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T W O J A  Ś C I E Ż K A  R O Z W O J U

S tudia to wspaniałe i dla wielu wyma-
rzone rozwiązanie. Są jednak bardzo 
absorbujące, z grafikiem wypełnio-
nym wieloma zajęciami, nie zawsze nie-

zbędnymi w kontekście przyszłego zatrud-
nienia. Tytuł magistra nie jest już kluczem 
otwierającym drzwi na rynku pracy. Alter-
natywą dla wyższych uczelni stają się dziś 
coraz częściej wybierane szkoły policealne – 
tutaj młodzi ludzie zdobywają praktyczne 
i pożądane umiejętności. Wybór dostępnych 
kierunków jest szeroki, aktualizowany co se-
zon na podstawie trendów i raportów. Na-
ukę można pobierać w różnych systemach, 
również nieodpłatnie. 

Zostań praktykiem
Pięcioletnie studia nie zawsze okazują się naj-
lepszym rozwiązaniem. Zawody praktyczne 
wymagają przecież przede wszystkim ćwiczenia 
umiejętności, a nie długich godzin spędzonych 

w salach wykładowych i bibliotekach. Czasa-
mi intensywny rok czy dwa lata praktycznych 
zajęć w zakresie kosmetyki albo grafiki kom-
puterowej dają lepsze efekty niż długoletnie 
kompletowanie wpisów w indeksie. Co jed-
nak najważniejsze – szybko zdobyte upraw-
nienia pozwalają dużo łatwiej znaleźć pracę 
w wymarzonym zawodzie. 

Nie rezygnuj z marzeń
Wchodząc na ścieżkę kariery zawodowej, mło-
dzi ludzie często wybierają kierunek, z którego 
potem nie są w pełni zadowoleni. Takie sytuacje 
nie są niczym wyjątkowym. Pasje odkrywamy 
w sobie przez całe życie, a przecież od dawna 
wiadomo, że przepisem na szczęście jest robie-
nie tego, co się kocha i… zarabianie na tym.
Na szczęście szkoły policealne nie mają ogra-
niczeń wiekowych. Dlatego przy tej formie 
kształcenia zmiana branży jest łatwa, szybka 
i skuteczna. Niejednokrotnie wystarczy rok, 

ALTERNATYWA DLA LUDZI Z PASJĄ TRENDY W EDUKACJI

Bliżej marzeń
Wyniki badań potwierdzają ro-
snące zainteresowanie nauką 
w szkołach policealnych, które 
coraz częściej postrzegane 
są jako alternatywa dla 
studiów wyższych.

Laboratorium Badań Społecznych prze-
śledziło losy absolwentów szkół średnich 
na potrzeby projektu „Szkolnictwo zawo-
dowe. Kondycja –Potencjał – Potrzeby II”. 
W raporcie końcowym przedstawiono in-
teresujące informacje. Okazuje się, że szko-
ły policealne są traktowane jako substytut 
studiów. Ich absolwenci zyskują cenną wie-
dzę oraz certyfikaty ułatwiające im poru-
szanie się po wymagającym rynku pracy.
Szkoła policealna to również sposób na prze-
kwalifikowanie się, zdobycie nowego zawo-
du na poziomie technika, czyli specjalisty 
w danej dziedzinie. Szybko i efektywnie, 
zyskując przy okazji praktyczne umiejęt-
ności, zdobędziemy kwalifikacje niezbęd-
ne do tego, by znaleźć wymarzoną pracę. ◆

Młodzi ludzie, pełni pasji i zapału, jak najszybciej chcą 
znaleźć swoje miejsce na rynku pracy, a przy tym 
realizować się zawodowo zgodnie z zainteresowaniami. 
Czy i w jaki sposób można przyspieszyć proces edukacji? 
Odpowiedzią na to pytanie są szkoły policealne.

„ Praca szuka człowieka” Zdrowie  
w dobrych rękach

Trendy 
na rynku 
pracy 
2018 s. 2

Zawody 
medyczne
z potencjałem
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by zupełnie zmienić swoje życie. Często na-
wet dorośli ludzie z wieloletnią karierą za-
wodową wracają do edukacji, by spróbować 
sił w innej pracy lub uzupełnić CV o nowe 
umiejętności.

Odkryj nowoczesną edukację
Szkoły policealne prowadzone są w taki spo-
sób, by usprawnić, ułatwić i uprzyjemnić na-
ukę. Nie chodzi tylko o profesjonalnie wy-
posażone pracownie czy wykwalifikowaną, 
przyjazną kadrę praktyków, lecz także o in-
nowacyjne podejście do zarządzania placów-
ką oraz nowoczesny tryb prowadzenia zajęć. 
Szkoły wyznające takie zasady są doceniane 
przez Unię Europejską, dlatego mogą liczyć na 
dofinansowanie. Dzięki temu rozwój placó-
wek jest stały, a oferta przez nie przygotowana 
często zawiera darmowe pozycje. Dodatko-
wym atutem szkół policealnych jest łącze-
nie edukacji stacjonarnej z kursami online. 
– Jeśli w programie znajdują się zajęcia, któ-
re nie wymagają fizycznej obecności, prze-
prowadzamy je za pośrednictwem internetu 
– mówi Radosław Targosz, dyrektor kra-
kowskiego oddziału TEB Edukacja. – Taka 
elastyczność ułatwia zaplanowanie dnia na-
szym dorosłym uczniom i przekonuje do nas 
nowych klientów.

W  L I C Z B A C H

39%
W latach 2007-2017 liczba 

bezrobotnych z wykształceniem 
policealnym i średnim 
zawodowym spadła o:

Napisz swoją  
historię 
sukcesu! 
Rozmowa z doradcą 
zawodowym s. 2
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Coach lub doradca zawodowy – 
kim są i w czym mogą nam 
pomóc? 
Gdy szukasz zatrudnienia lub pla-
nujesz zmianę, ale nie wiesz, jak po-
ruszać się na wymagającym rynku 
pracy, udaj się do doradcy zawodo-
wego. Pomoże on w analizie twoich 
kompetencji, wesprze w pisaniu CV 
oraz listu motywacyjnego, podpo-
wie, w jakich kursach i szkoleniach 
wziąć udział. Coraz częściej jednak 
poszukiwaniu pracy towarzyszy więk-
sza świadomość kandydata – chcemy 
budować plan rozwoju zawodowe-
go, chcemy jak najlepiej wykorzystać 
swoje możliwości, poznać silne stro-
ny, ale też dowiedzieć się, jak popra-
wić to, co hamuje nas w dążeniu do 
celu. Jeśli potrzebujesz motywacji do 
zmiany, chcesz pokonać swój strach 
i obawy albo czujesz wypalenie zawo-
dowe lub szukasz równowagi między 
życiem zawodowym i prywatnym – 
skorzystaj z coachingu kariery.

Czy są jakieś sprawdzone spo-
soby na to, by trafnie rozpoznać 
swoje zawodowe „powołanie”? 
Podstawową metodą sprawdzenia 
swoich silnych i słabych stron jest 
analiza SWOT, którą można zro-
bić samemu. Na rynku jest też wie-
le testów i badań, które pomagają 
sprawdzić nasze predyspozycje, na 
przykład Extended DISC, który iden-
tyfikuje naturalny sposób myślenia 
i działania, wrodzone talenty, potencjał 
i silne strony oraz zachowania i role. 

Znamy już swój potencjał za-
wodowy. Jak dostać pracę ma-
rzeń? 
Zmiana pracy to proces, do któ-
rego warto się przygotować, aby 
przejść go z sukcesem, unikając du-
żego stresu i porażek. Przepustką 
do zdobycia pracy marzeń są do-
kumenty aplikacyjne, które mogą 
być decydującym etapem w walce 
o wymarzoną posadę. Pierwszym 
etapem procesu rekrutacyjnego jest 
selekcja kandydatów. W zależności 

od skali rekrutacji i zasobów firmy 
rekrutującej CV może być analizo-
wane przez specjalistów lub przez 
programy komputerowe. Tym bar-
dziej warto więc zadbać o to, aby 
było pierwszym krokiem do sukce-
su. Kolejnym krokiem jest rozmo-
wa kwalifikacyjna, w trakcie której 
będziemy musieli odpowiedzieć na 
wiele pytań. Radzę przygotować od-
powiedzi na najbardziej popularne 
pytania, przećwiczyć przed lustrem, 
ustalić ze sobą, ile chcemy zarabiać, 
aby uniknąć zaskoczenia. Szukając 
pracy, trzeba dać sobie czas, bo nic nie 

dzieje się od razu. Moja rada: potrak-
tuj chodzenie na rozmowy kwalifika-
cyjne jako zdobywanie doświadczenia, 
aby z każdym kolejnym spotkaniem 
wypadać coraz lepiej.

Czy swą drogę życiową moż-
na zmienić w każdym wieku?
Tak! Faktem jest, że z wiekiem jest 
coraz trudniej, ale problem upatru-
ję raczej w pracodawcach. Bywa-
ją zamknięci na osoby spoza bran-
ży, ludzi, którzy w średnim wieku 
zmieniają zawód. Oczekują do-
świadczenia i uważają, że w doj-
rzałym wieku taka zmiana jest 

niepotrzebna. A przecież to cał-
kiem naturalne, że po kilkunastu 
latach wypalamy się zawodowo 
i szukamy nowej ścieżki, pracy, któ-
ra daje nie tylko wyzwania, pienią-
dze i rozwój, ale również poczucie 
sensu, świadomość, że to, co robię, 
służy czemuś dobremu.

Sama jestem takim przykładem: pięt-
naście lat w marketingu, klasyczne 
wypalenie i poszukiwanie czegoś in-
nego, zmiana w wieku czterdziestu 
lat i zupełnie nowy zawód.
Historie wielu moich klientek są po-
dobne i są to historie sukcesu. Nie 
obiecuję, że będzie łatwo, ale wiem 
na pewno, że można to osiągnąć.

Czas ucieka, wymarzone sta-
nowisko się oddala… W jaki 
sposób zdobyć wiedzę szyb-
ko i skutecznie?
Wartym rozważenia pomysłem są 
szkoły policealne. W pierwszej ko-
lejności trafiają tu absolwenci liceów, 
którzy jeszcze nie wiedzą, co chcą 
robić w życiu, na jaki kierunek roz-
woju zawodowego lub studiów się 
zdecydować. W szkołach policeal-
nych mogą wybrać interesujący ich 
kierunek, a po 2-4 semestrach za-
cząć pracę w ciekawym zawodzie.
Szkoły policealne to również bar-
dzo dobry pomysł dla osób w wie-
ku średnim, które chcą wkroczyć 
na nową ścieżkę zawodową, prze-
kwalifikować się, zdobyć kierun-
kowe wykształcenie lub podnieść 
kwalifikacje, bo nigdy nie jest za 
późno na zmianę i realizowanie 
swoich marzeń!

Dziękuję za rozmowę. ◆

Nigdy nie jest 
za późno, aby coś 
zmienić, jednak chcąc 
wybrać optymalną dla 
siebie ścieżkę kariery, 
musisz rozpoznać 
swoje mocne strony 
i obudzić drzemiący 
w tobie potencjał. 
O tym, jakie działania 
podjąć, by zdobyć 
pracę marzeń, 
rozmawiamy 
z ekspertem – 
Izabelą Wołyniec- 
-Sobczak.

Mówi się, że wybierając zajęcie, które naprawdę kochamy, nie przepracujemy ani jednego dnia. 
Nie zawsze jednak mamy dość odwagi oraz czasu na zdobywanie kwalifikacji, by z hobby uczynić 
swój sposób na życie. Kasia i Justyna – założycielki Face Fabric – podjęły to wyzwanie i nie żałują!

Hasło: zdrowie. 
Odzew: lekarz. 

Jednak nie tylko on 
troszczy się o naszą 

dobrą kondycję 
i służy wsparciem, 
gdy dokucza nam 

choroba. Kogo 
jeszcze spotkamy 

w gabinecie 
lekarskim? Poznaj 
zawody medyczne 

dostępne dla 
osób ze średnim 

wykształceniem – 
może to propozycja 

dla ciebie?

Napisz 
swoją 

historię 
sukcesu! 

Gdy pasja staje się pracą

Zdrowie 
w dobrych rękach

Rozmawiała Sylwia M. Kupczyk

Agnieszka Dyniakowska 

»  Szukając pracy, trzeba dać sobie czas, 
bo nic nie dzieje się od razu. Moja 
rada: potraktuj chodzenie na rozmowy 
kwalifikacyjne jako zdobywanie 
doświadczenia, aby z każdym kolejnym 
spotkaniem wypadać coraz lepiej.

1ZAWODY KOSMETYCZNE
Polacy z roku na rok wydają coraz więcej pie-
niędzy na usługi kosmetyczne, co jest związa-

ne z modą na zdrowy tryb życia i dbanie o siebie. 
Obecna wartość tego rynku to 1,4 mld złotych. Od-
powiedzią na ten trend jest rosnąca liczba salonów 
kosmetycznych. Zwiększa się zapotrzebowanie 
na specjalistów z zakresu kosmetyki. Szczególnie 
w takich województwach, jak: lubelskie, lubuskie, 
małopolskie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie, 
poszukiwane są osoby z wykształceniem z zakre-
su usług kosmetycznych, kosmetyki estetycznej, 
podologii i pielęgnacji i stóp oraz fryzjerstwa.

2KIERUNKI MEDYCZNE
Postępujące w Polsce zmiany demograficzne 
i deficyt kadry medycznej w polskich szpita-

lach sprawiają, że już dzisiaj rośnie zapotrzebo-
wanie na osoby wykształcone w kierunkach me-
dycznych. Wraz ze starzejącym się pokoleniem 
wyżu demograficznego i z planowanymi zmiana-
mi na wyższych uczelniach medycznych rosną 
szanse na pracę dla osób wykwalifikowanych 
w tym kierunku. Na zatrudnienie mogą liczyć 
zwłaszcza opiekunowie medyczni, rejestrator-
ki i sekretarki medyczne, masażyści i fizjotera-
peuci. Zawody te są obecnie poszukiwane m.in. 
w województwach dolnośląskim, lubuskim, ma-
łopolskim, opolskim i pomorskim.

3TECHNOLOGIA 
INFORMACYJNA (IT)
Rynek IT od lat zmaga się z deficytem pracow-

ników i stan ten utrzyma się w UE jeszcze przez kilka 
lat, co daje też pewność wysokiego wynagrodzenia. 
Na rynku IT najbardziej brakuje specjalistów, a bran-
ża gier komputerowych zmaga się z niskim przygo-
towaniem lub brakiem doświadczenia pracowników.
Szczególnie przyszłościowe kierunki to progra-
mowanie aplikacji internetowych i mobilnych, 
programowanie gier komputerowych (zwłasz-
cza e-sportowych) oraz grafika komputerowa. 
Osoby z takimi kwalifikacjami poszukiwane są 
m.in. w kujawsko-pomorskim, małopolskim, opol-
skim, pomorskim i w Wielkopolsce.

4POSZUKIWANY — 
POSZUKIWANA 
Jeśli branża kosmetyczna, medyczna lub IT 

nie jest dla ciebie, wybierz spośród innych zawo-
dów, na które również jest duże zapotrzebowanie:
•  asystent nauczyciela przedszkola znajdzie za-

trudnienie w województwach: dolnośląskim, 
lubuskim i pomorskim;

•  coach (trener) to specjalizacja poszukiwana 
w: kujawsko-pomorskim, lubuskim i zachod-
niopomorskim;

•  technicy rachunkowości i księgowi znajdą pra-
cę w: lubuskim, pomorskim, wielkopolskim i za-
chodniopomorskim;

•  trenerzy personalni potrzebni są natomiast 
w: kujawsko-pomorskim, lubuskim i zachod-
niopomorskim.

Źródło: barometrzawodow.pl
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Praca szuka 
człowieka

Wybierając zawód, warto 
się kierować prognozami 

na rynku pracy – czy ten, który 
sobie wymarzyliśmy, da nam 

zatrudnienie w najbliższych latach? 
Sprawdziliśmy, na jakie zawody 

wciąż będzie popyt.
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R
ynek usług medycznych nie-
ustannie się rozwija – zwięk-
sza się zatem zapotrzebowa-
nie na personel medyczny 

średniego stopnia. Wbrew pozorom 
potrzebni są jednak nie tylko lekarze, 
którzy ukończyli wieloletnie studia me-
dyczne, ale także cały zespół ekspertów 
mających odpowiednią wiedzę, kom-
petencje i kwalifikacje zdobyte w szko-
łach policealnych – przygotowanych 
do pracy z pacjentami i chętnych, by 
nieść im pomoc. 

Nie tylko dentysta
Trudno wyobrazić sobie wizytę w ga-
binecie stomatologicznym, w którym 
lekarz sam wykonuje wszystkie czyn-
ności, odbiera telefony od pacjentów, 
ustala terminy wizyt i przygotowuje 
niezbędny do zabiegów sprzęt. W pro-
fesjonalnym gabinecie na pacjenta cze-
ka zespół specjalistów, w którego skład 
oprócz lekarza wchodzą technik den-
tystyczny, asystentka oraz higienistka 
stomatologiczna.
Asystentka stomatologiczna często na-
zywana jest „pomocą” lekarza stomato-
loga, ale zajmuje się też sferą organiza-
cyjną. To ona przygotowuje gabinet do 
pracy, asystuje lekarzowi podczas wyko-
nywania zabiegów, jest odpowiedzialna 
za leki, materiały i narzędzia potrzebne 
do przeprowadzanych zabiegów. Zaj-
muje się również administracją, komu-
nikacją z pacjentami i obsługą progra-

mów komputerowych umożliwiających 
prowadzenie elektronicznej dokumen-
tacji medycznej oraz rejestracji wizyt 
pacjentów.

Prawa ręka stomatologa
Z kolei kwalifikacje i kompetencje higie-
nistki stomatologicznej zdobyte w trak-
cie nauki w szkole policealnej czynią 
z niej eksperta, który może przeprowa-
dzać wstępne badania stomatologiczne 
i zabiegi profilaktyczno-lecznicze. Poza 
tym do jej obowiązków należą: organi-
zacja pracy w gabinecie, prowadzenie 
stomatologicznej edukacji zdrowotnej 
i promocji zdrowia oraz czynności ad-
ministracyjne zwią zane z prowadzeniem 
dokumentacji pacjentów. 

On zadba o twój uśmiech
W kilka chwil potrafi określić typ 
uzębienia i odmiany zębów stałych 
i mlecznych, cechuje go wyobraźnia 
przestrzenna, pamięć wzrokowa i od-
twórcza, a także sprawność manual-
na, dokładność i precyzja. Kto to taki? 
To technik dentystyczny! Dzięki zdo-
bytym kwalifikacjom, wiedzy z zakresu 
anatomii, fizjologii i patologii narządu 
żucia, a także wykorzystaniu nowocze-
snych systemów komputerowych wyko-
nuje i naprawia protezy zębowe, szyny 
dentystyczne i aparaty ortodontyczne. 
Obsługuje ponadto nowoczesne urzą-
dzenia i aparaturę w pracowni prote-
tycznej i ortodontycznej. 

Dla relaksu i w ramach rehabilitacji
Wybierając swoją drogę kariery, warto 
zwrócić uwagę na zawody, które umoż-
liwiają działalność na różnych polach. 
Należy do nich technik masażysta. Z jego 
usług korzystać mogą osoby chore, po-
trzebujące rehabilitacji, sportowcy czy 
pełni zdrowia, ale także pragnący odro-
biny relaksu klienci. W szkole zdobywa 
on umiejętności z zakresu podstaw fizjo-
terapii, masażu medycznego, sportowego, 
kosmetycznego i profilaktycznego. Dzię-
ki tak szerokim kwalifikacjom może stać 
się członkiem zespołu rehabilitacyjnego, 
wykonywać masaż w gabinecie kosme-
tycznym lub świadczyć usługi indywi-
dualnie, zakładając własną działalność.

Znajdź swoją niszę!
Ciągły rozwój techniki, odkrycia na-
ukowe i przełomy medyczne sprawia-
ją, że zawód technika elektroradiologa 
stał się bardzo atrakcyjny. Po zdobyciu 
odpowiednich kwalifikacji absolwent 
zajmuje się obsługą aparatury elektro-
medycznej, wykonywaniem badań i za-
biegów z zakresu diagnostyki obrazowej 
(takich jak RTG, tomografia kompute-
rowa, rezonans magnetyczny) i elektro-
medycznej (np. EKG, EEG, spirometria), 
a także prowadzeniem zaleconej przez 
lekarza radioterapii. Każdy, kto zain-
teresowany jest nietuzinkową profesją 
medyczną i znalezieniem swojej wła-
snej niszy na rynku pracy, powinien 
zwrócić uwagę na ten zawód. 

Jeśli marzysz o tym, by pomagać in-
nym, pasjonujesz się medycyną, lecz 
z różnych powodów wizja ukończenia 
wyższej uczelni w tej dziedzinie wyda-
je ci się nierealna, zapoznaj się z ofertą 
szkół policealnych działających w oko-
licy. Prawdopodobnie będziesz zasko-
czony ilością możliwości, jakie otworzą 
się przed tobą. ◆

Skąd pomysł na Face Fabric? 
kasia: Wszystko zaczęło się 
w 2009 r., kiedy o profesjonal-
nej sesji zdjęciowej z makijażem 
i fryzjerem w Poznaniu można 
było jedynie pomarzyć. Choć 
przed nami rysowała się zupełnie 
inna droga zawodowa, postano-
wiłyśmy stworzyć coś innowacyj-
nego, świeżego, ale jednocześnie 
bardzo kobiecego i dającego nam 
satysfakcję. Decyzja o porzuce-
niu stabilnej pracy na stanowi-
sku marketingowca oraz stu-
diów na kierunku psychologii 
na rzecz własnego biznesu wy-
magała odwagi. 

Czy tej zmianie towarzyszy-
ły jakieś obawy? 
Oczywiście, bo początki nie były 
łatwe. Wszechobecna konku-
rencja powielająca nasze pomy-
sły, pozyskiwanie klientów, biu-
rokracja i pytania znajomych: 
„Dacie sobie radę?”, „Kiedy wam 

się to zwróci?”, „Dwie młode 
kobiety i własny biznes?” spę-
dzały nam sen z powiek. Nie-
jednokrotnie zastanawiałyśmy 
się, czy to się w ogóle uda, czy 
poradzimy sobie z taką presją 
i odpowiedzialnością.

Gdzie zdobywałyście kom-
petencje? 
Artystyczny świat pociągał nas 
od zawsze – obok regularnej pra-
cy i studiów każda z nas mia-
ła swoją odskocznię: ja pasjo-
nowałam się charakteryzacją, 

Justyna – fotografią. Ukończy-
łam wiele kursów, w tym wiza-
żu i stylizacji oraz analizy ko-
lorystycznej. Justyna natomiast 
kupiła swój pierwszy aparat – 
potem przyszła ochota na lepszy 
sprzęt, aż znalazła się w szkole fo-
tograficznej. 

Co zmieniło się w waszym 
życiu wraz ze zmianą pracy?
Gdy zaczynałyśmy, nie marzyły-
śmy nawet, że nasze prace zostaną 
docenione na licznych wystawach 
i konkursach, będą publikowane 

w wielu magazynach i na billbo-
ardach. Trafiłyśmy do artystycz-
nego świata, stając się jego częścią 
i współtwórczyniami. Zobaczyły-
śmy niesamowite miejsca, pozna-
łyśmy wspaniałych ludzi i ich hi-
storie. Determinacja, ciężka praca 
i dyscyplina sprawiły, że dziś jeste-
śmy tu, gdzie jesteśmy – kocha-
my to, co robimy, i nie żałujemy 
niczego, co pozostawiłyśmy za 
sobą. Szczerze zachęcam każdego 
do podążania za własnymi ma-
rzeniami – nauka nie musi trwać 
latami, a praca może być pasją! ◆

W  L I C Z B A C H

Wzrost liczby nowych słuchaczy 
w szkołach policealnych w 2017 r.*:
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33,8%  

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

20,4%  

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

13,2%  

TECHNIK STERYLIZACJI 
MEDYCZNEJ

11,8%  

OPIEKUN MEDYCZNY

*w stosunku do 2016 r .

Katarzyna i Justyna Woźniak, założycielki studia Face Fabric, zajmującego 
się kompleksową obsługą sesji fotograficznych w całej Polsce. Współpracują 
ze stylistami i projektantami, a zdobytą wiedzą dzielą się z uczestnikami 
szkoleń i kursów makijażu. W swoim portfolio mają nietuzinkowe sesje 
zdjęciowe, podczas których współpracowały z wieloma znanymi osobami, 
m.in. Dariuszem Michalczewskim, Mają Sablewską czy Patricią Kazadi. Ich 
dokonania nagrodzone zostały prestiżową nagrodą Viva World Press Photo 
w kategorii Beauty.

Izabela Wołyniec-Sobczak, 
coach i doradca kariery, headhunter, ekspert 
w zakresie budowania marki osobistej, 
www.wolyniecsobczak.com

Zdjęcie:  
Face Fabric

Justyna Kasia
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Koszalin

Masz tyle lat, 
na ile się czujesz

W piękne słoneczne popołudnie 
poznańskie Jeżyce tętnią życiem. 
Na tutejszym rynku handla-
rze sprzedają sezonowe warzy-

wa i owoce, kafejki kuszą aromatyczną 
kawą, a pobliskie kino Rialto zaprasza 
na wtorkowy Filmowy Klub Seniora. 
To właśnie w tej okolicy mieści się od-
dział TEB Edukacji, w której odbywają 
się m.in. zajęcia dla osób po pięćdziesią-
tym roku życia – Akademia III Wieku. 

Powrót do szkoły
Tego popołudnia trafiłyśmy na zajęcia 
Informatyka 50+, lecz kierunków dostęp-
nych w ramach Akademii jest znacznie 
więcej: agroturystyka, florystyka i bukie-
ciarstwo, warsztaty terapii manualnej, 
kosmetyka, masaż, opieka medyczna, 
a nawet produkcja filmowa i telewizyjna! 
Przez chwilę podglądałyśmy uczestni-
ków – są skupieni, zainteresowani tema-
tem i zaangażowani. Odważnie zadają 
pytania, bez ociągania się wykonują po-
lecenia nauczyciela. Panuje tu atmosfe-
ra pełna życzliwości, bez zbędnego na-
pięcia i przymusu. Wszyscy odnoszą się 
do siebie z szacunkiem, a nauczyciel jest 
bardziej partnerem niż osobą oceniającą.

Nauczyciel prowadzi za rękę
W przerwie zapytałyśmy prowadzące-
go zajęcia, Piotra Grodzkiego, czym na-
uczanie seniorów różni się od zajęć sta-
cjonarnych z młodszymi uczestnikami.
– Osoby w tym wieku są pełne pasji, 
mają inne podejście do nauki niż mło-
dzi ludzie, myślą bardziej pragmatycznie. 

AKADEMIA III  WIEKU

Podobno nigdy nie jest za późno na zdobywanie nowej wiedzy 
i umiejętności. Wiedzione dziennikarską ciekawością i chęcią 
przekonania się, jak wyglądają zajęcia dla seniorów, odwiedziłyśmy 
poznański oddział Akademii III Wieku w szkole TEB Edukacja.

Znajdź swoją szkołę 

W większości są to osoby, które już nie 
pracują zawodowo, a zdobyta wiedza 
przydaje się im na co dzień. 
Niektórzy z uczestników Akademii 
mają blisko 90 lat – dla nich wiele poru-
szanych na zajęciach kwestii to nowość. 
– Trzeba sporo cierpliwości, odmienne-
go podejścia – wyjaśnia Piotr Grodzki. 
– Przyswajanie materiału przebiega w in-
nym tempie, a zajęcia muszą mieć cha-
rakter praktyczny. Sucha teoria nie przyda 
się ludziom, którzy chcą zdobytą wiedzę 
wykorzystać w codziennym życiu. 
Udział w zajęciach to gimnastyka dla 
umysłu. – Siedzenie przed telewizorem 
nie wystarczy, by zachować sprawność 
intelektualną – podkreśla nauczyciel. 
– Zajęcia w szkole to coś zupełnie inne-
go. Widzę, jaką przemianę w ciągu roku 
przechodzą moi kursanci – wystarczyło, 
by wyszli z domu i „ruszyli” głową. Coś, 
co rok temu sprawiało trudność, dziś przy-
chodzi im bez problemu.
Trudno się z tym nie zgodzić – nauka 
i zdobywanie wiedzy jest jednym ze spo-
sobów utrzymania dobrej kondycji in-
telektualnej. Czy seniorzy, podejmując 
decyzję o nauce, byli tego świadomi? 

Swobodnie i przyjemnie
– Uczę się hobbystycznie – opowiada 
pani Iwona, jedna z uczestniczek zajęć. 
– Dla niektórych jest to lekarstwo na sa-
motność. Dla innych sposób na to, by jak 
najdłużej zachować sprawność umysłu. 
Usiąść w fotelu i patrzeć w ekran? Dzię-
kuję! Ja telewizji nie oglądam – w ogóle! 
Trafiłam tu dzięki ulotce, którą otrzy-

małam pocztą. Akurat szukałam zajęcia 
i postanowiłam spróbować. Spotykamy 
się dwa razy w tygodniu. Nie mam już 
obowiązków domowych, więc z niecier-
pliwością czekam na zajęcia. Zawieramy 
tu też nowe znajomości – z jedną panią 
byłam w ubiegłym roku na nartach. At-
mosfera w szkole jest sympatyczna. Przy-
chodzimy tu z własnej woli, ale w prze-
ciwieństwie do młodzieży nie wiążemy 
z tym życiowych planów, stąd duża swo-
boda i przyjemność z nauki. 
Bez odpowiedniego i życzliwego po-
dejścia nauczyciela nauka nie byłaby
jednak tak satysfakcjonująca i sku-
teczna. Trzeba dostosować metody 
i tempo nauczania do wieku i umie-
jętności uczniów. 
– Przychodząc tutaj, mamy różny po-
ziom zaawansowania, wiedzy – opo-
wiada pan Sławomir. – Zaczynaliśmy 
od podstaw, sukcesywnie wdrażamy się 
w kolejne tematy, a każde zagadnienie 
powtarzane jest kilka razy, do skutku. 
Uważam, że to wspaniała sprawa – nie 
jesteśmy w stagnacji. Zyskuję satysfak-
cję, wiedzę, rozwijam swoje zaintere-
sowania. Dobrze trafiłem!
Opuszczamy szkołę pełne pozytyw-
nej energii i… planów na przyszłość! 
Zainspirowały nas słowa uczestników 
zajęć i błysk w oku, który pojawiał się, 
gdy mówili o swoich pasjach – widać, 
jak wiele radości i satysfakcji daje im 
nauka, zdobywanie nowych umiejęt-
ności i spotkania z innymi. Nasi roz-
mówcy są najlepszym przykładem 
na to, że wiek to nie sprawa metryki, 
ale samopoczucia i podejścia do ży-
cia – w końcu nie bez powodu mówi 
się: masz tyle lat, na ile się czujesz. ◆

Agnieszka Dyniakowska, Sylwia M. Kupczyk
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