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1. Wprowadzenie 
Aktualny stan rozwoju cywilizacyjnego i jego prognozy przyszłościowe jednoznacznie potwier-
dzają konieczność uznania edukacji za priorytetową dziedzinę działalności ludzkiej. Już dzisiaj 
dorobek nauki, techniki, medycyny i wszystkich innych dziedzin wymaga uczenia się przez całe 
życie, zarówno dla zachowania kompetencji zawodowych, jak i możliwości uczestnictwa w życiu 
rodzinnym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Do postawienia takiego wniosku upo-
ważnia autorów niniejszego opracowania lektura wielu krajowych i zagranicznych publikacji na 
ten temat (Galwas 2011, Banach 2011) oraz uczestnictwo autorów w różnych przedsięwzięciach 
naukowych, edukacyjnych i informacyjnych. Niemałą rolę odegrała też możliwość obserwacji 
uczestniczącej przedsięwzięć z obszaru edukacji ustawicznej na terenie subregionu płockiego.

Z wypowiedzi wielu polskich znawców problemu i z danych statystycznych dotyczących reali-
zacji strategii kształcenia ustawicznego w Polsce w XXI wieku wyłania się obraz niedostateczne-
go potraktowania tego problemu, zarówno przez władze Ministerstwa Edukacji Narodowej ,jak 
i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dowodem jest m.in. brak powołania w Polsce 
uniwersytetu otwartego, mimo prowadzenia od ponad 40 lat dyskusji na ten temat (Kwieciński 
2013a). Jest to jedna z zasadniczych przyczyn niedoskonałości naszego krajowego rynku pracy, 
a także rynków regionalnych. Dobitnym przykładem jest charakter rynku pracy Miasta Płocka 
w 2015 r. Płock, który należy do grupy najbogatszych miast w Polsce z racji usytuowania naj-
większego polskiego koncernu PKN ORLEN S.A. i innych znaczących przedsiębiorstw, takich 
jak Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych czy przedsiębiorstwo koncernu Fiata 
CNH Industrial Polska. W 2015 r. w mieście stopa bezrobocia była wyższa niż średnia krajo-
wa o od 0,5% do 1,2% w poszczególnych miesiącach owego roku (Miejski Urząd Pracy 2016). 
W opinii autorów niniejszej publikacji powodem tego jest niedopasowanie kształcenia kadr do 
potrzeb gospodarki w wymiarze lokalnym oraz brak lokalnej strategii kształcenia ustawicznego, 
co mogłoby złagodzić to niedopasowanie.

Owo niedopasowanie podaży kadr kwalifikowanych do potrzeb lokalnej gospodarki jest skut-
kiem zarówno deprecjacji szkolnictwa zawodowego w  latach 1990–2010, jak i  chaotycznego 
rozwoju szkolnictwa wyższego w Płocku, w pewnej części publicznego, ale w większym stopniu 
niepublicznego.
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Czynione w ostatnich latach próby poprawy tej sytuacji zarówno w kraju (kierunki zamawia-
ne w szkołach wyższych), jak i w Płocku (zainwestowanie w nowoczesne laboratoria i warsztaty 
w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych) nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. 
Proces odbudowy szkolnictwa zawodowego w resorcie oświaty i zmiana struktury kształcenia 
w szkolnictwie wyższym (zwiększenie liczb kształconych na kierunkach medycznych, technicz-
nych i ścisłych) będzie procesem długotrwałym (Kwiatkowski 2013b). Zaniedbane jest również 
kształcenie dorosłych, także tych, którzy już zakończyli swoją działalność zawodową. 

Wydaje się, że wsparciem działalności instytucji ustawowo powołanych do kształcenia i do-
skonalenia kadr (czyli szkół i szkół wyższych) w dziedzinie realizacji kształcenia ustawicznego 
(rozumianego jako kształcenie ogółu obywateli przez całe życie z zadaniem kształtowania ich 
kompetencji w wielu aspektach edukacji pozaformalnej i nieformalnej) mogłaby być edukacyj-
na działalność organizacji III sektora, czyli organizacji pozarządowych. Tego typu działalność 
edukacyjna pozwala także na formowanie się społeczeństwa obywatelskiego, tak słabo rozwinię-
tego w Polsce w stosunku do innych krajów rozwiniętych.

2. Cele i zadania edukacyjne Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja
Stowarzyszenie, o którego działalności edukacyjnej będzie mowa w dalszej części niniejszej pu-
blikacji, powstało z celem wsparcia działań Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy wy-
korzystaniu bazy dydaktycznej, kadry i zasobów intelektualnych Uczelni do wzbogacenia treści 
dydaktycznych szkół niższych szczebli i edukacji seniorów z terenu Płocka i okolic.

Na zebraniu założycielskim w dniu 11 grudnia 2013 r. 21 członków założycieli powołało Sto-
warzyszenie, nadając mu nazwę i  uchwalając statut. Wybrano władze Stowarzyszenia, tj. za-
rząd i komisję rewizyjną. Funkcje prezesa zarządu na 4-letnią kadencję powierzono Mariuszowi 
Portalskiemu – wieloletniemu pracownikowi, już wówczas emerytowanemu, Politechniki War-
szawskiej Filii w Płocku. Praktyczną działalność Stowarzyszenie mogło podjąć dopiero po uzy-
skaniu numeru KRS, REGON i NIP, co dokonało się poprzez odpowiednie decyzje organów do 
tego powołanych w dniu 18 marca 2014 r. Stowarzyszenie zgodnie ze statutem może także pro-
wadzić działalność gospodarczą, przede wszystkim w dziedzinie edukacji, nauk pedagogicznych 
i społecznych oraz kultury.

Cele działalności Stowarzyszenia ujmuje zapis w statucie w paragrafie 8:
1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i  kulturalnej zwłaszcza 

w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych 
w obszarze zarówno edukacji formalnej, jak i pozaformalnej. 

2. Zasadniczym celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie poprzez realizację różnych 
projektów edukacji na wszystkich szczeblach od przedszkoli do Uniwersytetów III Wieku 
a także innych działań służących rozwojowi osobowości człowieka (Statut 2014).

Sposoby realizacji celów statutu także normuje statut w paragrafie 9:
Stowarzyszenie wypełnia założone cele poprzez:

a. realizację projektów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, uzupełniających 
kształcenie prowadzone przez instytucje ustawowo do tego powołane,

b. propagowanie i organizowanie wymiany osiągnięć pedagogicznych, w szczególności 
poprzez organizację warsztatów i prelekcji,

c. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
d. organizowanie imprez kulturalnych,
e. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzysze¬nia,
f. prowadzenie działalności popularnonaukowej za pośrednictwem nowoczesnych no-

śników informatycznych, w tym Internetu,
g. współdziałanie ze stowarzyszeniami zajmującymi się edukacją,
h. współdziałanie z administracją rządową i samorządową oraz podmiotami gospodar-



Andrzej Pankowski, Mariusz Portalski, Działalność edukacyjna organizacji pozarządowej... 

EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej, nr 2 (14)/2017 , str. 119

czymi i innymi instytucjami zainteresowanymi problematyką kształcenia iwychowa-
nia (Statut 2014).

Stowarzyszenie Nowoczesna i  Innowacyjna Edukacja jest organizacją o charakterze kadro-
wym, bowiem zarząd Stowarzyszenia przyjmuje w poczet członków zwyczajnych tylko te osoby, 
które chcą pracować społecznie na rzecz poprawy jakości edukacji w różnych formach. Aktu-
alnie Stowarzyszenie zrzesza 56 członków zwyczajnych, w tym 9 profesorów i doktorów habi-
litowanych, 4 docentów i 18 doktorów z  różnych dyscyplin naukowych, pięcioro dyrektorów 
i  byłych dyrektorów szkół płockich, przedstawicieli organizacji zawodowych i  okołobizneso-
wych, przedstawicieli znaczących płockich instytucji kultury i  innych uznanych specjalistów. 
Dla wsparcia działań zarządu Stowarzyszenia zostały powołane zespoły tematyczne ds. szkol-
nictwa podstawowego, ds. szkolnictwa gimnazjalnego, ds. szkolnictwa ponadgimnazjalnego, ds. 
szkolnictwa wyższego, ds. kultury, ds. doskonalenia zawodowego, ds. edukacji cyfrowej oraz 
ds. grantów i wszelkiego rodzaju konkursów. W zespołach tych pracuje większość spośród 56 
członków Stowarzyszenia i zespoły te przedstawiają bądź opiniują propozycje różnych przed-
sięwzięć podejmowanych przez Stowarzyszenie. Opiniowaniem przedsięwzięć zajmuje się także 
Rada Programowa Stowarzyszenia. Znakomita większość propozycji działań Stowarzyszenia 
jest przez te zespoły i Radę Programową zaopiniowana pozytywnie. Po przeprowadzeniu badań 
sondażowych w maju 2014 r. zarząd Stowarzyszenia powołał Młodzieżową Akademię Gimna-
zjalistów i  Uniwersytet Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość” jako pierwszoplanowe instytucje 
Stowarzyszenia w najbliższym okresie jego działalności. Zarząd powierzył obowiązki dyrektora 
Akademii dr. Andrzejowi Pankowskiemu – wykładowcy Politechniki Warszawskiej Filii w Płoc-
ku i członkowi Stowarzyszenia, zaś obowiązki dyrektora Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Trzecia 
Młodość” również członkowi Stowarzyszenia – Agnieszce Magierskiej. Założono, że obie insty-
tucje rozpoczną działalność edukacyjną od października 2014 r. i rozpoczęto czynności rekruta-
cyjne słuchaczy obydwu form edukacyjnych. Wyniki badań ankietowych sugerowały zarządowi 
Stowarzyszenia możliwość zarekrutowania po około 200 uczestników zarówno do UTW, jak 
i do MAG. W przypadku Uniwersytetu Trzeciego Wieku to się spełniło, bowiem na pierwszy 
semestr zajęć zgłosiło się 182 osoby, natomiast nie spełniły oczekiwań zarządu Stowarzyszenia 
wyniki rekrutacji do Młodzieżowej Akademii Gimnazjalistów, bowiem zarekrutowano tylko 
grupę 26-osobową.

3. Młodzieżowa Akademia Gimnazjalistów
Od wielu lat w polskim systemie oświatowym negatywnym wyróżnikiem były niedostateczne 
kompetencje absolwentów kolejnych stopni kształcenia w obszarze przedmiotów ścisłych. Szcze-
gólnie negatywnie objawiało się to u płockich gimnazjalistów w porównaniu do gimnazjalistów 
innych byłych miast wojewódzkich na terenie obecnego województwa mazowieckiego. Moż-
na to z  łatwością ocenić na podstawie podawanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną 
w Warszawie wyników egzaminów gimnazjalnych. Aby temu przeciwdziałać, Zarząd Stowarzy-
szenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja po rozległych badaniach ankietowych postanowił 
w maju 2014 r. powołać instytucję, która prowadziłaby działania na rzecz zwiększenia aspiracji 
młodzieży do uczenia się przedmiotów ścisłych. Ważną przesłanką, jaka skłoniła Zarząd do tej 
decyzji, było zaobserwowanie zmniejszenia zainteresowania (zwłaszcza fizyką) u kandydatów 
wybierających dalszą ścieżkę kształcenia po ukończeniu gimnazjum. Zdecydowanie niekorzyst-
ne okazało się wprowadzenie od 2012 r. nowej podstawy programowej do liceów ogólnokształ-
cących, gdzie tylko w wybranych oddziałach była nauczana fizyka w postaci rozszerzenia pro-
gramu. Tych oddziałów jest bardzo mało, gdyż nie ma nacisku ze strony gimnazjalistów i ich 
rodziców na ich tworzenie.

W rezultacie w Płocku niewielki odsetek maturzystów wybierał fizykę jako dodatkowy przed-
miot maturalny (poniżej 10%), co pośrednio wskazuje na zainteresowanie młodzieży nauką tego 
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przedmiotu. Tymczasem kompetencje w zakresie fizyki są niezbędne do studiów na wszystkich 
kierunkach technicznych, medycznych, rolniczych, morskich, przyrodniczych, wychowania 
fizycznego i  innych, w tym wszystkich ścisłych. Paradoksem jest, że po studiach na tych kie-
runkach można wykonywać najbardziej poszukiwane na krajowym, europejskim i światowym 
rynku pracy dobrze opłacane i pewne co do perspektyw zatrudnienia zawody. Zarząd Stowarzy-
szenia przeprowadził w kwietniu i maju 2014 r. badania ankietowe wśród gimnazjalistów szkół 
płockich, uzyskując odpowiedzi od ponad 600 respondentów na około 3000 gimnazjalistów 
uczących się wówczas w płockich szkołach. Większość odpowiedzi potwierdziła domniemanie, 
że wprowadzenie formy z ćwiczeniami laboratoryjnymi realizowanymi przez kadrę i w labora-
toriach Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, będzie zgodne z oczekiwaniami młodzieży. 
Takie też były wypowiedzi ankietowanych. Niestety, gdy przyszło do finansowania zajęć przez 
rodziców na poziomie 6 zł za godzinę zajęć laboratoryjnych w procesie rekrutacyjnym przyjęto 
tylko 26 gimnazjalistów, bowiem tylko za tych rodzice uiścili należność. Od października 2014 r. 
do stycznia 2015 r. były prowadzone zajęcia laboratoryjne dla tej elitarnej grupy z fizyki, chemii, 
biologii, informatyki oraz fotografii z mikroskopią (mikroskop elektronowy).Opinie gimnazja-
listów na temat prowadzonych zajęć laboratoryjnych były pozytywne (zob. www.sniie.pl/mag).

To skłoniło Zarząd Stowarzyszenia do wystąpienia w partnerstwie z Politechniką o grant do 
Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka. Grant taki uzyskano i pozwoliło to na zarekrutowanie 
156 gimnazjalistów, którzy mogli odbyć po jednym ćwiczeniu laboratoryjnym z fizyki, chemii, 
biologii, informatyki i fotografii z mikroskopią. Jednak w czasie, gdy skończyło się finansowa-
nie z dotacji grantowej, znów nie udało się zarekrutować stosownej grupy chętnych (młodzież 
była chętna, rodzice nie byli skłonni finansować). W rezultacie przeprowadzono tylko w małej 
6-osobowej grupie zajęcia laboratoryjne z informatyki. Tematyka tych zajęć ogniskowała się wo-
kół zagadnień programowania komputerowego, jednej z najbardziej cenionej kompetencji in-
formatycznej z programem daleko wychodzącym poza program szkolny. Zarząd Stowarzyszenia 
postanowił wrócić do koncepcji finansowania zajęć Młodzieżowej Akademii Gimnazjalistów 
z dotacji konkursowych i złoży w tej sprawie stosowny wniosek.

4. Uniwersytet Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość”
Uniwersytet Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość” rozpoczął swoją działalność uroczystą inau-
guracją roku akademickiego 2014/2015 w dużej auli Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. 
Wśród ponad 200 uczestników tej uroczystości byli znamienici goście, m.in. Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, Po-
słanka na Sejm RP Elżbieta Gapińska, prodziekani Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petro-
chemii PW, członkowie Rady Programowej z prof. Andrzejem Jakubiakiem – przewodniczącym 
Rady Programowej Stowarzyszenia, przedstawiciele zarządów znaczących płockich firm i insty-
tucji oświatowych, oczywiście prawie wszyscy słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku i inni 
goście. Wykład inauguracyjny poświęcony historii, celom działalności uniwersytetów trzeciego 
wieku i sposobom realizacji tychże wygłosił doc. dr inż. Bogdan Utrysko – kierownik (jednego 
z większych w Polsce) Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Politechnice Warszawskiej.

Program działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość” jest zbliżony do pro-
gramów innych tego typu uniwersytetów. Uniwersytet działa w systemie semestralnym. Co se-
mestr odnawiane jest członkostwo Uniwersytetu poprzez dokonanie opłaty semestralnej (60 zł), 
co pozwala – oprócz pokrycia kosztów zajęć wykładowych – na zapewnienie wkładu własnego 
w przypadku przyznania grantów, sfinansowania obsługi księgowej i częściowo administracji 
Stowarzyszenia. Jeśli idzie o regularne zajęcia kursowe, to na uznanie zasługują: kursy języka 
angielskiego na trzech poziomach, kursy obsługi i wykorzystania komputerów, kursy fotogra-
fii i filmu z obróbką i  elektronicznym montażem, kursy użytkowania smartfonów i  tabletów. 
Zatem Uniwersytet Trzeciego Wieku kierunkuje większość zajęć dydaktycznych na kształcenie 
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kompetencji cyfrowych, przeciwdziałając wykluczeniu cyfrowemu seniorów, oraz na kompeten-
cje językowe, ułatwiające porozumiewanie się zwłaszcza w czasie pobytu za granicą, ale także 
zwiększające umiejętność posługiwania się komputerem, tabletem czy smartfonem.

Najliczniejszą grupą kursantów byli słuchacze zerowego i zaawansowanego kursu informa-
tyki. Kształcili się oni przez trzy semestry, w czwartym semestrze działania uniwersytetu część 
z nich doskonaliła obsługę telefonów komórkowych, tabletów i smartfonów.

W ramach zajęć laboratoryjnych prowadzonych w sali komputerowej na przełomie trzech se-
mestrów nasi podopieczni osiągają poziom samodzielnego wykorzystywania komputera w ob-
szarach takich jak: obsługa skrzynek pocztowych, obsługa wyszukiwarek, obsługa wybranych 
usług Google, zdobywają świadomość istnienia oraz praktyczne instrukcje wykorzystania usług 
Gmaila. 

Biorąc pod uwagę fakt, że duża część słuchaczy zajęć komputerowych z komputerem nie miała 
styczności lub był to kontakt w ograniczonym zakresie, podstawowym problemem była obsługa 
klawiatury oraz myszy. Uzyskanie wyżej wymienionych kompetencji i umiejętności wiązało się 
z indywidualnym traktowaniem na zajęciach nie tylko każdej z grup, ale praktycznie każdego 
słuchacza tych zajęć. Dla zobrazowania skali zagadnienia – np. aby opanować pisownię wielkich 
oraz polskich liter należało poświęcić 2 godziny zajęć. Kształcenie seniorów jest wyzwaniem 
również dla instruktorów i trenerów. Jak wiadomo, podstawą obsługi komputera jest wydawa-
nie poleceń za pomocą myszy. Sprawienie, aby mysz była posłuszna i  precyzyjnie ustawiana 
na odpowiednich ikonach to nie lada wyzwanie. Jeżeli do obsługi myszy dodamy konieczność 
klikania (lewym lub prawym przyciskiem) to zadanie staje się trudne dla większości seniorów. 

Mimo takich przeszkód wszyscy seniorzy, uczęszczający na zajęcia laboratoryjne z kompu-
terów, wykazywali się ogromną motywacją i chęcią poznawania oraz opanowywania kolejnych 
tajników obsługi komputera. Pod tym względem praca z  grupą seniorów również należy do 
zajęć specyficznych. 

Ludzie zdani na pomoc innych wykazują dużą wolę usamodzielnienia się nawet w wieku 50+. 
Dostrzegając postępy, wzrost świadomości, sprawność w obsłudze komputera, a przede wszyst-
kim samodzielność, seniorzy uzyskują umiejętności informatyczne, które młodzież wysysa nie-
jako z mlekiem matki. 

W przypadku mało licznej grupy ćwiczącej wykorzystanie smartfonów i tabletów słuchacze 
uzyskali następujące umiejętności:
•	 rozpoznanie systemu operacyjnego, jego możliwości i bezpieczeństwo w sieci,
•	 instalowanie oprogramowania użytkowego,
•	 sposób odinstalowania,
•	 konfiguracja smartfonu i tabletu do korzystania z sieci wi-fi,
•	 korzystanie z programów użytkowych,
•	 korzystanie z chmury, bankowości elektronicznej, aplikacji do tłumaczeń.

Zajęcia informatyczne prowadzone w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku to bardzo sku-
teczna, a  zarazem przyjazna forma przywracania jednostek wykluczonych, będących często 
pozbawionych dostępu do świata cyfrowego, społeczeństwu technicznemu, informatycznemu, 
społeczeństwu opartemu na wiedzy.

Równie liczna była grupa słuchaczy na kursach języka angielskiego. Po dwóch semestrach na-
uki łącznie z nowo przyjętymi słuchaczami utworzyli oni grupę kursową o poziomie zerowym 
(początkującą), grupę średniozaawansowaną (kontynuującą) i grupę zaawansowaną.

Grupa początkująca rozpoczęła naukę w bieżącym roku akademickim. Gdy mówi się wolno 
i wyraźnie, student rozumie podstawowe wyrażenia dotyczące własnej osoby, rodziny, najbliż-
szego otoczenia. W tekście pisanym potrafi zrozumieć znane słownictwo, nazwy i proste zdania. 
Jest w stanie przeczytać krótkie informacje np. na plakatach czy w katalogach. Umie zadawać 
i  odpowiadać na pytania dotyczące znanych mu tematów, potrafi używać prostych zwrotów 
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i zdań, wypełnić formularz z danymi osobowymi, np. w hotelu.
Następna grupa kontynuuje obecnie czwarty semestr nauki. Uczestnicy potrafią zrozumieć 

i wypowiedzieć się na często poruszane tematy, takie jak: sytuacja osobista i rodzinna, zakupy, 
praca, upodobania, zachowanie się podczas podróży, w restauracji czy pensjonacie. Studenci są 
w stanie uczestniczyć w krótkich, codziennych konwersacjach, opisywać otaczające ich sytuacje 
oraz napisać proste teksty, np. pozdrowienia z wakacji.

Grupa najbardziej zaawansowana posiadała już wiedzę z poprzednich etapów nauczania. Ce-
lem jest jej utrwalenie. Studenci zapoznają się z nową leksyką i doskonalą podstawowe spraw-
ności językowe jak mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie. Uczestnicy potrafią zro-
zumieć dłuższe wypowiedzi oraz brać udział w rozmowie podając swoje argumenty, reagować 
spontanicznie na zadane pytania, analizować teksty oraz tworzyć własne formy pisemne.

Na podstawie opinii zarówno kursantów, jak i uczących ich nauczycieli akademickich, można 
przyjąć stwierdzenie, że zajęcia te były pożyteczne i w dużym stopniu zwiększyły się kompeten-
cje językowe i cyfrowe tych słuchaczy, którzy na wymienione wyżej kursy uczęszczali.

Jednym z najważniejszych problemów społecznych zarówno w Płocku, jak i w całym kraju 
jest problem zapewnienia efektywnej ochrony zdrowia. Problem ten występuje od wielu lat, 
a jego natężenie jest narastające w kolejnych latach, co skutkuje utrudnionym dostępem ludno-
ści do usług zdrowotnych, a tym samym brakiem zapewnienia pożądanej jakości życia.

 Przyczyn tego stanu jest wiele. Do najważniejszych należą: 
•	 niedostateczne liczby lekarzy (zwłaszcza specjalistów) i pielęgniarek, 
•	 niedostateczne finansowanie opieki zdrowotnej, 
•	 sukcesywne powiększenie się liczby osób starszych wymagających opieki zdrowotnej (m.in. 

z tytułu wzrostu długości życia), 
•	 kilkakrotnie niższe niż w krajach Europy Zachodniej finansowanie profilaktyki zdrowotnej. 

Mówiły o tym media, raporty o stanie ochrony zdrowia, projekty ustaw sejmowych i rozpo-
rządzenia rządowe. 

Istnieje pilna potrzeba wsparcia działań prowadzonych przez placówki ochrony zdrowia usta-
wowo do tego powołane poprzez działania, które mogą podjąć i podejmują organizacje pozarzą-
dowe, zwłaszcza w obszarze profilaktyki prozdrowotnej i promocji zdrowia. 

Stowarzyszenie Nowoczesna i  Innowacyjna Edukacja zdecydowało się wspomóc działania 
różnych instytucji na rzecz ochrony zdrowia poprzez realizację całorocznego projektu eduka-
cyjno-profilaktycznego adresowanego głównie do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
„Trzecia Młodość”. Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja mogło się podjąć tego 
zadania dzięki uzyskaniu dofinansowania z konkursu Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka. 

Celem projektu było przybliżenie ludziom starszym wiedzy na temat najbardziej rozpo-
wszechnionych chorób oraz sposobów wczesnego ostrzegania i diagnozowania tychże, a także 
zaleceń co do prowadzenia trybu życia ograniczającego zachorowalność na te choroby. 

Innowacją było prowadzenie zajęć w małych grupach (10–15 osób) z możliwością dialogu 
słuchacza z lekarzem specjalistą. Dotychczas przeprowadzono 10-godzinne spotkania z każdym 
spośród 8 specjalistów. W przypadku tej grupy wiekowej słuchaczy(50+) można przyjąć, że wie-
dza uzyskana podczas spotkań z lektorami specjalistami może być potraktowana jako wzboga-
cenie kompetencji kluczowej.

5. Inne przedsięwzięcia edukacyjne
Warto dodać, że dodatkowo w roku kalendarzowym 2015 i 2016 m.in. dla słuchaczy Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość”, ale także dla młodzieży szkolnej, były prowadzone 
różnego rodzaju zajęcia edukacyjne z obszaru kultury i sztuki w ramach uzyskanego od Gminy 
Miasta Płock grantu Płocka Akademia Kultury. Były to zajęcia prowadzone przez specjalistów 
wiodących w  Płocku instytucji kultury, tj. Teatru Dramatycznego, Muzeum Mazowieckiego, 
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Płockiej Galerii Sztuki, Spółdzielczego Domu Kultury i Książnicy Płockiej.
Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja prowadziła także działalność na rzecz 

doskonalenia kompetencji nauczycieli, nauczycieli akademickich i kadry kierowniczej przedsię-
biorstw subregionu płockiego. Z racji niewielkich możliwości dysponowania wolnym od obo-
wiązków zawodowych czasem osób wymienionych, czyniono to w postaci sesji tematycznych 
z udziałem wybitnych znawców problemu w skali krajowej.

Odbyły się 3 takie sesje:
•	 w maju 2014 r. sesja „Kształcenie ustawiczne – perspektywy rozwoju” – wiodący prelegent 

prof. Anna Frąckowiak, dziekan Wydziału Pedagogicznego Szkoły Wyższej im. Pawła Włod-
kowica,

•	 we wrześniu 2015 r. sesja „Kształcenie i  doskonalenie zawodowe w  Polsce i  świecie, teraz 
i w przyszłości” – wiodący prelegent prof. Stefan Kwiatkowski, wieloletni dyrektor Instytutu 
Badań Edukacyjnych, aktualnie wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN,

•	 w kwietniu 2016 r. sesja „Przewaga dzięki informacji” – wiodący prelegenci prof. Piotr Gaw-
rysiak i prof. Janusz Sosnowski z Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej.
Sesje te cieszyły się dużym powodzeniem zwłaszcza u osób z gremiów kierowniczych przed-

siębiorstw, którzy postulowali kontynuację tego typu przedsięwzięć przez Stowarzyszenie No-
woczesna i Innowacyjna Edukacja. 

6. Konkluzje
Zaprezentowane w niniejszej publikacji przedsięwzięcia edukacyjne i  ich efekty pozwalają na 
stwierdzenie, że były to przedsięwzięcia udane, służące zarówno wzmocnieniu kompetencji klu-
czowych osób w nich uczestniczących, jak i zwiększających zakres realizowanych zadań przez 
Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja oraz współpracującą z nim Politechnikę 
Warszawską Filia w Płocku. Uzyskane przez młodzież szkolną i seniorów kompetencje cyfrowe 
z pewnością pomogą w korzystaniu z wielu usług oferowanych już teraz w sieci. Zwiększająca się 
oferta usług sieciowych to ważny element poprawy jakości życia człowieka, rozwoju jego osobo-
wości, uczestnictwa w sferze działań publicznych, oszczędności czasu i pieniędzy.

W przypadku gimnazjalistów to droga do właściwego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej, da-
jącej podstawy działalności zawodowej i samozadowolenie. Podejmowanie wspólnych działań 
edukacyjnych przez stowarzyszenie i szkołę wyższą daje określone profity obydwu stronom tych 
przedsięwzięć. Stowarzyszeniu pozwala na dość szerokie rozwinięcie działalności z wykorzy-
staniem bazy, kadry i zasobów intelektualnych uczelni, a szkołom wyższym zapewnia promocję 
i lepsze wykorzystanie potencjału, co jest istotne w obliczu pogłębiającego się niżu demograficz-
nego 19-latków.

Opisane w niniejszej publikacji przedsięwzięcia edukacyjne stowarzyszenia (organizacji po-
zarządowej) doskonale wpisuje się w realizację edukacji ustawicznej, uczenia się przez całe życie. 
Jest to o tyle ważne, że nasz kraj jest opóźniony w stosunku do państw wyżej rozwiniętych jeśli 
chodzi o aktywność edukacyjną osób, które zakończyły swoje kształcenie formalne w szkołach 
i szkołach wyższych. Prowadzona przez stowarzyszenie działalność edukacyjna jest niewątpli-
wie wsparciem procesów transformacji do społeczeństwa wiedzy i jednocześnie społeczeństwa 
obywatelskiego.

Przykładowe pokazanie działalności edukacyjnej jednej z organizacji pozarządowych, w tym 
przypadku Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja, niech będzie zachętą dla in-
nych tego typu organizacji, bowiem wspólne działanie w tej jakże ważnej dziedzinie działalności 
ludzkiej, jaką jest edukacja, stanowi podstawę cywilizacyjnego rozwoju społeczności lokalnej, 
regionu, kraju i świata.
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