji. Z kolei osoby dorosłe 
często polegają jedynie na wiedzy wyniesionej ze szkoły i niechętnie wracają do uczenia się 
po rozpoczęciu kariery zawodowej, chociaż dynamiczna sytuacja na rynku pracy oraz postęp 
technologiczny wymuszają stałe podnoszenie kwalifikacji. Przed nami coraz poważniejsze 
wyzwania globalne – aby stawić im czoła potrzebujemy edukacji, która zakłada rozwijanie 
kompetencji krytycznego myślenia, otwartości i dostrzegania różnych perspektyw.

Sprawdź się!

Czy w ostatnim roku nauczyłaś(-eś) się czegoś nowego?

Czy rozwijasz swoje zainteresowania i pasje?

Czy wiesz jaki sposób nauki sprawia Ci najwięcej przyjemności 
i jest najefektywniejszy?

Czy sprawdzasz rzetelność źródeł, z których czerpiesz 
informacje?

Czy dzielisz się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi?

Czy pomagasz uczniom i uczennicom w wyrównywaniu szans 
edukacyjnych?

TAK NIE TAK NIE
Czy wspierasz i wprowadzasz w obowiązki nowe osoby 
w pracy?

Czy uczysz dzieci empatii i sam(-a) się nią wykazujesz?

Czy wspomagasz osoby starsze w nabyciu umiejętności 
cyfrowych?

Czy zapoznałeś się z informacjami na temat pozostałych 
16 Dobrych Celów?

CZAS NA TWÓJ RUCH! WIĘCEJ NA STRONIE: www.dobrecele.pl


