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StreSzczenie

Polski rynek pracy musi stawić czoło dwóm głównym problemom: niedopaso-
waniu kompetencyjnemu oraz wiekowi przyszłych pracowników. kompetencje, które 
są najbardziej poszukiwane przez pracodawców, zakwalifikowane są jako kompetencje 
miękkie i społeczne. obecny system edukacji oparty w głównej mierze na edukacji 
formalnej nie daje wystarczających podstaw do ich rozwijania. konieczne jest zatem 
stworzenie zintegrowanego systemu nauki, który składać się powinien zarówno z ele-
mentu edukacji formalnej, jak i nieformalnej. Dzięki temu możliwe będzie lepsze dopa-
sowanie się osób wchodzących, jak i obecnych na rynku pracy, zwiększając tym samym 
ich konkurencyjność.

Wprowadzenie

analizy rynku pracy jasno wskazują na brak zbieżności pomiędzy profilem pra-
cownika a kompetencjami poszukiwanymi przez pracodawców. w literaturze 
przedmiotu podkreśla się przede wszystkim brak kompetencji miękkich jako ta-
kich, a w szczególności lukę kompetencji społecznych. istnieje zatem koniecz-
ność stworzenia zintegrowanego systemu nauczania, który wykorzystując swój 
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formalny i nieformalny charakter, pozwoli na rozwój brakujących sprawności, 
zarówno umiejętności analitycznego i kreatywnego myślenia, dobrej organiza-
cji pracy, umiejętności nabywania nowych kompetencji, odporności na stres, jak 
i umiejętności interpersonalnych czy też pracy w zespole. 

celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty edukacji formal-
nej i nieformalnej wobec wyzwań polskiego rynku pracy. w pierwszej części 
przedstawiono charakterystykę oraz różnicę między edukacją formalną i niefor-
malną. kolejna część przedstawia główne wyzwania, przed jakimi stoją rynek 
pracy i jego aktorzy. część trzecia traktuje o edukacji nieformalnej w kontek-
ście rozwoju kompetencji społecznych i miękkich, a także przedstawia system 
projektowy szkoły Głównej Handlowej jako przykład efektywnego połączenia 
edukacji nieformalnej i formalnej. tezą niniejszego artykułu jest stwierdzenie, 
że stworzenie zintegrowanego systemu edukacji i promocja uczenia się zwiększa 
konkurencyjność na rynku pracy.

edukacja formalna a nieformalna

Dyskusja wokół edukacji formalnej i nieformalnej to przede wszystkim odpo-
wiedź na przemiany społeczne zachodzące w europie w XXi wieku. w tym 
czasie dokonała się transformacja europejskich społeczeństw, zmienił się też ich 
model – z industrialnego na postindustrialny. tym samym coraz większą rolę 
w rozwoju zarówno społecznym, jak i gospodarczym kraju zaczyna odgrywać 
wiedza, w której rosnąca rola przypada tak zwanemu kształceniu selektywnemu, 
kontekstowemu, dokształcaniu się przez całe życie, uczeniu się incydentalnemu 
i nieformalnemu.

edukacja formalna to taka, która odbywa się w szkołach czy też uczelniach 
wyższych i w której obowiązuje ustalony program i zasady certyfikacji1, zaś edu-
kacja nieformalna ma miejsce najczęściej poza formalnymi systemami edukacyj-
nymi (tabela 1). Jej główną cechą jest dobrowolność, a kształcenie przebiega na 
wielu polach. Mimo że brak jest jasno określonej definicji edukacji nieformalnej, 
jej istotą jest zdobywanie wiedzy i doświadczenia poprzez wolontariat, człon-
kostwo w organizacjach młodzieżowych czy też pozarządowych, tak zwanych 
nGos (non-governmental organizations). 

1  Doświadczać uczenia. Materiały konferencyjne, Fundacja rozwoju systemu edukacji, war-
szawa 2005, s. 35.
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tabela 1

różnice pomiędzy edukacją formalną i nieformalną

wyszczególnienie edukacja formalna edukacja nieformalna
stosowane metody 
nauczania

kursy, na których ma miejsce głównie re-
lacja pionowa pomiędzy posiadaczem wie-
dzy a uczniami

interaktywna relacja po-
między uczniami i ich śro-
dowiskiem – „uczenie się 
poprzez praktykę”. często 
wykorzystuje się edukację 
rówieśniczą i mentoring

treść Głównie ogólna. określona przez władze 
edukacyjne

wybierana przez ucznia.
Żadnej formuły oprócz na-
bycia konkretnych doświad-
czeń.

certyfikat zwykle wydawany na zakończenie kursu 
i uzależniony od pozytywnej weryfikacji 
wiedzy. Ustalany zgodnie z kryteriami zde-
finiowanymi przez władze edukacyjne

wybierany przez ucznia. 
Żadnej formuły oprócz na-
bycia konkretnych doświad-
czeń

Plusy/minusy obowiązkowa dla wszystkich (zwykle 
do16. roku życia); dostarcza podstawowej 
wiedzy. często prawie bezpłatna w sekto-
rze publicznym. zaświadczenie w formie 
oficjalnych dyplomów akademickich. Dy-
plomy akademickie mogą mieć charakter 
ogólny, wymagane mogą być dalsze spe-
cjalistyczne studia lub szkolenie. niedo-
stosowane do wszystkich. nieuznawane na 
terenie całej europy (trudności z przenie-
sieniem wartości dyplomu za granicę)

Dostępna we wszystkich 
momentach życia. „Druga 
szansa” dla młodych ludzi 
o mniejszych szansach. Brak 
formalnego uznania

czas trwania zwykle: od wieku 6 do 18 lat (szkolnictwo 
podstawowe i średnie), powyżej 18 lat:  
do 10 lat studiów (uniwersytet)

edukacja przez całe życie

Źródło: Edukacja nieformalna jako narzędzie integracji, youth Partnernship Publications, http://
youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/documents/Publications/t_kits/8/Po-
lish/5_education.pdf (25.04.2014).

implementacja strategii lizbońskiej i tak zwanego systemu bolońskiego2 
wymusiła zmianę sposobów kształcenia, tak aby w jak największym stopniu zin-
dywidualizować podejście programowe do uczącego się. Proces uczenia się wy-

2  system boloński wszedł w życie 19 czerwca 1999 roku wraz z podpisaniem tak zwanej 
deklaracji bolońskiej. Jest to dokument zawierający zadania prowadzące do zbliżenia systemów 
szkolnictwa wyższego krajów europejskich. Jego realizacja to między innymi promocja mobilno-
ści społeczności akademickiej, promocja europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego, uczenie 
się przez całe życie, w tym wdrożenie krajowych ram kwalifikacji, zatrudnialność i współpraca 
uczelni z rynkiem pracy. Proces Boloński, www.nauka.gov.pl/proces-bolonski/proces-bolonski.
html (25.04.2014).
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szedł poza sztywne ramy edukacji formalnej. europejska koncepcja uczenia się 
przez całe życie (life long learning) zakłada „rozwój indywidualny i rozwój cech 
społecznych we wszystkich formach i wszystkich kontekstach – w systemie for-
malnym, tj. w szkołach, placówkach kształcenia zawodowego, uczelniach i pla-
cówkach kształcenia dorosłych oraz w ramach kształcenia nieformalnego, a więc 
w domu, w pracy i w społeczności”3. według europejskiej koncepcji nauczania 
i uczenia się wyróżniono priorytetowe postawy i kompetencje społeczne. są nimi: 
kooperatywność, komunikatywność i kreatywność, które, jak zostanie wskazane 
w dalszej części artykułu, są kształtowane poprzez edukację nieformalną. 

Jeżeli chodzi o relację pomiędzy formalną a nieformalną edukacją, litera-
tura przedmiotu podkreśla jej kontekst narodowy. tradycyjnie silnie rozwinięta 
edukacja nieformalna rozwinęła się w skandynawii. wydaje się to być konse-
kwencją oddolnych ruchów społecznych i obywatelskich, które miały miejsce od 
początku istnienia plemion skandynawskich, które gromadząc się w tak zwanych 
tingi, uczyły się funkcjonować w grupie. 

należy podkreślić, że nie istnieje model edukacyjny oparty wyłącznie na 
edukacji nieformalnej. tylko jego koherentne powiązanie z edukacją formalną 
jest w stanie zapewnić największą konkurencyjność uczącego się, czyli poten-
cjalnego pracownika.

Wyzwania polskiego rynku pracy

analizy polskiego rynku pracy wskazują jego dwa główne problemy: niedopa-
sowanie kompetencyjne oraz wiek przyszłych pracowników. Badanie Kompe-
tencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół 
wyższych wchodzących na rynek pracy� wskazało, że wśród najbardziej poszu-
kiwanych kompetencji pracowniczych znajdują się: efektywna komunikacja, 
otwartość na uczenie się i stały rozwój, zaangażowanie czy umiejętność pracy 
w zespole (rysunek 1). tym samym ocena na dyplomie, kierunek studiów czy 
też typ uczelni nie są kluczowe i nie są priorytetami w trakcie procesu rekrutacji 
(rysunek 2).

3  Uczenie się przez całe życie: rola systemów edukacji w państwach członkowskich Unii Euro-
pejskiej, europejskie Biuro eurydice, Bruksela 2000, s. 10.

�  Badanie przeprowadzono przez szkołę Główną Handlową w warszawie, amerykańską izbę 
Handlu w Polsce oraz ernst & young w maju 2012 roku.



165Kształcenie formalne i nieformalne w kontekście wyzwań...

4,69

4,64

4,61

4,57

4,5

4,49

4,47

4,46

4,44

3,74

4,12

4,31

3,77

3,69

3,35

3,88

3,66

3,35

3,73
4,42

0 1 2 3 4 5

Efektywna komunikacja

Znajomo  j zyków obcych

Otwarto  na uczenie si  i sta y rozwój

Zaanga owanie

Umiej tno  pracy w zespole

Umiej tno  okre lania i uzasadniania
priorytetów

Etyczne post powanie jako podstawa w
dzia aniu

Opodwiedzialno

Umiej tno  organizacji pracy i efektywnego
zarz dzania czasem

Elastyczno  i zdolno  do adaptacji

ocena wa no

rysunek 1. kompetencje najbardziej poszukiwane przez pracodawców: ważność  
vs. ocena posiadana przez absolwentów

Źródło:  Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów 
szkół wyższych wchodzących na rynek pracy, wyniki badania przeprowadzonego przez 
szkołę Główną Handlową w warszawie, amerykańską izbę Handlu w Polsce oraz ernst  
& young, warszawa 2012, s. 14.

kompetencje osobowe

kompetencje intelektualne i
akademickie

typ uczelni

poziom wykszta cenia

kierunek studiów

ocena na dyplomie

rysunek 2. najważniejsze kryterium stosowane przez firmę przy zatrudnianiu absolwentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez praco-

dawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy..., s. 6.
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kompetencjami, które uwidaczniają największą lukę pomiędzy oczekiwa-
niami pracodawców a posiadanymi przez absolwentów umiejętnościami, są mię-
dzy innymi: poprawna samoocena, rozumienie własnych mocnych stron i ograni-
czeń, efektywna komunikacja, umiejętność pracy w zespole czy też umiejętność 
formułowania i rozwiązywania problemów (rysunek 3). są to kompetencje, które 
nie są dostatecznie kształtowane w procesie uczenia się jednostki czy to na pozio-
mie socjalizacji pierwotnej (rodzina, najbliżsi), czy też na poziomie socjalizacji 
wtórnej (szkoła, uczelnia).

0 1 2 3 4 5 6

Umiej tno  okre lania i uzasadniania priorytetów

Umiej tno  organizacji pracy i efektywnego
zarz dzania czasem

Poprawna samoocena

Efektywna komunikacja

Umiej tno  formu owania i rozwi zywania
problemów

Umiej tno  pracy w zespole

Zaanga owanie

Umiej tno  zarz dzania projektami

ocena wa no

rysunek 3. kompetencje z największą luką kompetencyjną w stosunku do oczekiwań 
pracodawców

Źródło: Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół 
wyższych wchodzących na rynek pracy..., s. 26.

Drugim wyzwaniem, przed którym stanął rynek pracy, jest problem starze-
jącego się społeczeństwa. szacuje się, że w 2050 roku połowa ludności euro-
py osiągnie wiek emerytalny, co spowoduje, że na rynku pracy zabraknie ponad  
160 mln pracowników5. Ponadto, takie problemy, jak: malejąca grupa osób  
aktywnych zawodowo, pogłębiająca się społeczna marginalizacja osób starszych, 

5  Starzejące się społeczeństwo wyzwaniem dla rynku pracy, www.een.org.pl/index.php/prawo-
pracybhp---spis/page/4/articles/starzejace-sie-spoleczenstwo-wyzwaniem-dla-rynku-pracy.html 
(26.04.2014).
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stanowią bardzo duże niebezpieczeństwo dla przyszłości systemów społeczno-
ekonomicznych w wielu państwach członkowskich Unii europejskiej. obecnie 
stopa zatrudnienia w grupie wiekowej 55–64 lata wynosi w Polsce około 27%6. 
wyniki badania Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse7 wskazu-
ją, że jest to konsekwencja negatywnego stosunku pracodawców do osób po 50. 
roku życia. z drugiej zaś strony 71% pracodawców jest zdania, że coraz trud-
niej jest znaleźć na rynku pracowników o odpowiednich kwalifikacjach; główne 
wady pracowników „50+” dostrzegane przez nich to niechęć do zdobywania no-
wych kwalifikacji, brak pewnych umiejętności (na przykład obsługa komputera, 
znajomości języków obcych) czy też mniejsza zdolność adaptacyjna. co więcej, 
zaledwie 8% bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat rozważa możliwość rozpo-
częcia własnej działalności gospodarczej, a główną barierą jest lęk i obawa. 

z powyższej analizy wynika, że zarówno absolwenci, jak i osoby starsze 
mają luki kompetencyjne, głównie związane z kompetencjami społecznymi, 
w tym miękkimi. z drugiej zaś strony uwidacznia się brak chęci pracodawców 
w zakresie aktywizacji osób „50+”.

Wpływ edukacji nieformalnej na wzrost konkurencyjności pracownika

włączenie edukacji nieformalnej w cały proces edukacji (rysunek 4) jest jedy-
ną możliwością kształtowania tak zwanych kompetencji miękkich, które są tak 
poszukiwane i podkreślane przez pracodawców. „Model miękkich kompetencji 
tworzą zachowania w sytuacjach zadaniowych, doświadczenia, wiedza na temat 
komunikacji i jej technik, praktyczne zdolności stosowania technik i monitoro-
wania własnych zachowań. Model ten łączy się więc z takimi aspektami mięk-
kich kompetencji, jak: behawioralny (zachowania jednostki w sytuacji, głównie 
zadaniowej); poznawczy (sprawność analizowania sytuacji i tworzenia strategii 
interpersonalnych, np. inteligencja społeczna, empatia) oraz motywacyjny (cechy 
osobowości, postawy determinujące sprawne komunikowanie)”8. stanowią one 

6  Ibidem.
7  Badanie Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse zostało przeprowadzone 

przez stowarzyszenie akademia rozwoju Filantropii we współpracy z instytutem badawczym  
ipsos w 2007 roku.

8  D. Fastnacht, Miękkie kompetenecje w zarządzaniu, zeszyty naukowe wyższej szkoły zarzą-
dzania ochroną Pracy 2006, nr 1 (2), s. 109–114, s. 114.
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zatem podstawę potencjału zawodowego pracownika i prowadzą do aktywnego 
uczestnictwa w życiu, do samozadowolenia9.

rysunek 4. nowoczesny model nauczania włączający edukację nieformalną
Źródło: D. Fastnacht, Miękkie kompetenecje w zarządzaniu, zeszyty naukowe wyższej szkoły 

zarządzania ochroną Pracy 2006, nr 1 (2), s. 113.

aktywna partycypacja jednostki w społeczeństwie jest możliwa dzięki ist-
nieniu organizacji pozarządowych. oparta na zasadzie wolontariatu praca daje 
szansę na współdziałanie w grupie, wymianę doświadczeń, rozwój umiejętności 
komunikacyjnych. Działalność projektowa wielu z nich10 umożliwia kształtowa-
nie kompetencji projektowych, określanie priorytetów. co więcej, działalność 
taka integruje środowiska11 i daje szansę na zniwelowanie rozwarstwienia spo-
łecznego, tym samym przyczyniając się do aktywizacji grup wykluczonych.

edukacja nieformalna nie musi odbywać się wyłącznie poza szkołą czy 
też uczelniami wyższymi. Dobrym rozwiązaniem jest włączenie innowacyjnych 
form nauczania czy też promowanie działalności w organizacjach studenckich. 
Przykładem takiego działania jest system projektowy w szkole Głównej Handlo-
wej w warszawie. został tak stworzony, aby połączyć potencjał organizacyjny 
jednostek z jednoczesnym rozwojem ich umiejętności miękkich. nie bez znacze-

9  M. Dobranowska-wittels, Problemy z doświadczeniem uczenia, http://rynekpracy.org/wiado-
mosc/89865.html (25.04.2014).

10  Przykładem takiej organizacji jest stowarzyszenie „Projekt: Polska”.
11  Przykładem takiej organizacji jest stowarzyszenie „integracja”.
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nie jest również fakt, że system przyjęty w sGH (tabela 2) ma też wymierną ko-
rzyść – zaangażowani studenci otrzymują punkty za działalność studencką i tym 
samym zwiększają swoje szanse stypendialne. Projekt studencki ma wszystkie 
cechy „typowego” projektu organizacji komercyjnej, co jeszcze bardziej potwier-
dza słuszność i trafność wprowadzania takiego systemu do programu edukacji12 
i tym samym zwiększa konkurencyjność osób zaangażowanych na rynku pracy.

tabela 2

system projektów studenckich w szkole Głównej Handlowej

etap 1 etap 2 etap 3
poziom jednostki

a) koncepecja projektu

b) koordynacja projektu

poziom władz szkoły

a) określenie dotacji na działal-
ność kół i organizacji studen-
ckich

poziom organizacji

a) wpisanie do bazy zrealizowa-
nego projektu 
b) podział wagowy zaangażowa-
nych w projekt osób

poziom organizacji

a) wpisanie projektu do 
elektronicznej bazy projek-
tów samorządu studentów

poziom samorządu studentów

a) podział dotacji uzyskanych 
od władz szkoły pomiędzy or-
ganizacje i projekty, które uzy-
skały pozytywną ocenę (zostały 
zakwalifikowane do realizacji)

poziom samorządu studentów

a) ocena projektów; przyznanie 
punktów poszczególnym projek-
tom (0–100 pkt) oraz poszcze-
gólnym osobom (na podstawie 
wnioskowanych wag) 
b) przesłanie jednostce odpowie-
dzialnej za wyjazdy zagraniczne 
informacji o liczbie punktów 
przyznanych danym osobom 

poziom samorządu  
studentów

a) ocena przydatności pro-
jektu (biorąc pod uwagę 
jego atrakcyjność dla spo-
łeczności szkolnej, wyso-
kość wnioskowanej dotacji 
do efektu projektu, liczbę 
zaangażowanych w projekt 
osób)

poziom organizacji

a) realizacja pozytywnie oce-
nionego projektu 
b) rozliczenie dotacji uzyskanej 
na realizację projektu

poziom jednostki odpowiedzial-
nej za wyjazdy zagraniczne

a) uwzględnienie przyznanych 
przez samorząd studentów punk-
tów za działalność studencką 
(max. 20 pkt)

Źródło:  M. zakrzewska, Uwarunkowania rozwoju kapitału społecznego w Polsce, studia i Prace 
wneiz nr 32 (2), wydawnictwo naukowe Uniwersytetu szczecińskiego 2013, s. 93.

w kontekście osób w wieku 50+ edukacja nieformalna odgrywa również 
istotną rolę. Działalność w organizacjach pozarządowych, szkolenia, kursy są 

12  M. zakrzewska, Uwarunkowania rozwoju kapitału społecznego w Polsce, studia i Prace 
wneiz nr 32 (2), wydawnictwo naukowe Uniwersytetu szczecińskiego 2013, s. 93.
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tylko nielicznymi przykładami form aktywizacji tej grupy. istotną kwestią jest 
również jej integracja w społeczeństwie, a także wykorzystywanie jej potencja-
łu i doświadczenia. Dzięki temu zachowana jest integralność w społeczeństwie, 
budowany jest kapitał społeczny, następuje wymiana doświadczeń, co w sposób 
pośredni prowadzi do wzrostu konkurencyjności na rynku pracy.

podsumowanie

zmiany społeczne, przejście ze społeczeństwa industrialnego do postindustrial-
nego wymusiły zmiany w sposobie nauczania jednostek, tak aby rozwinięte przez 
nie kompetencje były zbieżne z oczekiwaniami pracodawców. edukacja niefor-
malna poprzez swój pozaformalny charakter, na przykład działalność w organi-
zacjach pozarządowych, kształtuje postawy i tak zwane kompetencje miękkie, 
w których obserwowana jest największa luka. istnieje zatem zasadność włącze-
nia edukacji nieformalnej w proces nauczania. 

zsynchronizowanie obu edukacji i stworzenie innowacyjnego modelu na-
uczania, poprzez, na przykład, projektowe podejście działalności studenckiej, 
przyczyni się do kształtowania i rozwoju umiejętności pracy w zespole, komuni-
kacji, zarządzania projektami czy też zaangażowania społecznego. Dzięki temu 
wypełniona zostanie luka poszukiwanych kompetencji na rynku pracy i tym sa-
mym zwiększy się konkurencyjność osób wchodzących i/lub na nim już istnie-
jących.
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formal and informal eduCation in the Context of the Challenges 
of the polish labor market

keywords: informal education, formal education, labor market, soft skills, social skills

summary

nowadays, Polish labor market is facing two main problems: competences and the 
age of future employees do not meet employers’ requirements. competencies that are 
most sought after by employers are classified as soft and social competence. the current 
system of education, based mainly on formal education does not provide a sufficient basis 
for their development. it is therefore necessary to create an integrated system of teaching 
and learning, which should consist of both an element of formal and informal education. 
therefore, this will provide necessary competences for people entering the labor market, 
thereby increasing their competitiveness. 


