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Komentarz
Henryk BEDNARCZYK

Edukacja ustawiczna za granic¹
Continuing Education abroad

Otwarcie europejskich granic, a tak¿e rynków pracy (co prawda tylko niektórych krajów) zwiêksza
zainteresowanie równie¿ systemami edukacji i uznawalnoci¹ kwalifikacji. Wspólny cel i ró¿ne drogi edukacyjne w pañstwach Unii mimowolnie powoduj¹ zbli¿anie systemów kszta³cenia i deklarowan¹ powszechnie
wzajemn¹ uznawalnoæ kwalifikacji. Szczególne przyspieszenie jest widoczne w szko³ach wy¿szych. Przyjêcie trójstopniowych studiów: licencjat, magisterium, doktorat to mo¿liwoci transferu punktów, suplement do
dyplomu to wa¿ne nowe mo¿liwoci wspó³pracy. Wielkie nadzieje wi¹zane s¹ z europejskim paszportem
kwalifikacji. W kraju programyoperacyjnezapowiadaj¹ wielk¹ odnowê programów modu³owych w szko³ach
zawodowych i edukacji doros³ych poprzedzone opracowaniem kolejnej grupy standardów kwalifikacji zawodowych, a tak¿e wsparcie dla akredytacji instytucji szkoleniowych i jakoci kszta³cenia.
Wa¿nym zadaniem dla rodowisk owiaty jest zapewnienie nale¿negomiejsca programom edukacyjnym
w dyskutowanym i przygotowanym nowym narodowym planie rozwoju na lata 20072013.
Nawi¹zuj¹c do naszego trwa³ego zainteresowania edukacj¹ u najbli¿szych s¹siadów kontynuujemy rozpoczêty w 3(12)2003 numerze EDU przekaz informacji o wybranych problemach kszta³cenia w Rosji, Ukrainie, S³owacji, a tak¿e Francji oraz o interesuj¹cej europejskiej sieci edukacji miêdzykulturowej. Zwracam
uwagê na narastaj¹ce zjawiska migracji zarobkowej przedstawionej w artykule dr Ewy Fleszyñskiej na przyk³adzie województwa mazowieckiego.
Niedawne jubileusze sk³oni³y nas do przypomnienia wybitnych uczonych i organizatorów edukacji.
Prof. dr hab. Józef Pó³turzycki, wieloletni przewodnicz¹cy Zespo³u Pedagogiki Doros³ych Komitetu
Nauk Pedagogicznych PAN, jest powszechnie znany z wielu inicjatyw, w tym ukazuj¹cej siê pod jego redakcj¹
monograficznej serii wydawniczej Biblioteka Edukacji Doros³ych. Odnotujmy równie¿ zamieszczon¹ informacjê o monografii pod redakcj¹Anny E.Weso³owskiej Cz³owiek i edukacja: studia ofiarowane profesorowi
Józefowi Pó³turzyckiemu.
Dr Zenon Gaworczuk jest sekretarzem generalnym jednej z najwiêkszych organizacji owiatowych
TowarzystwaWiedzy Powszechnej, to praca organiczna u podstaw.
EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 1/2005
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Zachêcam do nadsy³ania szczególnie informacji o konferencjach, ksi¹¿kach, dobrych praktykach edukacyjnych i badaniach.
Kolejny 2 w bie¿¹cym roku a 49 kolejny numer powiêcimy w ca³oci nowemu projektowi Przedsiêbiorczoæ w sieci  Internet szans¹ na wzrost konkurencyjnoci w programie EQUEL. Bêdzie to wiêc realny
przyk³ad budowy porozumieñ krajowych i ponadnarodowych dla wsparcia miniprzedsiêbiorstw.
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Problemy owiaty doros³ych na wiecie
Dominique BOS, Claudie SANQUER
Eksperci programu PHARE 2000
Krajowy System Szkolenia Zawodowego  Czêæ I

Rola partnerów spo³ecznych w systemach
kszta³cenia ustawicznego pracowników
w krajach Unii Europejskiej*
The role of the social partners
in continuing education systems in the EU countries

S³owa kluczowe: polityka zatrudnienia, partnerzy spo³eczni, ustawiczna edukacja zawodowa, identyfikacja potrzeb
 kompetencje, uznawalnoæ, finansowanie szkoleñ
Key words:employment policy, social partners, continuing vocational education, needs identification  competencies,
recognition, training financing
Summary
The development of continuing vocational education requires co-operation of a number of partners. The article presents
the role that is attributed to social partners in regulation and stimulation of continuing education of employees in
companies on a national, regional, local and sectors level in selected countries of the European Union. This role is a result
of experience and tradition of each country. The article was inspired by, among others, agreement signed by the
representatives of the European associations of social partners in March 2002 concerning lifelong upgrade of competenciesandqualifications1 . The agreement gives priority to four areas of activity:
• current and future needs identification in terms of competencies and qualifications,
• competencies and qualifications recognition and certification,
• information, help and guidance for companies and individuals,
• the resources collection (mostly financial).
* Przedruk z publikacji Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, Krajowy System Szkolenia Zawodowego. Czêæ I Umowa
Bliniacza FrancjaPolska, s. 112.
1
Sygnatariuszami s¹: Europejska Konfederacja Zwi¹zków Zawodowych, Unia Konfederacji Przemys³u i Pracodawców Europejskich 
UNICE/UEAPME, Europejskie Centrum Przedsiêbiorczoci z Publicznym Udzia³em Przedsiêbiorstw o Ogólnospo³ecznym Znaczeniu
Gospodarczym.Kompetencje zosta³y zdefiniowane jako wiedza, zdolnoci i umiejêtnoci wykorzystywane w danej sytuacji zawodowej.Kwalifikacje s¹ formalnym wyrazem zawodowych umiejêtnoci pracownika, uznanych na poziomie krajowym i sektorowym.
EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 1/2005
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The above areas of activity, described in the article, will specify the forms of social partnersengagement in solving the
problems of continuing education in the EU countries, as well as, define ways of activities that would be of an interest
for Polish social partners.

Porównanie roli partnerów spo³ecznych w systemach ustawicznego kszta³cenia
pracowników w 5 krajach: Francji, Szwecji, Szkocji, Irlandii i Portugalii  synteza
Wprowadzenie
We wszystkich krajach cz³onkowskich UE partnerzy spo³eczni odgrywaj¹ niezwykle wa¿n¹ rolê
w kszta³towaniu za³o¿eñ do ustawicznego kszta³cenia pracowników, a tak¿e samych systemów kszta³cenia
oraz ich ram prawnych.
Porównuj¹c takie kraje, jak Hiszpania, Francja czy Szwecja stwierdzimy, ¿e formy uczestnictwa partnerów spo³ecznych w kszta³ceniu ustawicznym s¹ bardzo zró¿nicowane. Ró¿nice te wynikaj¹ z ró¿nych dowiadczeñ i tradycji tych krajów  w odró¿nieniu od Szkocji, Francja i Szwecja posiadaj¹ systemy zdecydowanie scentralizowane.
Rola przedstawicieli zwi¹zków zawodowych w Zjednoczonym Królestwie w kszta³towaniu ustawicznego kszta³cenia pracowników zosta³a mocno ograniczona przez kolejne rz¹dy w latach 80.
W Portugalii partnerzy spo³eczni podpisali w 2001 r. ambitne porozumienie, którym byæ mo¿e zechc¹
zainspirowaæ siê nowe kraje cz³onkowskie UE.
FRANCJA
Partnerzy spo³eczni odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê:
• zarz¹dzaj¹c, w ramach OPCA2 , sk³adkami odprowadzanymi przez pracodawców na rzecz kszta³cenia
ustawicznego,
• kontroluj¹c procedurê tworzenia tytu³ów zawodowych przez Ministerstwo Spraw Socjalnych, Pracy
i Solidarnoci.
W ramach ka¿dej bran¿y zawodowej istnieje obowi¹zek renegocjacji co 5 lat priorytetów w zakresie
kszta³cenia i szkolenia zawodowego.
Istnieje wiele porozumieñ bran¿owych reguluj¹cych kwestie kszta³cenia pracowników. Porozumienia
miêdzy partnerami spo³ecznymi nie s¹ przenoszone do prawa krajowego.
SZWECJA
Partnerzy spo³eczni uczestnicz¹ w aktywny sposób w negocjacjach w ramach bran¿ s³u¿¹cych rozwijaniu kszta³cenia ustawicznego w przedsiêbiorstwie.
Ponadto zwi¹zki zawodowe zachêcaj¹ pracowników najs³abiej wykszta³conych do podnoszenia kwalifikacji.
Partnerzy spo³eczni i przedstawiciele w³adz lokalnych wspó³pracuj¹ w celu identyfikowania, antycypowania potrzeb w zakresie zatrudnienia i kompetencji, a tak¿e w celu tworzenia lokalnych systemów szkoleniowych dostosowanych do istniej¹cych potrzeb.
Konfederacja Pracodawców (SAF), która reprezentuje 65 000 zak³adów oraz Generalna Konfederacja
Pracy (LO) tworz¹ Zawodow¹ Radê Rynku Pracy, której zadaniem jest ocena i monitorowanie potrzeb szko2
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Parytetowe instytucje zarz¹dzaj¹ce rodkami pochodz¹cymi ze sk³adek odprowadzonych przez pracodawców na rzecz szkolenia
pracowników.
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leniowych, kontrolowanie i koordynowanie dzia³añ na poziomie lokalnym, utrzymywanie kontaktów z administracj¹ i instytucjami szkolenia zawodowego. Poza tym porozumienia bran¿owe gwarantuj¹ okrelanie wytycznych o charakterze ogólnym (cele, metody, grupy docelowe, finansowanie), pozostawiaj¹c jednak szeroki
margines swobody dzia³ania przedsiêbiorstwom w zakresie realizacji ww. wytycznych.
SZKOCJA
Przedstawiciele pracowników s¹ nieobecni w gremiach podejmuj¹cych decyzje w sprawie zarz¹dzania
funduszami publicznymi przeznaczanymi na kszta³cenie zawodowe (funkcja pozostaje w gestii LEC3).
Standardy wymagañ kwalifikacyjnych (SVQ )4 s¹ opracowywane przez Lead Bodies5, struktury parytetowe.
Bardzo niewiele uk³adów zbiorowych okrela zale¿noci miêdzy poziomem kwalifikacji i wynagrodzeniem.
Specjalnie przygotowani przedstawiciele zwi¹zków zawodowych (Learning Representatives) zachêcaj¹
najs³abiej wykwalifikowanych pracowników do podnoszenia kwalifikacji.
IRLANDIA
W przeciwieñstwie do wiêkszoci Pañstw Cz³onkowskich kwestie dotycz¹ce ustawicznego kszta³cenia
zawodowego doros³ych rzadko s¹ przedmiotem negocjacji z partnerami spo³ecznymi.
Pracownicze zwi¹zki zawodowe maj¹ niewielki wp³yw na istniej¹cy system.
Tylko w po³owie przedsiêbiorstw s¹ obecne organizacje zwi¹zkowe. Dostêp pracownika do ustawicznego
kszta³cenia zawodowego zale¿y od pracodawcy lub bezporednich ustaleñ miêdzy pracodawc¹ i pracobiorc¹.
Uk³ady zbiorowe na poziomie bran¿ i przedsiêbiorstw bardzo rzadko dotycz¹ kwestii zwi¹zanych
z kszta³ceniem pracowników.
PORTUGALIA
Portugalscy partnerzy spo³eczni, przy wsparciu Ministerstwa Pracy, podpisali w lutym 2001 r. wa¿ne
porozumienie dot. zatrudnienia i kszta³cenia zawodowego.
Porozumienie to przewiduje m.in., i¿ pracownik ma prawo do 20 godzin szkolenia pocz¹wszy od 2002 r.,
a od 2006 r.  do 35 godzin. Na mocy tego porozumienia wymaga siê od pracodawców, by w skali ka¿dego
roku 10% ich personelu uczestniczy³o w szkoleniach. W praktyce wdro¿enie zapisów porozumienia jest
trudne; dyskusje na jego temat nadal trwaj¹.
Przedstawiciele partnerów spo³ecznych zasiadaj¹ w radach nadzorczych placówek szkoleniowych publicznych s³u¿b zatrudnienia. Ich obecnoæ jest gwarantem dialogu spo³ecznego na poziomie lokalnym
i regionalnym.

3
4

5

LEC  Local Enterprise Companies  LokalneTowarzystwa Przedsiêbiorczoci.
SVQ  ScottischVocational Qualification  opisuj¹ przecyzyjnie kompetencje wymagane w zakresie danej specjalnoci/zawodu. SVQ
obejmuj¹ wszystkie grupy zawodowe.
Lead Bodies maj¹ najczêciej charakter sektorowy, s¹ z³o¿one z pracodawców, przedstawicieli zwi¹zków zawodowych, pracobiorców
i przedstawicieli organizacji bran¿owych.
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Rola partnerów spo³ecznych w systemach kszta³cenia ustawicznego pracowników
w krajach Unii Europejskiej
Wprowadzenie
Dokument ten zosta³ opracowany na podstawie analizy inicjatyw podejmowanych w takich krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej jak Francja, Szwecja, Hiszpania, Zjednoczone Królestwo, Irlandia i Portugalia.
Zgodnie z raportem EIRO (European Industrials Relations Observatory Europejskie Obserwatorium
Stosunków Pracy), od koñca lat osiemdziesi¹tych kszta³cenie przez ca³e ¿ycie oraz uk³ady zbiorowe nabieraj¹
coraz wiêkszego znaczenia w negocjacjach partnerów spo³ecznych, a celem tych negocjacji jest coraz czêciej
okrelenie ram instytucjonalnych i finansowych s³u¿¹cych regulowaniu i stymulowaniu kszta³cenia ustawicznego pracowników w przedsiêbiorstwach. Negocjacje te odbywaj¹ siê na ró¿nych poziomach: ogólnokrajowym, regionalnym, sektorowym, zak³adowym. Historia rozwoju przemys³u, kontekst spo³eczny i kulturowy
ka¿dego kraju maj¹ du¿y wp³yw na charakter zawieranych porozumieñ.
We Francji, Hiszpanii i Szwecji wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ porozumienia ogólnokrajowe i sektorowe, niewielki jest natomiast zakres negocjacji zbiorowych prowadzonych w Zjednoczonym Królestwie i Irlandii,
gdzie kszta³cenie mieci siê w narodowej polityce zatrudnienia, a tylko w niewielkim stopniu znajduje swój
wyraz w uk³adach zbiorowych.
Niezale¿nie od specyfiki pañstwa, kszta³cenie przez cale ¿ycie le¿y w interesie pracodawców i pracobiorców, gdy¿ przyczynia siê zarówno do wzrostu konkurencyjnoci firm, jak i do zwiêkszania zdolnoci pracowników do utrzymania lub znalezienia pracy.
Bez wzglêdu na kraj partnerzy spo³eczni poszukuj¹ rozwi¹zañ daj¹cych dostêp do kszta³cenia jak najszerszej grupie pracowników. G³ówna trudnoæ polega na tym, i¿, pomimo wysi³ków, najwiêkszy dostêp do
kszta³cenia ustawicznego maj¹ firmy o silnej pozycji na rynku oraz pracownicy wysoko wykwalifikowani.

Identyfikowanie obecnych i przysz³ych potrzeb w zakresie kompetencji i kwalifikacji
Partnerzy spo³eczni mog¹ w tym obszarze anga¿owaæ siê na ró¿nych poziomach: w przedsiêbiorstwie
w tworzenie planu szkoleñ; na poziomie krajowym w ramach sektorów i bran¿ w definiowaniu potrzeb
w zakresie kompetencji i kwalifikacji. W drodze wspó³pracy z instytucjami szkoleniowymi mog¹ pomagaæ
w definiowaniu i kszta³towaniu jakoci oferty szkoleniowej.
Identyfikowanie potrzeb szkoleniowych w przedsiêbiorstwie
W wielu krajach udzia³ partnerów spo³ecznych w identyfikowaniu aktualnych i przysz³ych potrzeb
w dziedzinie kompetencji i kwalifikacji wyra¿a siê w postaci prawnego obowi¹zku informowania i konsultowania z nimi zak³adowych planów szkoleñ. Je¿eli szkolenie jest czêci¹ strategii zarz¹dzania zasobami ludzkimi zak³adu i jeli jest przedmiotem szerokiego dialogu spo³ecznego, partnerzy spo³eczni mog¹ braæ udzia³
w okrelaniu potrzeb, formu³owaniu rozwi¹zañ. Ich wk³ad mo¿e pomóc w pobudzaniu niezbêdnych wysi³ków
ze strony pracowników oraz w tworzeniu otoczenia sprzyjaj¹cego uczeniu siê.
We Francji zasady kszta³cenia ustawicznego s¹ regulowane ustawowo, a tak¿e na drodze uk³adów
zbiorowych. Przedsiêbiorstwa maj¹ obowi¹zek finansowania szkoleñ, a tak¿e informowania i konsultowania
z partnerami spo³ecznymi planów szkoleñ. Reguluje to ustawa z 1971 r. oraz porozumienie miêdzy partnerami
spo³ecznymi (Accords de Grenelle). W zak³adach zatrudniaj¹cych ponad piêædziesiêciu pracowników komisja
zak³adowa ma obowi¹zek wydania opinii w sprawie wykonania planu szkolenia za rok poprzedni oraz
w sprawie projektu planu szkoleñ na nastêpny rok. Te konsultacje dotycz¹ takich aspektów, jak efektywna
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realizacja szkoleñ, ich finansowanie etc. W przedsiêbiorstwach zatrudniaj¹cych powy¿ej 200 pracowników
istnieje obowi¹zek utworzenia komisji ds. szkolenia. W okresach restrukturyzacji przedsiêbiorstwa maj¹ obowi¹zek przed³o¿enia partnerom spo³ecznym planu socjalnego, przewiduj¹cego przekwalifikowanie pracowników.
W Hiszpanii zak³adowe plany szkoleñ s¹ opracowywane na podstawie uprzedniej diagnozy potrzeb,
w przygotowaniu której partnerzy spo³eczni bior¹ czynny udzia³. Jeli przedsiêbiorstwa chc¹ skorzystaæ
z finansowania zewnêtrznego przy realizacji planu szkoleñ, maj¹ obowi¹zek skonsultowania siê z przedstawicielami pracowników. W przypadku braku porozumienia co do sposobów finansowania planu szkoleñ, zak³ady maj¹ mo¿liwoæ odwo³ania siê do pañstwowej komisji mieszanej lub sektorowej komisji parytetowej. Plany
szkoleñ mog¹ mieæ charakter wewn¹trzzak³adowy, miêdzyzak³adowy lub miêdzybran¿owy. W okresach restrukturyzacji przedsiêbiorstw umowy bran¿owe przewiduj¹ szkolenia, informowanie pracowników o mo¿liwociach korzystania z kszta³cenia ustawicznego oraz konsultacje z partnerami spo³ecznymi.
W Wielkiej Brytanii ustawa z 1999 r. wymaga od pracodawców konsultowania ze zwi¹zkami zawodowymi planów szkoleñ i planów rozwoju przedsiêbiorstwa.
W Portugalii, w wyniku negocjacji miêdzy rz¹dem i partnerami spo³ecznymi, parlament dyskutuje
aktualnie nad propozycj¹ zmiany kodeksu pracy, dotycz¹c¹ mo¿liwoci dysponowania przez pracowników co
najmniej dwudziestoma godzinami szkolenia (w roku 2003) potwierdzanego wiadectwem i trzydziestoma
piêcioma godzinami w roku 2006.
Identyfikowanie obecnych potrzeb szkoleniowych na poziomie krajowym i bran¿owym
Partnerzy spo³eczni mog¹ uczestniczyæ w badaniu potrzeb w zakresie kompetencji i kwalifikacji
w ramach specjalnych grup badawczych  task force ogólnokrajowych i bran¿owych. Grupy te bior¹ udzia³
w definiowaniu polityki zatrudnienia i szkolenia w odniesieniu do krajowego i bran¿owego rynku pracy.
Zjednoczone Królestwo
Poprzedni rz¹d zredukowa³ udzia³ partnerów spo³ecznych w opracowywaniu polityki zatrudnienia
i szkolenia (rozbicie Manpower Services Commission oraz trójstronnych zawodowych rad szkoleniowych
odpowiedzialnych za promowanie i zarz¹dzanie kszta³ceniem i szkoleniem zawodowym  vocational education and training). Obecny rz¹d zaprasza partnerów spo³ecznych do szerszego udzia³u w kszta³towaniu
polityki rynku pracy, poprzez wspó³tworzenie grupy roboczej skill task force. Grupa ta analizuje potrzeby
w zakresie kompetencji pracowników oraz okrela dzia³ania zapewniaj¹ce rynkowi pracowników posiadaj¹cych odpowiednie kompetencje (obecnie i w przysz³oci) w celu utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia
na rynku krajowym, odpowiedniego poziomu konkurencyjnoci na rynku miêdzynarodowym oraz w celu
zagwarantowania równych szans dla wszystkich.
Partnerzy spo³eczni uczestnicz¹ tak¿e w tworzeniu standardów kwalifikacji NVQ (SVQ, dla Szkocji).
Ich opracowywaniem zajmuj¹ siê instytucje podlegaj¹ce Ministerstwu Przemys³u: Lead Bodies (instytucje
pilotuj¹ce).Te Lead Bodies maj¹ najczêciej charakter sektorowy, s¹ z³o¿one z pracodawców, przedstawicieli
zwi¹zków zawodowych pracobiorców i przedstawicieli organizacji bran¿owych.
Szwecja
Konfederacja Pracodawców (SAF), która reprezentuje 65 000 zak³adów oraz Generalna Konfederacja
Pracy (LO) tworz¹ zawodow¹ radê rynku pracy, której zadaniem jest ocena i monitorowanie potrzeb szkoleniowych, kontrolowanie i koordynowanie dzia³añ na poziomie lokalnym, utrzymywanie kontaktów z administracj¹ i instytucjami szkolenia zawodowego. Poza tym porozumienia bran¿owe gwarantuj¹ okrelanie wytycznych o charakterze ogólnym (cele, metody, grupy docelowe, finansowanie), pozostawiaj¹c jednak szeroki
margines swobody dzia³ania przedsiêbiorstwom, jeli chodzi o praktyczn¹ realizacjê ww. wytycznych.
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Hiszpania
Kszta³cenie ustawiczne (w tym urlop szkoleniowy) podlega negocjacjom trójstronnym (ANFC Acuerdo Nacional de Formacion Continua  Narodowe Porozumienie w sprawie Kszta³cenia Zawodowego). Partnerzy spo³eczni, odpowiedzialni za stosowanie ustaleñ bêd¹cych wynikiem tych negocjacji, pe³ni¹ tê rolê za
porednictwem Trójstronnej Fundacji ds. Kszta³cenia Zawodowego.
Francja
Partnerzy spo³eczni negocjuj¹ w ramach ka¿dej bran¿y priorytety w zakresie kszta³cenia ustawicznego;
w zakres tych negocjacji wchodzi np. ustalanie wy¿szych ni¿ przewiduje minimum ustawowe wspó³czynników uczestnictwa przedsiêbiorstw w finansowaniu szkoleñ. Poza tym komisje parytetowe ds. zatrudnienia
analizuj¹, w ramach badañ prognostycznych na poziomie ka¿dej bran¿y, ewolucjê zatrudnienia i proponuj¹
kierunki rozwoju oferty szkoleniowej.
Rozwój wspó³pracy z instytucjami szkoleniowymi
Partnerzy spo³eczni mog¹ przyczyniaæ siê do rozwoju oferty szkoleniowej odpowiadaj¹cej potrzebom
przedsiêbiorstw i pracowników.
W Zjednoczonym Królestwie LEC (Local Enterprise Companies), instytucje zarz¹dzaj¹ce funduszami
publicznymi przeznaczonymi na kszta³cenie zawodowe m³odzie¿y, bezrobotnych i pracowników, s¹ porednikami miêdzy rz¹dem i lokalnymi rynkami zatrudnienia oraz kszta³cenia zawodowego. LEC sk³adaj¹ siê
w dwóch trzecich z przedstawicieli prywatnego sektora lokalnego, pozosta³e miejsca zajmuj¹ przedstawiciele
instytucji lokalnych (radni, stowarzyszenia woluntariuszy, przedstawiciele zwi¹zków zawodowych).
W Szwecji partnerzy spo³eczni i przedstawiciele w³adz lokalnych wspó³pracuj¹ w celu identyfikowania
obecnych i przysz³ych potrzeb w zakresie zatrudnienia i kompetencji, a tak¿e w celu tworzenia lokalnych
systemów szkoleniowych dostosowanych do istniej¹cych potrzeb.
We Francji partnerzy spo³eczni zasiadaj¹ w zarz¹dach wielu instytucji szkoleniowych lub posiadaj¹cych
placówki szkoleniowe (AFPA, Izby Przemys³owo-Handlowe, Izby Rolnicze) i wp³ywaj¹ na kierunki ich
dzia³añ.

Uznawanie i potwierdzanie kompetencji i kwalifikacji
W wielu krajach europejskich partnerzy spo³eczni uczestnicz¹ w pracach dotycz¹cych uznawania i potwierdzania kompetencji oraz kwalifikacji. Sfera ta nabiera coraz wiêkszego znaczenia. Wspieranie rozwoju
takich instrumentów, jak dzia³anie na rzecz rozwijania systemu kompetencji czytelnych i dostêpnych w wyniku
szkoleñ formalnych i cie¿ek nieformalnych u³atwia mobilnoæ geograficzn¹ i zawodow¹ pracowników oraz
poprawia skutecznoæ funkcjonowania rynku pracy. Z drugiej strony uznawanie i potwierdzanie kwalifikacji
i kompetencji umo¿liwia przedsiêbiorstwom lepsze zarz¹dzanie kompetencjami i zachêcanie pracowników do
ich rozwijania.
We Francji partnerzy spo³eczni anga¿uj¹ siê bezporednio w tworzenie i aktualizowanie wszystkich tytu³ów
i dyplomów pañstwowych. Ich rola zosta³a wzmocniona po wejciu w ¿ycie ustawy o modernizacji polityki
spo³ecznej w 2002 r., która zreformowa³a, miêdzy innymi, politykê w dziedzinie tytu³ów zawodowych.
W kontekcie francuskim oficjalne wiadectwa pañstwowe potwierdzaj¹ umiejêtnoci indywidualne,
a nie modu³ kszta³ceniowy umo¿liwiaj¹cy ich zdobycie. Dla podmiotów potwierdzaj¹cych lub powiadczaj¹cych uznawanie kompetencji i wiadectw zasady s¹ identyczne, bez wzglêdu na status kandydatów (bezrobotny czy pracownik przedsiêbiorstwa na umowie w systemie naprzemiennym lub na umowie indywidualnej).
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Wartoæ wiadectw jest identyczna, bez wzglêdu na to czy kandydat zdoby³ kompetencje na drodze dowiadczenia zawodowego, czy w ramach kszta³cenia pocz¹tkowego, czy te¿ ustawicznego, finansowanego przez
region, pracodawcê czy samego zainteresowanego.
Natomiast zasady oceny umo¿liwiaj¹ce sprawdzenie, czy zainteresowani rzeczywicie posiadaj¹ kompetencje opisywane w wydawanym wiadectwie, mog¹ siê zmieniaæ. Mo¿na równie¿ przewidzieæ pewne modyfikacje, aby u³atwiæ dostêp kandydatów do tej oceny.
Ka¿de ministerstwo ustala regu³y potwierdzania kompetencji indywidualnych i wydawanych przez siebie wiadectw. Kompetencje mog¹ byæ potwierdzane i powiadczane wy³¹cznie przez oceniaj¹cych i podmioty
wyznaczone jako kompetentne i maj¹ce uprawnienia w tym wzglêdzie (generalnie chodzi o komisje oceniaj¹ce
o charakterze parytetowym).
Wydawane wiadectwa s¹ potwierdzeniem kwalifikacji, to znaczy zdolnoci do wykonywania czynnoci zawodowych w ramach wielu sytuacji pracy, na poziomach odpowiedzialnoci zdefiniowanych i opisanych
w standardzie wymagañ kwalifikacyjnych.
We Francji istnieje oko³o 15 000 ró¿nych dyplomów, tytu³ów i wiadectw (w tym 11 000 podlegaj¹cych
szkolnictwu wy¿szemu).
We Francji istniej¹ ró¿ne tytu³y zawodowe i dyplomy:
• Tytu³y i dyplomy tworz¹ ministerstwa (Edukacji Narodowej, Pracy, Rolnictwa,...) po ich zaopiniowaniu
przez instancje konsultacyjne (z³o¿one z reprezentatywnych organizacji pracobiorców i pracodawców),
które pomagaj¹ w opracowywaniu standardów kwalifikacji poszczególnych tytu³ów i dyplomów (opis
stanowisk, czynnoci robocze, wymagane kompetencje, zasady oceny kompetencji kandydatów). Dyplomy i tytu³y zawodowe s¹ rejestrowane na mocy ustawy w Krajowym Rejestrze Dyplomów i Tytu³ów
Zawodowych.
• Tytu³y tworzone s¹ z inicjatywy izb przemys³owo-handlowych czy organizacji zrzeszaj¹cych przedstawicieli bran¿ zawodowych. W takim przypadku tytu³y i dyplomy podlegaj¹ zaopiniowaniu przez Krajow¹
Komisjê Dyplomów i Tytu³ów Zawodowych, zanim zostan¹ wpisane do Krajowego Rejestru Dyplomów
i Tytu³ów Zawodowych.
Komisja Dyplomów iTytu³ów Zawodowych powsta³a w 2002 r. na mocy ustawy o modernizacji polityki
spo³ecznej (nr 2000-73). Komisja podlega bezporednio premierowi, a jej zadaniem jest:
• tworzenie i aktualizowanie Krajowego Rejestru Dyplomów iTytu³ów Zawodowych (dostêpnego w Internecie),
• czuwanie nad aktualizacj¹ dyplomów i tytu³ów, zdobywanie informacji na temat ewolucji kwalifikacji
i zmian w organizacji pracy, opracowywanie zaleceñ dla instytucji wydaj¹cych dyplomy i tytu³y o charakterze zawodowym,
• udzielanie informacji nt. uznawania dyplomów i tytu³ów zawodowych w odniesieniu do dyplomów francuskich oraz dyplomów wydawanych w innych krajach europejskich.
W Zjednoczonym Królestwie system uznawania dyplomów i tytu³ów zawodowych odgrywa kluczow¹ rolê w zapewnianiu spójnoci systemu kszta³cenia, a partnerzy spo³eczni s¹ anga¿owani w opracowywanie
norm standardów kwalifikacji w ramach zespo³ów zwanych Lead Bodies.
W Hiszpanii wdra¿ane s¹ obecnie nowe ogólne ramy dotycz¹ce uznawania kwalifikacji. Tu tak¿e
partnerzy spo³eczni uczestnicz¹ w badaniach i definiowaniu standardów.
W Szwecji partnerzy spo³eczni zainicjowali debatê na temat nowych systemów uznawania kompetencji.
Aktualnie pracuj¹ nad regionalnymi testami s³u¿¹cymi potwierdzaniu kompetencji.
W Irlandii partnerzy spo³eczni (IBEC  Stowarzyszenie Pracodawców, ICTU  Federacja Zwi¹zków
Zawodowych) uczestnicz¹ w pracach Irlandzkiego Urzêdu ds. Kwalifikacji, który przygotowuje ramy do
potwierdzania i certyfikacji szkoleñ.
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Informacja, pomoc, doradztwo
Jest to nowa i wa¿na rola, której partnerzy spo³eczni coraz czêciej siê podejmuj¹ w krajach cz³onkowskich
UE. Bezporedni kontakt z pracownikami i rodowiskiem pracy pozwala im skuteczniej dzia³aæ na rzecz poszerzania dostêpu pracowników do szkoleñ, szczególnie tych, którzy ze wzglêdu na niskie kompetencje najbardziej ich
potrzebuj¹. Partnerzy spo³eczni maj¹ te¿ swój udzia³ w zachêcaniu ma³ych firm do szkolenia personelu, w rozwijaniu form i treci szkoleñ najbardziej dostosowanych do ich potrzeb (Zjednoczone Królestwo).
Partnerzy spo³eczni zasiadaj¹ te¿ w instytucjach, zarz¹dzaj¹cych rodkami finansowymi, np. we Francji.
Tam upowa¿nione instytucje parytetowe (OPCA) zarz¹dzaj¹ funduszami przeznaczonymi na kszta³cenie ustawiczne.
We Francji Partnerzy spo³eczni przyczyniaj¹ siê do czytelnoci oferty szkoleñ koñcz¹cych siê wydaniem
wiadectwa. Najnowszy Rejestr Dyplomów iTytu³ów Zawodowych bêdzie udostêpniony w Internecie.
W zakresie doradztwa partnerzy spo³eczni zasiadaj¹cy w OPCA (parytetowych instytucjach zarz¹dzaj¹cych rodkami pochodz¹cymi z obowi¹zkowych sk³adek odprowadzanych przez przedsiêbiorstwa na rzecz
ustawicznego kszta³cenia pracowników), doradzaj¹ przedsiêbiorstwom i pracownikom co do wyboru szkoleñ,
a tak¿e optymalnego wykorzystania rodków na szkolenia.
Porozumienia miêdzy Pañstwem i partnerami spo³ecznymi by³y przyczynkiem do stworzenia przepisów
(ustawa z 1992 r.) reguluj¹cych prawo pracowników do urlopu s³u¿¹cego przeprowadzeniu bilansu kompetencji.Ten oko³o dwudziestogodzinny urlop pozwala pracownikom podsumowaæ z pomoc¹ doradcy stan kompetencji i skonstruowaæ projekt przekwalifikowania i/lub rozwoju zawodowego.
W Zjednoczonym Królestwie partnerzy spo³eczni anga¿uj¹ siê w informowanie i promowanie dzia³añ
wdra¿anych przez rz¹d, np. w ramach rozwijania podstawowych kompetencji (czytanie, liczenie). TUC
(Kongres Zwi¹zków Zawodowych) i CBI (Konfederacja Pracodawców Brytyjskich) opublikowa³y raport
dotycz¹cy odwie¿ania podstawowych kompetencji (brushing up the basics). Raport, który prezentuje
straty ponoszone przez gospodarkê kraju w zwi¹zku z lukami w podstawowych umiejêtnociach pracowników przyczyni³ siê do utworzenia grupy mistrzów (wiod¹cych pracodawców i zwi¹zkowców o wysokich
kompetencjach). Ich zadaniem by³o przygotowanie i przeprowadzenie kampanii na rzecz szkoleñ uzupe³niaj¹cych podstawowe kompetencje pracowników.
Partnerzy spo³eczni w Zjednoczonym Królestwie wynegocjowali mo¿liwoæ powo³ywania w przedsiêbiorstwach nowego typu dzia³aczy zwi¹zkowych  przedstawicieli zwi¹zkowych ds. kszta³cenia i rozwoju
(Union Learning Representatives). Ich zadaniem jest motywowanie pracowników do kszta³cenia siê, w szczególnoci tych, którzy maj¹ luki na poziomie podstawowych kompetencji (czytanie, pisanie, liczenie). Przedstawiciele zwi¹zkowi do spraw kszta³cenia i rozwoju dzia³aj¹ na rzecz innych pracowników w ramach swojego
czasu pracy. Jest ich obecnie ok. 5000; Konfederacja Zwi¹zków Zawodowych ma nadzieje, ¿e bêdzie ich
22 000 pod koniec dekady.
Przedstawiciele zwi¹zkowi ds. kszta³cenia i rozwoju s¹ szkoleni i wspierani przez zwi¹zki zawodowe.
Przedstawiciele pracodawców i pracowników w Zjednoczonym Królestwie wspieraj¹ równie¿ dzia³ania
na rzecz rozwoju kompetencji upowszechniaj¹c w ma³ych i rednich przedsiêbiorstwach tytu³ honoruj¹cy
pracodawców inwestuj¹cych w zasoby ludzkie (tytu³ Investors in People  IP).

Gromadzenie rodków finansowych przeznaczonych na ustawiczne kszta³cenie
pracowników
Dywersyfikacja zasobów finansowych (przedsiêbiorstwo, pañstwo, fundusze strukturalne, wspólne
finansowanie przez pracownika i przedsiêbiorstwo), debata na temat systemu podatkowego tworz¹cego zachê14
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ty do inwestowania w szkolenie, troska o rygorystyczne i skuteczne zarz¹dzanie zasobami finansowymi  to
obszary zainteresowania i dzia³ania partnerów spo³ecznych.
We Francji OPCA(w których zasiadaj¹ partnerzy spo³eczni) zarz¹dzaj¹ funduszami przeznaczonymi na
kszta³cenie ustawiczne, w tym na finansowanie indywidualnych urlopów szkoleniowych pracowników. Partnerzy spo³eczni negocjuj¹ przepisy reguluj¹ce zasady korzystania ze szkoleñ, np. w trosce o lepsze wykorzystanie funduszy w perspektywie d³ugoterminowej wynegocjowali prawo pracowników do gromadzenia kapita³u w postaci czasu , który, przy spe³nieniu pewnych warunków mog¹ powiêciæ na szkolenie.
W Hiszpanii Trójstronna Fundacja na rzecz Kszta³cenia Ustawicznego zarz¹dza sk³adkami odprowadzanymi przez przedsiêbiorstwa na rzecz kszta³cenia ustawicznego pracowników. Fundacja, dzia³aj¹ca pod
patronatem Ministerstwa Pracy, tworzy kryteria terytorialnego i bran¿owego podzia³u rodków, a tak¿e monitoruje wdra¿anie porozumieñ dot. kszta³cenia ustawicznego.
W Zjednoczonym Królestwie LEC, które zarz¹dzaj¹c funduszami publicznymi na rzecz kszta³cenia
zawodowego s¹ z³o¿one w dwóch trzecich z przedstawicieli lokalnego sektora prywatnego, pozosta³e mandaty
s¹ obsadzone przez przedstawicieli administracji i instytucji lokalnych (radni, stowarzyszenia woluntariuszy,
przedstawiciele zwi¹zkowi).
W Szwecji finansowanie kszta³cenia ustawicznego pozostaje czêciowo w gestii Pañstwa, poniewa¿
kszta³cenie odbywa siê najczêciej w placówkach i szko³ach publicznych.
Partnerzy spo³eczni przyczynili siê natomiast w istotnym stopniu do wdro¿enia indywidualnego rachunku oszczêdnociowo-szkoleniowego.
W Irlandii porozumienia miêdzy partnerami spo³ecznymi i Rz¹dem leg³y u podstawy opracowania
programu szkoleniowego, zwanego skill-net, maj¹cego na celu rozwijanie szkolenia przez Internet.

Podsumowanie
Identyfikowanie i antycypowanie potrzeb w zakresie kompetencji i kwalifikacji jest dziedzin¹,
w któr¹ partnerzy spo³eczni anga¿uj¹ siê w najwiêkszym stopniu, przede wszystkim w okresach, w których
modernizacja zak³adów, restrukturyzacje, fuzje powoduj¹ ci¹g³e zmiany w przedsiêbiorstwach. Partnerzy spo³eczni s¹ ponadto zapraszani przez administracjê centraln¹ do wspólnego kszta³towania polityki zatrudnienia.
Do uznawania kompetencji przedsiêbiorstwa, administracje centralne, partnerzy spo³eczni przywi¹zuj¹ coraz wiêksz¹ wagê. Rozwijanie systemu uznawania kompetencji u³atwia mobilnoæ pracowników zarówno
w samym przedsiêbiorstwie, jak i na poziomie regionalnym, krajowym czy europejskim.
Doradztwo skierowane do osób prywatnych i przedsiêbiorstw jest obszarem, w którym partnerzy spo³eczni s¹ s³abo reprezentowani.Wyj¹tkiem s¹ tu kraje anglosaskie, gdzie przedstawiciele zwi¹zkowi anga¿uj¹
siê w promowanie kszta³cenia ustawicznego zarówno na poziomie ca³ych przedsiêbiorstw, jak i w odniesieniu
do indywidualnych pracowników (zw³aszcza w ma³ych przedsiêbiorstwach, gdzie, jak wiadomo, zaanga¿owanie w szkolenie pracowników jest niewielkie). Z kolei we Francji, pod wp³ywem dzia³añ partnerów spo³ecznych, rozwija siê nowy instrument: indywidualne prawo pracowników do doradztwa w ramach bilansu
kompetencji.
Zarz¹dzanie zasobami finansowymi to jeden z tych obszarów, gdzie rozwi¹zania krajowe s¹ bardzo
zró¿nicowane. Zarz¹dzanie rodkami finansowymi pozostaje w gestii Pañstwa (Szwecja) albo te¿ w wy³¹cznej
gestii przedsiêbiorstwa (Szkocja, Irlandia). Natomiast we Francji czy Hiszpanii partnerzy spo³eczni s¹ obecni
w instytucjach zarz¹dzaj¹cych funduszami przeznaczonymi na szkolenia.
Rozwi¹zania, jak indywidualny rachunek oszczêdnociowo-szkoleniowy (Szwecja, Zjednoczone Królestwo), czy Kapita³  Czas przeznaczany na kszta³cenie (Francja) s¹ przyk³adami potrzebnych i udanych
inicjatyw, do których stworzenia przyczynili siê partnerzy spo³eczni.
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Semen Grigoriewicz WERSZ£OWSKI
Sankt-PetersburskaAkademia Pedagogiczna Kszta³cenia Podyplomowego
Rosja

Innowacyjne procesy kszta³cenia doros³ych w Rosji
Innovative processes of adult education in Russia

S³owa kluczowe:kszta³cenie ustawiczne, andragogika, programy kszta³cenia
Key words:continuing education, andragogic, education program
Summary
During the process of deep socio-economical and political transformation in Russia the importance of adult education
greatly increases. Its role is to meet the needs of different groups of people: employees of different professions, who are
worried about the necessity of raising qualifications; temporarily unemployed, who are forced to consider changing their
qualifications; immigrants, who need to adopt to new social environment; elderly people, who has changed their
traditional way of life, etc. Inclusion of these different groups of people in the educational activity requires from the
educational system to take into account their specificity related to age, status and psychological differences.

Spo³eczeñstwo okresu przemian spo³ecznych wymaga, aby kszta³cenie sprzyja³o nadaniu przez cz³owieka nowego sensu wartociom ukszta³towanym w przesz³oci, przyjêciu nowych norm ¿ycia spo³ecznego.
Proces ten przebiega nie bez problemów: nagromadzone dowiadczenie ¿yciowe i zawodowe hamuje przyswajanie przez doros³ych nowej wiedzy i nowych wartoci ze strachu przed zmianami i niewiadom¹ przysz³oci¹. I na koniec: wa¿ne jest, by znaczenie kszta³cenia nie ogranicza³o siê do jego wyniku (spo³ecznego lub
zawodowego). Proces kszta³cenia powinien czyniæ ¿ycie cz³owieka bardziej pe³nym, ró¿norodnym i interesuj¹cym.
Znaczny wzrost liczebnoci doros³ych ucz¹cych siê w centrach kszta³cenia uzupe³niaj¹cego i podyplomowego, na ró¿norodnych kursach, powoduje nasilenie siê kwestii zwi¹zanych z treci¹, organizacj¹ i metodami nauczania, maj¹cymi na celu przekszta³cenie doros³ego z pasywnego odbiorcy informacji w podmiot
dzia³alnoci naukowej. W szeregu regionów kraju (w Sankt Petersburgu, Krasnojarsku, Pskowie, Karelii
i innych) w ostatnich latach zaktywizowa³y siê metody nauczania, powsta³y nietradycyjne formy organizacji
procesu kszta³cenia, formu³uje siê aktyw wyk³adowców, z powodzeniem obejmuj¹cych funkcje doradców
i konsultantów. Ale bez wzglêdu na to, jak cenne jest podobne dowiadczenie w poszukiwaniu dróg prowadz¹cych do mistrzostwa, zdecydowanie odczuwana jest potrzeba specjalnie zorganizowanej dzia³alnoci, zapoznaj¹cej nauczycieli pracuj¹cych z doros³ymi z podstawami andragogiki. Chodzi tu o wspó³pracê w zakresie
opanowania przez nich teoretycznych podstaw kszta³cenia doros³ych, technologii adekwatnych do psychologicznej i zwi¹zanej z wiekiem specyfiki doros³ych, w zakresie kszta³towania ich zdolnoci refleksyjnych.
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Wieloletnie dowiadczenie w opracowywaniu i akceptacji programu andragogicznego przygotowania
nauczycieli ucz¹cych doros³ych (pracowników dzia³ów kadr w przedsiêbiorstwach, metodyków systemu
podnoszenia kwalifikacji, przewodnicz¹cych zwi¹zków zawodowych) pozwala na wyodrêbnienie podstawowych modu³ów, zapewniaj¹cych jego kompleksowoæ i pewnego rodzaju zamkniêtoæ.
Pierwszy modu³: «Andragogika w systemie wiedzy o cz³owieku» zapoznaje nauczycieli z zakresem
problemów tej nauki, etapami jej powstawania, zagranicznymi i krajowymi badaniami w dziedzinie kszta³cenia
doros³ych. Dyskusja toczy siê wokó³ nastêpuj¹cych kwestii: Na czym polegaj¹ istotne ró¿nice pomiêdzy
pedagogik¹ i andragogik¹? Pedagog i andragog: na czym polega zbie¿noæ i ró¿nica pomiêdzy tymi zawodami? W procesie ich omawiania wyodrêbniane s¹ charakterystyki andragogiki jako dziedziny nauki i sfery
praktyki spo³ecznej. S³uchacze zastanawiaj¹ siê nad perspektywami rozwoju kszta³cenia doros³ych jako instytucji spo³ecznej.
G³ówna idea drugiego modu³u: «Kszta³cenie doros³ych jako czêæ systemu kszta³cenia ustawicznego»  to pomaganie s³uchaczom w uwiadomieniu sobie istoty kszta³cenia ustawicznego i jego roli
w rozwoju wspó³czesnego spo³eczeñstwa i cz³owieka. Du¿e zainteresowanie audytorium budzi omawianie
kwestii: Co oznacza zasada nauka przez ca³e ¿ycie? Na podstawie jakich kryteriów mo¿na s¹dziæ
o skutecznoci kszta³cenia doros³ych? Z zasady jako podstawowe kryterium oceny efektywnoci s³uchacze
wymieniaj¹ wynik, znajduj¹cy swoje odzwierciedlenie w dzia³alnoci zawodowej lub innej prowadzonej po
kursie. I dopiero w trakcie dyskusji zaczynaj¹ oni uwiadamiaæ sobie znaczenieprocesu kszta³cenia, nadaj¹cego ¿yciu cz³owieka nowy sens na wszystkich jego etapach.
Swoist¹ kontynuacj¹ programu kszta³cenia wydawa³ siê trzeci modu³: «Kszta³cenie jako czynnik
socjalizacji doros³ych», maj¹cy na celu uwiadomienie ucz¹cym siê istoty socjalizacji, specyfiki socjalizacji
doros³ych i roli kszta³cenia w tym procesie.
Szczególne zainteresowanie wzbudza czwarty modu³: «Doros³y jako podmiot kszta³cenia». Praca
w grupach koncentruje siê wokó³ nastêpuj¹cych kwestii:Jak maj¹ siê do siebie pojêcia doros³oæ i dojrza³oæ? Na czym polegaj¹ ró¿nice pomiêdzy uczniem w szkole a ucz¹cym siê doros³ym? Kogo mo¿na nazwaæ
doros³ym cz³owiekiem? Czy wykszta³cenie mo¿e pomóc w pokonywaniu kryzysów w ¿yciu doros³ego? Na
czym polegaj¹ ró¿nice pomiêdzy doros³ym jako obiektem i podmiotem kszta³cenia? W wyniku dyskusji
pojawia siê specyfika pozycji doros³ego cz³owieka w procesie kszta³cenia i ryzyka psychofizjologiczne, spo³eczno-psychologiczne, spo³eczne, id¹ce w parze z procesem uczenia siê.Tym sposobem audytorium zaczyna
uwiadamiaæ sobie znaczenie szczególnej organizacji procesu kszta³cenia.
Omówienie tej specyfiki stanowi treæ pi¹tego modu³u: «Organizacja i metody kszta³cenia doros³ych». Dyskusja koncentruje siê wokó³ pytania: Czym kszta³cenie doros³ych ró¿ni siê od tradycyjnego
nauczania w szkole? W trakcie dyskusji s³uchacze przekonuj¹ siê o ograniczonych mo¿liwociach informacyjnego podejcia i tworz¹ refleksyjny model kszta³cenia zwi¹zany z rozwojem zdolnoci s³uchaczy: uczynienia
przedmiotem analizy ka¿dego swojego kroku w kszta³ceniu; mylenia hipotezami i propozycjami; analizowania sytuacji w trakcie procesu jej rozwoju; analizowania i gromadzenia najlepszych wzorców dowiadczenia;
przytaczania teorii w celu nadania sensu w³asnemu dowiadczeniu; wykorzystywania dialogu jako formy
komunikowania siê.
Naturaln¹ kontynuacj¹ takiej dzia³alnoci wydawa³oby siê praktyczne opracowanie technologii, wykorzystuj¹cej w praktyce podejcie refleksyjne: dyskusje tematyczne, metodyka oparta na zabawie, burza mózgów, analiza konkretnych sytuacji (case method ) itp.
Obserwacje pokaza³y, ¿e istotnym impulsem w zrozumieniu nowych technologii by³a praca nad zadaniem: Proszê przeanalizowaæ specyfikê organizacji i metod kszta³cenia doros³ych w placówce owiatowej
(firmie) (w której pracuj¹ s³uchacze) i porównaæ je z zaleceniami uzyskanymi na zajêciach.
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Na tej podstawie s³uchacze mieli za zadanie opracowanie optymalnego modelu placówki owiatowej dla
doros³ych i uzasadnienie swojego projektu.
Program zamyka modu³ szósty  «Andragog jako zawód». Jest on powiêcony, z jednej strony,
analizie istoty kompetencji andragogicznej, a z drugiej strony, samoocenie ucz¹cych siê «Czy ja jestem andragogiem?»1 . Tego rodzaju konstrukcja zadania pozwala na stworzenie podstaw do dalszego samokszta³cenia
s³uchaczy.
Jedn¹ z zasadniczych cech szczególnych programu jest modu³owa struktura kursu. Daje ona mo¿liwoæ:
• uwzglêdniania specyfiki audytorium (poziom jego przygotowania, potrzeb w zakresie kszta³cenia, celów
itd.);
• ci¹g³ego odnawiania metodycznego arsena³u kszta³cenia;
• uwzglêdniania indywidualnych potrzeb ucz¹cych siê;
• tworzenia warunków do swobodnego wyboru celów, treci, organizacji, metod i terminów nauczania;
• wykorzystywania w charakterze róde³ dowiadczenia zawodowego i ¿yciowego s³uchaczy.
Obserwacje pokaza³y, ¿e organizacja pracy wed³ug podobnego programu przynosi du¿e efekty: ka¿de
zajêcia s³u¿¹ w okrelonym stopniu jako model do zorganizowania nauczania na miejscach.
Organizacja testów wstêpnych, porednich i koñcowych, dyskusje i wypowiedzi ucz¹cych siê doros³ych
daj¹ cenne informacje na temat efektywnoci kszta³cenia: powstawania andragogicznej kompetencji s³uchaczy.

Danekorespondencyjneautora:
SemenGrigoriewiczWersz³owski
Sankt-PetersburskaAkademia Pedagogiczna Kszta³cenia Podyplomowego, Rosja

1

Metodyka zosta³a opublikowana w Podrêczniku andragoga (Ðàáî÷àÿ êíèãà àíäðàãîãà). ÑÏá., 1998, ñ.194198.
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O.E. PODWIERBNYCH
Pañstwowa Akademia Architektury i Budownictwa
Krasnojarsk, Federacja Rosyjska

Partnerstwo spo³eczne dla edukacji
w Federacji Rosyjskiej1
Social partnership for education
in Russian Federation

S³owa kluczowe: partnerstwo spo³eczne, prawo pracy, stosunki pracy, szkolenie kadr
Key-words: social partnership, labour law, labour relationship, staff training
Summary
Social partnership  using this instrument the representatives of various business entities and social groups, of special
interest, come to agreement. In the Russian Federation it is a part of state policy and it is regulated according to president
regulation of 15 November 1992 The role of social partnership in resolving work disputes and theAct of 11 March 1992
on Agreements and collective work contracts. The first general trilateral agreement between the Russian Federation
government, traders association and trade unions was signed in 1992. Social partnership is actually regulated by Labour
Code, which came into force in December 2001. The first paragraph regulates issues of social partnership, realization of
collective contracts and agreements.

W Rosji termin partnerstwo spo³eczne zosta³ wprowadzony w praktykê regulacji stosunków spo³ecznych i dotycz¹cych pracy na pocz¹tku lat 90. XX wieku wraz z pocz¹tkiem reformy ekonomicznej. W tym
czasie w krajach o wysoko rozwiniêtej ekonomii rynkowej mia³ on ju¿ d³ug¹ historiê. Ustawa O rosyjskiej
trójstronnej komisji do spraw regulacji stosunków spo³ecznych i dotycz¹cych pracy (maj 1999 r.) wymienia
tak¿e inne cele i zadania: studiowanie dowiadczeñ miêdzynarodowych; uczestnictwo w przedsiêwziêciach
organizowanych przez organizacje zagraniczne, dotycz¹cych problematyki partnerstwa spo³ecznego i stosunków spo³ecznych i pracy.
W pierwszym etapie reformy ekonomii i metod ekonomicznego zarz¹dzania partnerstwem spo³ecznym
nie brano pod uwagê roli spo³ecznego amortyzatora. Na pocz¹tku lat 90. zosta³y przyjête przez ówczesne
w³adze dokumenty stawiaj¹ce za cel partnerstwa spo³ecznego negocjacje przedstawicieli organów w³adzy,
pracodawców i pracowników i rozstrzyganie sporów. By³o to spowodowane sytuacj¹, w której dog³êbne
przemiany ekonomii poci¹ga³y za sob¹ wiele negatywnych zjawisk, miêdzy innymi niepe³ne wykorzystywanie
1

Artyku³ pochodzi z miesiêcznikaÏðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (Kszta³cenie zawodowe), nr 8/2004, Instytut Rozwoju Edukacji
Zawodowej Ministerstwa Edukacji Federacji Rosyjskiej, Instytut Zarz¹dzania Spo³eczno-Edukacyjnego, Akademia Kszta³cenia Zawodowego, Moskwa.
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si³y roboczej, pomniejszenie jej iloci i pogorszenie jakoci, utratê kwalifikacji, zmniejszenie zainteresowania
zawodowym kszta³ceniem ustawicznym i co za tym idzie pomniejszenie wartoci si³y roboczej, zmniejszenie
wysokoci pensji i wysoki stopieñ jej zró¿nicowania. Dodatkowo praktycznie nie istnia³a ochrona socjalna
pracowników najemnych.
W ostatnich latach s³abnie monopol pañstwa na zarz¹dzanie ekonomi¹ i jego opieka nad wszelkimi
procesami socjalnymi w spo³eczeñstwie.Wynika to z bie¿¹cego rozwoju rynku i jego najwa¿niejszego segmentu, tj. rynku pracy. Dlatego te¿ priorytety partnerstwa spo³ecznego zmierzaj¹ ku rozwi¹zywaniu konkretnych problemów ekonomicznych, zwi¹zanych ze stosunkami pracy g³ównych podmiotów partnerstwa spo³ecznego  pracodawców (zjednoczeñ przedsiêbiorców) i pracowników (zwi¹zków zawodowych reprezentuj¹cych ich interesy). Pe³noprawnym podmiotem partnerstwa spo³ecznego jest pañstwo w osobie Przedstawicielstwa Federacji Rosyjskiej. Chocia¿ pañstwo w coraz mniejszym zakresie jest monopolist¹ w sferze uregulowañ stosunków zwi¹zanych z prac¹, jego rola jako podmiotu partnerstwa spo³ecznego ci¹gle jest znacz¹ca,
jako ¿e nadal w gestii pañstwa pozostaj¹ istotne funkcje tj. prawodawcza, koordynuj¹ca i arbitra¿owa. Pañstwo, jako trzecia strona w systemie stosunków partnerskich wystêpuje w roli niezale¿nego regulatora, ustanawiaj¹c ramy prawne, ustalaj¹c prawa chroni¹ce zarówno pracodawców, jak i pracowników, daj¹c organizacyjne i proceduralne podstawy negocjacji i rozwi¹zywania konfliktów zwi¹zanych ze sfer¹ pracy. Pañstwo jest
potê¿nym pracodawc¹ zwracaj¹cym baczn¹ uwagê na szeroko pojête stosunki dotycz¹ce pracy, np. rozwi¹zuj¹c problem regulacji dochodów, wymiaru zatrudnienia itp.Wykorzystuje w tym celu sektor pañstwowy jako
wskanik dla sektora prywatnego, dystansuje siê od rozwi¹zywania konkretnych problemów ekonomicznych
kieruj¹c je do przedsiêbiorstw i zwi¹zków przedsiêbiorców w ramach organizacyjnego i koordynacyjnego
zabezpieczenia prac zwi¹zanych z tworzeniem i podpisywaniem porozumienia generalnego, wi¹¿¹c go z bran¿owymi i regionalnymi umowami w planie okrelenia zasad i mechanizmów wspó³pracy stron, ustanowienia
podstawowych wymiarów i porz¹dku okrelenia minimalnych standardów zwi¹zanych z prac¹ i sfer¹ spo³eczn¹ (minimalnych pensji, socjalnych ulg i gwarancji itp.).
Analiza najwa¿niejszych instytutów reguluj¹cych partnerskie stosunki pañstwa, pracodawców i pracowników, zapisów kodeksu pracy FR, funkcji i praktycznej dzia³alnoci komisji trójstronnej, porozumienia
generalnego na poziomie federacji lub regionu, umów taryfowych i grupowych wiadczy o tym, i¿ wszyscy
oni wdra¿aj¹ politykê profesjonalnego przygotowania pracowników. Mimo wszelkich pozytywnych aspektów omówionych w dokumentach dotycz¹cych norm i umów, istniej¹ dowody na to, ¿e nie w pe³ni odpowiadaj¹ one realiom rynku i nie rozwi¹zuj¹ wielu konkretnych spo³eczno-ekonomicznych problemów.
Mo¿na tu wykazaæ najbardziej widoczne braki w wymienionych wy¿ej dokumentach dotycz¹ce szkolenia kadr pracowniczych:
• rozpatrywanie kwestii szkolenia kadr wy³¹cznie w zwi¹zku z problemem zatrudnienia;
• deklaracyjnoæ i formalizm umów wszystkich poziomów, dotycz¹cych tej problematyki, przejawiaj¹cych
siê u¿yciem formu³ typu: zobowi¹zaæ, przedsiêwzi¹æ rodki, zapewniæ itd. Szczególnym formalizmem charakteryzuje siê umowa pracodawcy z pojedynczym pracownikiem;
• dublowanie w wiêkszoci formularzy dotycz¹cych szkolenia kadr paragrafów Kodeksu Pracy FR, generalnej umowy trójstronnej miêdzy rz¹dem FR, zjednoczeniem pracodawców i zwi¹zkami zawodowymi;
• niedopracowanie konkretnych dzia³añ stron uczestnicz¹cych w szkoleniu kadr pracowniczych, np. dotycz¹cych rozwi¹zywania sporów w pracy;
• w wiêkszoci przypadków kwestia szkolenia kadr pracowniczych pozostaje w gestii jedynie pracodawcy,
okrelenie wymagañ kwalifikacyjnych stawianych przez pracodawcê zawarte jest w umowie. Pracownik
spe³nia jedynie pasywn¹ rolê wykonawcy. Najczêciej pojawia siê tu sformu³owanie: pracownik powinien zgodnie z wymaganiami pracodawcy przejæ szkolenie. Praktycznie wyklucza siê kwestiê dobrowolnoci udzia³u przez pracownika w tym procesie.
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STRUKTURA PARTNERSTWA SPO£ECZNEGO
Poziomy
Federalny

Bran¿owy

Terytorialny
(regionalny)

Miejscowy

Podmioty
Stosunki spo³eczne
i dotycz¹ce pracy na
poziomie Federacji

Stosunki spo³eczne
i dotycz¹ce pracy na
poziomie bran¿owym

Stosunki spo³eczne
i dotycz¹ce pracy na
poziomie regionalnym

Stosunki spo³eczne
i dotycz¹ce pracy na
poziomie
przedsiêbiorstwa

Uczestnicy
Wszechrosyjski
Zwi¹zek Zawodowy
Pracowników
Wszechrosyjskie
Zjednoczenie
Pracodawców
Rz¹d Federacji
Rosyjskiej

Wszechrosyjskie
Bran¿owe Zwi¹zki
Zawodowe
Pracowników
Bran¿owe Zjednoczenie
Pracodawców
Ministerstwo Pracy
Rozwoju Spo³ecznego
FR

Terytorialne Zwi¹zki
Zawodowe
Pracowników
Terytorialne
Zjednoczenie Organów
terytorialnej w³adzy
wykonawczej

Zwi¹zek Zawodowy
Pracowników
Pracodawca (w³aciciel)
Administracja

Organa kieruj¹ce
Komisja Trójstronna

Bran¿owa Komisja
Trójstronna

Komisja Terytorialna

Komisja sk³adaj¹ca siê
z przedstawicieli stron

Rodzaje umów
Porozumienie generalne Porozumienie bran¿owe Porozumienie specjalne

Porozumienie zbiorowe

• W ani jednym z przeanalizowanych dokumentów nie znalaz³ siê zapis o podniesieniu poziomu p³acy
pracownikowi po przeszkoleniu. Poszczególni pracodawcy rozwi¹zuj¹ tê kwestiê wed³ug w³asnego uznania.
• Zadania dotycz¹ce szkolenia kadr pracowniczych sformu³owane s¹ ogólnikowo, co utrudnia kontrolê ich
realizacji.
• Praktycznie w ¿adnym z analizowanych dokumentów szkolenie kadr nie jest powi¹zane z potrzebami
wewnêtrznego i zewnêtrznego rynku pracy i podnoszeniem konkurencyjnoci si³y roboczej.
Prawnie umotywowane jest tak¿e, by koncepcja partnerstwa spo³ecznego korelowa³a z bie¿¹c¹ sytuacj¹,
tj. kryzysem, spadkiem, stabilizacj¹ czy wzrostem ekonomicznym. Ka¿da z tych sytuacji wymaga zastosowania odpowiednich form partnerstwa spo³ecznego nakierowanych na powi¹zanie dzia³añ wszystkich jego uczestników z realizacj¹ konkretnych zadañ ekonomicznych, w pierwszej kolejnoci zwi¹zanych z zapewnieniem
nap³ywu wysoko wykwalifikowanej si³y roboczej. Tym bardziej ¿e oprócz interesów wspólnych ka¿da ze
stron ma równie¿ interesy indywidualne.
T³umaczenie: Justyna Smorongowicz
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Uczelnie techniczno-zawodowe w systemie kszta³cenia
ustawicznego Ukrainy
The role of higher technical schools in continuing vocational
education system of Ukraine

S³owa kluczowe:uczelnie techniczno-zawodowe, reforma edukacji, koordynacja ustawicznej edukacji zawodowej,
formy i metody wspó³pracy instytucji, dydaktyka przedmiotowa, metodyka nauczania
Key words:higher technical schools, reform of the education system, co-ordination of continuing vocational education,
co-operation forms and methods of institutions, didactics, teaching methodology
Summary
The article analyses effective reformation methods in technical and vocational education, the role of technical schools in
providing continuing education and relations with higher vocational schools in order to co-ordinate activities of multilevel educational system.

G³ówne zmiany punktów orientacyjnych socjalno-ekonomicznych i naukowo-technicznych w stopniowym rozwoju Ukrainy, podobnie jak w wielu krajach na wiecie, okreli³y koniecznoæ modernizacji narodowego systemu kszta³cenia, którego celem ostatecznym jest podniesienie efektywnoci przygotowania nowego
pokolenia do ¿ycia i dzia³alnoci zwi¹zanej z prac¹ zawodow¹. Nabycie odpowiednich technicznych i socjalnych nawyków warunkuje wype³nienie zasadniczo nowych zadañ, które pojawiaj¹ siê wraz ze zmianami na
rynku pracy. Zmiany te zmuszaj¹ specjalistów do ci¹g³ego doskonalenia zawodowego i dokszta³cania siê przez
ca³y okres czynnej pracy. Na wiecie narasta tendencja przyspieszania procesu globalizacji, a na Ukrainie
priorytetem politycznym i ekonomicznym jest problem integracji europejskiej. Pierwsze kroki na drodze
wejcia ukraiñskiego systemu kszta³cenia zawodowego w obszar Europy i wiata zosta³y ju¿ zrobione.
Wed³ug Ministra Edukacji i Nauki Ukrainy W. Kriemienia, realizacja polityki pañstwa w dziedzinie
kszta³cenia techniczno-zawodowego umo¿liwi³a przygotowanie kadr pracowniczych, stworzenie nowych
typów uczelni, w³¹czenie tych¿e w kompleksy naukowe, rozszerzenie zakresu us³ug edukacyjnych.
Na obecnym etapie rozwoju jakiegokolwiek spo³eczeñstwa pojawia siê potrzeba rozwoju kszta³cenia
ustawicznego. Koniecznoæ taka uwarunkowana jest rozwojem spo³ecznym, dlatego te¿ poprzez edukacjê
przygotowywani s¹ specjalici odpowiadaj¹cy wspó³czesnym wymaganiom. Z naszego punktu widzenia,
w chwili obecnej kszta³cenie ustawiczne jest wa¿nym i wiod¹cym czynnikiem w procesie przygotowywania
wykwalifikowanego pracownika (specjalisty), to proces nieustannego rozwoju. Ci¹g³oæ kszta³cenia wynika
z samej natury wiedzy, która wymaga ustawicznego odwie¿ania, by w pe³ni odpowiadaæ zmiennej rzeczywi22
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stoci.W³aciwie kszta³cenie mo¿e trwaæ ca³e ¿ycie i sk³adaæ siê z dowiadczeñ i praktyki danej osoby. Wa¿n¹
sk³adow¹ ustawicznego kszta³cenia zawodowego jest nauczanie w uczelniach zawodowo-technicznych 
najbardziej dostêpnych dla wszystkich warstw spo³ecznych, umo¿liwiaj¹ one jednostce znalezienie swojego
miejsca w dzia³alnoci produkcyjnej spo³eczeñstwa i w dokonaniu radykalnych reform ekonomicznych.
Obecni uczniowie i studenci dope³ni¹ potencja³ pracowniczy naszego pañstwa w pierwszych latach
nowego tysi¹clecia. Poziom kultury zawodowej, konkurencyjnoci, elastycznoci, wysoki poziom wykszta³cenia i moralnoci nowego pokolenia pracowników, zdaniem cz³onkaAkademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy N. Niczka³o, zale¿eæ bêdzie od tego, jakie metodologiczne za³o¿enia przyjête zostan¹ jako podstawa
reformy kszta³cenia techniczno-zawodowego, jego transformacji w nowych warunkach socjalno-ekonomicznych oraz od realnej polityki pañstwa w tej dziedzinie.
Na poziomie ustawodawczym Ukrainy kszta³cenie techniczno-zawodowe jest stopniowe i wyró¿nia siê
w nim nastêpuj¹ce poziomy kwalifikacji: robotnik wykwalifikowany i m³odszy specjalista, które to stopnie
pozwalaj¹ absolwentom na podjêcie nauki w uczelniach wy¿szych odpowiednio do otrzymanego stopnia
wykszta³cenia i kwalifikacji.
Realizacja zadañ wychowawczo-kszta³c¹cych zwi¹zana jest z poszukiwaniami efektywnych dróg reformowania kszta³cenia techniczno-zawodowego.Wymaga to dokonania podsumowania kszta³cenia zawodowego, opracowania standardów kszta³cenia techniczno-zawodowego z uwzglêdnieniem osi¹gniêæ nauki, techniki
i technologii, utworzenia uczelni nowego typu.
Na obecnym etapie najbardziej aktualnym problemem przygotowania wysoko wykwalifikowanych kadr
pracowniczych jest wprowadzenie w ¿ycie idei integracji nauki i techniki, kszta³cenia i produkcji, poszukiwania na tej bazie nowych form i metod wspó³dzia³ania uczelni o ró¿nych poziomach akredytacji.
Integracja to proces ³¹czenia w jedn¹ ca³oæ czêci do tej pory odrêbnych. Problem integracji wiedzy
pojawi³ siê w procesie wychowawczo-edukacyjnym ju¿ dawno. Jednak¿e w ostatnim czasie w zwi¹zku ze
wzrostem integracji w nauce, technice i produkcji zainteresowanie tym problemem nasili³o siê. Udoskonalenie
treci i form kszta³cenia zawodowego kwalifikowanych pracowników i zapewnienie wysokiego poziomu ich
kompetencji, ci¹g³oæ kszta³cenia celem podniesienia poziomu kwalifikacji jest mo¿liwe pod warunkiem integracji i przekszta³cenia uczelni.
Utworzenie uczelni techniczno-zawodowych odpowiadaj¹cych nowemu typowi edukacji jest w warunkach obecnych procesem wymagaj¹cym zmian ustawowych. wiadczy on o realnych mo¿liwociach dla
dzia³alnoci innowacyjnej, opracowania, wdro¿enia autorskich modeli, programów i metod przygotowywania
wykwalifikowanych kadr pracowniczych dla ró¿nych ga³êzi przemys³u.
Koniecznoæ integracji w warunkach wspó³czesnoci uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najwa¿niejszym z nich jest potrzeba unikniêcia rozproszenia umiejêtnoci, których uczniowie nie mog¹ w praktyce
wykorzystaæ, nie znajduj¹c dla nich zastosowania w pracy. W koñcu integracja likwiduje wieloprzedmiotowoæ, co skutkuje mniejszym obci¹¿eniem dla uczniów, zmienia czas i intensywnoæ nauczania poszczególnych przedmiotów.
Zmiany spo³eczno-gospodarcze i naukowo-techniczne zachodz¹ce we wspó³czesnej Ukrainie i na wiecie prowadz¹ do tego, ¿e wiedza zdobyta podczas nauki w uczelni techniczno-zawodowej, a tak¿e nowe
kwalifikacje szybko siê dezaktualizuj¹. St¹d wynika koniecznoæ nieustannego doskonalenia i dokszta³cania
w procesie dzia³alnoci zawodowej.Warunkuje to potrzebê modyfikacji systemu przygotowania zawodowego
pracowników. Odpowiedni stopieñ przygotowania do wieloprofilowej dzia³alnoci, mo¿liwoci sta³ego podnoszenia kwalifikacji mo¿e zapewniæ zintegrowane podejcie do procesu kszta³cenia w systemie uczelni
o okrelonych profilach.
Szczególne miejsce w procesie integracji uczelni zajmuj¹ edukacyjno-naukowo-przemys³owe kompleksy, dziêki którym ustawiczne kszta³cenie zawodowe staje siê otwartym, co pozwala m³odzie¿y w uczelniach
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techniczno-zawodowych otrzymywaæ wysokie kwalifikacje pracownicze i wiedzê z zakresu specjalistycznych
dyscyplin, daj¹ce w sumie bazowe wy¿sze wykszta³cenie, a tak¿e umo¿liwia podnoszenie poziomu profesjonalizmu w ramach pojedynczej uczelni.
Na realizacjê nowych integracyjnych rozwi¹zañ w procesie przygotowania wysoko wykwalifikowanych, konkurencyjnych pracowników nakierowana zosta³a nasza wspó³praca zTernopolskim Pañstwowym
UniwersytetemTechnicznym im. Iwana Puluja. Celem zapewnienia koordynacji wspólnej dzia³alnoci naukowej uczelni, w myl Ustawy O kszta³ceniu, stworzylimy kompleks naukowy Proforientacja (Ukierunkowanie zawodowe), umo¿liwiaj¹cy wdra¿anie systemu stopniowego przygotowywania specjalistów zgodnie z przekrojowymi planami i programami efektywnego wykorzystania bazy naukowo-laboratoryjnej i przemys³owej, infrastruktury socjalnej, organizacj¹ podnoszenia kwalifikacji wyk³adowców uczelni, wykonania
zamówieñ na specjalistów na poziomie uniwersyteckim podnoszenia kwalifikacji i dokszta³cania kadr, opracowania naukowo-metodycznego zabezpieczenia procesu edukacyjnego, efektywnego wykorzystania wyposa¿enia oraz wprowadzenie nowych technologii nauczania. Cz³onkowie kompleksu zawieraj¹ umowê, w której
okrela siê strukturê kompleksu oraz g³ówne zadania i funkcje ka¿dego z uczestników. Organem zarz¹dzaj¹cym jest Rada Kompleksu Naukowego, która realizuje swoj¹ dzia³alnoæ na bazie kolegialnej.
Utworzenie kompleksu spowodowa³o koniecznoæ rewizji treci nauczania, zapewnienia naukowo-metodycznego kszta³cenia zawodowego, wprowadzenie do procesu kszta³cenia nowych technologii i metodyki nauczania. S¹ one opracowywane na bazie integracji techniczno-zawodowego i bazowego wy¿szego wykszta³cenia, brane s¹ tu pod uwagê potrzeby dotycz¹ce przygotowania do pracy i zgodnoæ z edukacyjno-zawodowymi programami uczelni wy¿szych.
Efektywnoæ przygotowania zawodowego uczniów zale¿y od jednoczesnego zaistnienia wielu czynników: struktury i treci materia³u zawartego w programach nauczania, metodyki nauczania, literatury naukowej
i pomocy naukowych. Dlatego te¿ koniecznym jest rozpatrywanie i wdra¿anie w praktyce zabezpieczeñ kompleksowo-metodycznych, jako systemu, którego sk³adowymi s¹ nastêpuj¹ce elementy:
I. Dokumenty normatywno-metodyczne okrelaj¹ce cele treci i formy organizacji procesu kszta³cenia (wykaz zawodów, charakterystyki kwalifikacji, rozk³ady i programy nauczania, wytyczne dotycz¹ce wyposa¿enia klasopracowni, warsztatów i laboratoriów, komplety planów tematycznych, zestawy kompleksowych zadañ kontrolnych maj¹cych na celu dokonanie ekspertyzy kwalifikacyjnej uczelni zawodowej itp.).
II. Materia³y metodyczne dla wyk³adowcy/nauczyciela (nauczyciela przedmiotów zawodowych): metodyka
nauczanego przedmiotu (zawodu), opracowania metodyczne z zakresu tematyki programowej, rekomendacje metodyczne, materia³y zwi¹zane z nabytym dowiadczeniem zawodowym, teczki tematyczne z materia³ami dydaktycznymi, czasopisma pedagogiczne i zawodowe itp.
III. Drukowane materia³y pomocnicze dla uczniów: podrêczniki, poradniki, zbiory zadañ i æwiczeñ do pracy
samodzielnej, materia³y wspomagaj¹ce pracê laboratoryjno-techniczn¹, komplety dokumentacji instrukta¿owo-technologicznej i inne drukowane materia³y dydaktyczne, materia³y do pozalekcyjnej pracy uczniów.
IV. Wizualne i techniczne rodki kszta³cenia: naturalne przyk³ady, pogl¹dowe materia³y dydaktyczne (plakaty,
schematy, fotografie itp.), przestrzenne rodki dydaktyczne (modele, makiety, atrapy itp.), filmy, przezrocza, folie, zapis wideo itp., trena¿ery i pomoce treningowe, rodki kszta³cenia programowego.
W zale¿noci od treci przedmiotu lub zawodu w sk³ad zestawu materia³ów metodycznych mog¹ wejæ
ró¿ne rodki, jednak wszystkie one powinny wzajemnie siê uzupe³niaæ i odpowiadaæ poni¿szym wymaganiom:
• braæ pod uwagê aspekty dydaktyczne, ergonomiczne, techniczne i ekonomiczne;
• byæ zgodne z treciami programu nauczania;
• odpowiadaæ poziomowi wspó³czesnej nauki, techniki i przemys³u;
24
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• zawieraæ optymalny system rodków przekazu informacji;
• organizowaæ samodzieln¹ pracê uczniów i kontrolowaæ ich wiadomoci i umiejêtnoci;
• odpowiadaæ g³ównym zasadom dydaktyki i braæ pod uwagê specyfikê teoretycznego i praktycznego
kszta³cenia, ³¹czyæ teoriê z praktyk¹, cykl kszta³cenia ogólny ³¹czyæ z zawodowym;
• stymulowaæ wdra¿anie wspó³czesnych metod i form kszta³cenia;
• sprzyjaæ formowaniu aktywnoci poznawczej i technicznego mylenia uczniów (zainteresowania przedmiotem czy zawodem);
• wprowadzaæ w praktyce indywidualne podejcie do uczniów w procesie kszta³cenia;
• zapewniaæ dostêp do materia³ów pogl¹dowych, dostêpnoæ, dog³êbnoæ i systematycznoæ przyswajania
przez uczniów materia³u programowego;
• gwarantowaæ bezpieczeñstwo pracy, odpowiadaæ wymaganiom estetycznym i higienicznym;
• zapewniaæ naukow¹ organizacjê pracy nauczyciela/wyk³adowcy, nauczyciela zawodu oraz uczniów; maksymalny efekt pedagogiczny.
Pierwszym krokiem w procesie integracji w kompleksie naukowym by³a analiza struktury nauczanego
materia³u, praktyczna strona integracji treci, form i metod kszta³cenia uczniów.
Wdra¿ane s¹ tu ró¿ne typy integracji od powi¹zañ miêdzyprzedmiotowych po pe³n¹ syntezê wiedzy, od
elementów po kursy w pe³ni zintegrowane. W praktyce najczêciej ulegaj¹ integracji umiejêtnoci i wiedza
ogólnotechniczna i ogólnotechnologiczna. S¹ one uniwersalne i mog¹ byæ przenoszone z jednej dzia³alnoci
przemys³owej na inn¹, zapewniaj¹c pracownikowi szybk¹ adaptacjê do zmiennych warunków. Tym sposobem
w pe³ni osi¹gany jest cel integracji  zaprzestanie dublowania materia³u nauczanego, likwidacja roz³amu
w oznaczeniach i podejciach do g³ównych kategorii, osi¹gniêcie logicznego nastêpstwa nauczanego materia³u.
Szczególnie szerokim zainteresowaniem ciesz¹ siê kursy zintegrowane, stanowi¹ce nowy jakociowo
stopieñ w organizacji procesu nauczania w profesjonalnej uczelni. Zauwa¿amy obecnie, ¿e tworzenie i wdra¿anie kursów doszkalaj¹cych ma wiele zalet. Przede wszystkim w uczniach uczestnicz¹cych w kursach zintegrowanych formowany jest ca³ociowy obraz przedmiotu, wpajany jest im jednolity, ogólnonaukowy schemat,
zgodnoæ terminologii pojêæ i kategorii funkcjonuj¹cych w ramach ró¿nych kursów. Kursy integracyjne znacznie bardziej odpowiadaj¹ ci¹g³ym zmianom zachodz¹cym w strukturze zawodowej i kwalifikacjach pracowników. Zapewniaj¹ dostatecznie wysoki stopieñ rozwoju intelektualnego uczestników kursów, odpowiadaj¹ ich
zainteresowaniom zwi¹zanym z okrelon¹ dziedzin¹ wiedzy, podnosz¹ jakoæ przygotowania zawodowego.
Najwa¿niejszym jest jednak to, ¿e poprzez tworzenie i wdra¿anie kursów integracyjnych zapewniane jest
interdyscyplinarne powi¹zanie treciowe ogólnokszta³c¹cych, ogólnotechnicznych i specjalistycznych przedmiotów w zakresie kszta³cenia zawodowego.
Formowanie kompetencji zawodowych wymaga przygotowania ogólnokszta³c¹cego, ogólnotechnicznego i specjalistycznego. Wykorzystuj¹c ró¿ne formy organizacji kszta³cenia zawodowego i przygotowania
uczniów do pracy, pracownicy naukowi naszej uczelni zapewniaj¹ wysoki poziom wiedzy i umiejêtnoci
praktycznych przysz³ych pracowników, zgodnie z wymaganiami wspó³czesnego rynku.
Naszym zdaniem wieloprofilowe przygotowanie jest konieczne, by samodzielnie dzia³aæ na dynamicznym rynku pracy. W warunkach obecnych wykwalifikowany pracownik powinien umieæ realizowaæ pracê
wymagaj¹c¹ posiadania wielu specjalnoci. Powinien umieæ przyswajaæ i wykorzystywaæ nowe technologie
i nowe kwalifikacje. Ronie bowiem zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników posiadaj¹cych
uniwersalne przygotowanie. Dzisiaj zwyciê¿a ten, kto potrafi lepiej przygotowaæ kadry pracownicze.
Aktualnym jest nadal problem wspó³pracy pracodawców z uczelniami techniczno-zawodowymi w zakresie przygotowania wysoko wykwalifikowanych pracowników. Uczelnie powinny przejawiaæ wiêksz¹
samodzieln¹ inicjatywê w poszukiwaniach dróg wspó³pracy. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e dzia³alnoæ w ramach kompleksu znacznie poszerza mo¿liwoci w tym zakresie.
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Absolwenci kierunków: piekarz, cukiernik, mechanik obs³uguj¹cy maszyny piekarnicze, kucharz, kelner, barman, spawacz gazowy s¹ wykwalifikowanymi specjalistami. Podczas d³ugiej praktyki zawodowej
nabywaj¹ mistrzostwa w zawodzie i wiêkszoæ z nich nadal pracuje na stanowiskach w dotychczasowych
zak³adach pracy. Pracodawcy zainteresowani s¹ zatrudnianiem w pierwszej kolejnoci absolwentów naszej
uczelni.
Stale podtrzymujemy wspó³pracê z zak³adami, gdzie pracuj¹ nasi absolwenci. Mi³o jest, gdy utrzymuje
siê dobra opinia o nich. Bierzemy równie¿ pod uwagê propozycje bazowych przedsiêbiorstw dotycz¹ce
przygotowania wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Na kierunki: piekarz, cukiernik, mechanik obs³uguj¹cy maszyny piekarnicze przyjmowalimy do tej pory jedynie dziewczêta, jednak¿e ¿ycie wnios³o korekty
i obecnie przyjmowani s¹ na nie równie¿ ch³opcy. Zauwa¿amy, ¿e kierownicy sprywatyzowanych piekarni
wol¹ zatrudniaæ na te stanowiska mê¿czyzn. Przedstawiciele zak³adów przychodz¹ do nas i sami dobieraj¹
sobie specjalistów.
G³ównym czynnikiem podnoszenia efektywnoci procesu kszta³cenia i wychowania w ka¿dej uczelni
jest twórcza dzia³alnoæ pedagoga. Dlatego te¿ jednym z zadañ organów kszta³cenia jest ustawiczna troska
o naukowe okrelenie dróg podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadr pedagogicznych. Nauczyciel powinien nie tylko byæ specjalist¹ w nauczanym przez siebie przedmiocie, ale tak¿e orientowaæ siê w dziedzinie
wiedzy mu pokrewnej, realizowaæ nauczanie zintegrowane w ramach pokrewnych dyscyplin, opracowywaæ
rozk³ady materia³u, formowaæ w uczniach umiejêtnoci samokszta³cenia, widzieæ jednostkowy sens dzia³añ
w ramach procesu przygotowania zawodowego.
D¹¿enie Ukrainy do integracji z krajami Unii Europejskiej wymaga nowego podejcia do przygotowania
zawodowego przysz³ych pracowników, którzy mogliby wykonywaæ pracê ³¹cz¹c¹ w sobie ró¿ne specjalnoci,
w zmiennych warunkach i z uwzglêdnieniem nowych wymagañ. Absolwenci uczelni zawodowych powinni
byæ przygotowani do pracy w warunkach sta³ego rozwoju techniki i technologii z uwzglêdnieniem wiatowych
tendencji. Powinni to byæ przedsiêbiorczy, konkurencyjni pracownicy o wysokim stopniu kompetencji, mobilni i gotowi na wdra¿anie nowych technologii.
W zwi¹zku z tym du¿e znaczenie ma wejcie systemu kszta³cenia zawodowego naszego pañstwa do
europejskiego systemu kszta³cenia zawodowego, wspó³praca z miêdzynarodowymi organizacjami w zakresie
rozwoju kszta³cenia i doszkalania zawodowego. Wiod¹c¹ organizacj¹ w tej dziedzinie jest Europejski Fundusz
Kszta³cenia Zawodowego i Europejskie Centrum Rozwoju Kszta³cenia Zawodowego. Obecnie na Ukrainie
realizowanych jest wiele miêdzynarodowych projektów maj¹cych na celu modernizacjê systemu kszta³cenia
zawodowego i technicznego, które odpowiada³yby wspó³czesnym i przysz³ym potrzebom w zakresie wykwalifikowanych i wysoko wykwalifikowanych kadr pracowniczych. Podkreliæ nale¿y, ¿e wykorzystanie dowiadczeñ w pracy polskich uczelni zawodowych w Kronie, Kielcach, Rzeszowie, £añcucie, Przemylu
i Zamociu pozwoli³o udoskonaliæ proces kszta³c¹co-wychowawczy w techniczno-zawodowej uczelni nr 1
w Tarnopolu. To w³anie wykorzystanie polskich dowiadczeñ w realizacji nowego podejcia do kszta³cenia
zawodowego, wprowadzenie kszta³cenia wieloprofilowego i zapewnienie kompleksowego metodycznego
podejcia, wspó³praca z bazowymi przedsiêbiorstwami sprzyja³y przekszta³ceniu uczelni w wy¿sz¹ uczelniê
zawodow¹, co poskutkowa³o wejciem w sk³ad kompleksu Proforientacja (Ukierunkowanie Zawodowe).
Uwa¿amy, ¿e rozwój kszta³cenia zawodowego na Ukrainie, wejcie na wiatowy poziom powinno
zachodziæ na bazie szerokiej integracji z miêdzynarodowym systemem kszta³cenia.
Dane korespondencyjne autora:
Andriej Kap³un
Wy¿sza Uczelnia Pedagogiczna nr 1,Tarnopol, Ukraina
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Innowacyjne kszta³cenie techniczne w kolegiach
Ukrainy
Innovative technical education in colleges
in Ukraine
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wymagania rynku pracy, edukacja ustawiczna
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Summary
Passiveness and formalism in teaching means and methods, poor scientific, material and technical support have negative
impact on educational activity of colleges. There is a gap between formalised development of a traditional education,
based on sustaining teaching principles, and objective social needs concerning development of innovative didactical
system, which comprises of developed subsystems of innovative teaching in general universities and colleges. Innovative approach to vocational education will close the gap between the level of qualifications, which are not fully exploited
by the society, and the potential of vocational education system. By that means, the rise in importance of a graduate as
a professional and a person requires development of a brand new approach to teaching.
This article aim is to present conceptual definitions that apply to innovative education in specialised technical colleges

Wymagania wobec poziomu profesjonalizmu absolwentów kolegiów nie ograniczaj¹ siê do wysokiej
wydajnoci pracy w ich przysz³ej dzia³alnoci. O ile w minionych latach rezultaty dzia³alnoci zawodowych
placówek kszta³c¹cych by³y oceniane w g³ównej mierze wed³ug wskaników wiedzy i umiejêtnoci absolwentów, o tyle obecnie wzros³o znaczenie rozwoju w procesie kszta³towania intelektualnych umiejêtnoci, twórczych predyspozycji oraz umiejêtnoci pracy w warunkach ekonomii rynkowej.
Koniecznoæ innowacyjnego nauczania uwarunkowana jest socjalno-ekonomicznymi, psychologiczno-pedagogicznymi i naukowo-technicznymi wymaganiami, tj. przygotowaniem specjalisty zdolnego stawiæ
czo³a konkurencji na rynku pracy; orientacj¹ na wymagania wiatowego systemu ekonomicznego; rozszerzeniem przygotowania miêdzybran¿owego; potrzebami spo³ecznymi w zakresie podniesienia poziomu kultury
ogólnej i zawodowej; tworzeniem nowych wartociowych kierunków; umiejêtnociami samokszta³cenia
i przekwalifikowywania siê itp. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê tworzenie interesuj¹cych, elastycznych systemów
kszta³cenia, zapewnienie wysokiej jakoci przygotowania zawodowego, realizacjê wszelkich potencjalnych
mo¿liwoci i umiejêtnoci jednostki, zmianê podejcia w rozwoju systemu kszta³cenia z technokratycznego na
humanitarny, przystosowanie absolwentów do zmiennej dzia³alnoci zawodowej oraz rozwój umiejêtnoci
pog³êbiania i odwie¿ania wiedzy.
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Nowe kszta³cenie w kolegiach charakteryzuje siê pe³n¹ lub czêciow¹ zmian¹ nauczanych treci, zasad,
metod, form, technologii kszta³cenia i wychowania. Nowoczesne procesy kszta³cenia rozumiane s¹ jako integracyjna dzia³alnoæ tworzenia, przyswajania, wykorzystywania, ekspertyz i rozpowszechniania innowacji.
Nauczanie na poziomie kolegiów jest podsystemem innowacyjnego kszta³cenia zawodowego. Jego
zasadnicz¹ funkcj¹ jest ci¹g³e odnawianie wszelkich aspektów kszta³cenia, sprawne i umotywowane wdra¿anie nowoci do procesu nauczania i wychowania, duchowe formowanie jednostki ucznia i studenta we wspó³czesnych warunkach.Wa¿nym kierunkiem rozwoju kszta³cenia innowacyjnego jest jego informatyzacja, orientacja na samokszta³cenie, stworzenie warunków dla technologii nauczania, istnienie ró¿norodnych struktur
organizacyjnych i elastycznoæ w konstruowaniu treci, form, metod i rodków kszta³cenia i wychowania.
Kolegium  szko³a wy¿sza drugiego stopnia lub podwydzia³ wy¿szej uczelni trzeciego lub czwartego
stopnia prowadz¹cy dzia³alnoæ naukow¹ zwi¹zan¹ z otrzymaniem przez absolwentów wy¿szego wykszta³cenia i kwalifikacji zawodowych w okrelonych kierunkach i specjalnociach. Posiada on odpowiedni poziom
kadrowy i zaplecze materialno-techniczne.
Kolegium techniczne  system pedagogiczny z³o¿ony z wielu podsystemów o ró¿nym charakterze
nastawionych na konkretne kierunki kszta³cenia i wychowania. Do takich podsystemów nale¿¹ zarówno samo
kolegium, jak i uczelnia; ca³okszta³t teorii pedagogicznych realizowanych w procesie funkcjonowania kolegium; wyk³adowcy; uczniowie i studenci; administracja placówki; technologie pedagogiczne; treci, formy,
rodki i metody nauczania: system zarz¹dzania itd.
Pedagogiczny system kolegium technicznego na pierwszy rzut oka mo¿na by okreliæ jako statyczny,
daj¹cy mo¿liwoæ szczegó³owej analizy jego struktury ogólnej i sk³adowej. Dok³adniejsze badania zarówno
teoretycznego, jak i empirycznego poziomu wymagaj¹ ogl¹du dynamiki systemu, analizy procesów zachodz¹cych w trakcie rozwoju pedagogicznego systemu w kolegium technicznym. Kolegium takie daje uczniom
i studentom mo¿liwoæ uzyskania ogólnego redniego, a tak¿e niepe³nego wy¿szego wykszta³cenia, podniesienie poziomu intelektualnego i kultury zawodowej, umo¿liwia dalsze kszta³cenie i samodzielny wybór drogi
¿yciowej.
G³ównym zadaniem kolegium technicznego jest zapewnienie warunków koniecznych dla uzyskania
niepe³nego wy¿szego wykszta³cenia oraz realizacja programu kszta³cenia, zapewnienie wykonania zamówieñ
pañstwowych i uzgodnieñ dotycz¹cych przygotowania specjalistów z wy¿szym wykszta³ceniem, okrelenie
popytu na konkretne specjalnoci na rynku pracy, by zapewniæ zatrudnienie absolwentom, zapewnienie kulturalno-duchowego rozwoju jednostki itp.
Innowacyjne kszta³cenie w kolegiach opiera siê na bazie nowych uczelni (kolegiów), którym stawiane s¹
nastêpuj¹ce wymagania: nowoci wprowadzane s¹ przewa¿nie kosztem rezerw wewnêtrznych z wykorzystaniem potencjalnych mo¿liwoci pedagogicznego systemu kolegium, bior¹c pod uwagê nowe osi¹gniêcia pedagogiki; kierunkami priorytetowymi w procesie kszta³c¹co-wychowawczym jest zapewnienie rozwoju, samokszta³cenie i doskonalenie osobowoci uczniów i studentów, a tak¿e formowanie wartoci ¿yciowych
i zawodowych. Proces kszta³cenia oparty jest na zasadach humanitaryzmu i zgodnoci z natur¹. Formowanie
nauczanych treci bazuje na podejciu zorientowanym osobowo, zintegrowanym i systemowym. Brane jest
pod uwagê bie¿¹ce rozwi¹zywanie problemów i prze³amywanie trudnoci. Stale wprowadzane s¹ nowe technologie i metody kszta³cenia. S¹ one maksymalnie wykorzystywane w procesie nauczania. Zarz¹dzanie kolegium odbywa siê na bazie intelektualnych teorii, zasad, systemów i rozwi¹zañ opracowywanych przez ekspertów z dziedziny pedagogiki.
Nowoczesne kszta³cenie w kolegiach wymaga dokonania przegl¹du podejcia do istniej¹cego systemu
przygotowania zawodowego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w kolegiach. Ich dzia³alnoæ zawodowa i praca pedagogiczna musz¹ byæ zorientowane na pracê w nowych warunkach socjalno-ekonomicznych. G³ównym kierunkiem realizacji tego zadania jest formowanie nowego typu pedagoga w kolegiach. Da to
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mo¿liwoæ likwidacji roz³amu form i metod pomiêdzy teoretycznym i praktycznym nauczaniem zawodu.
Pedagog taki posiada konieczne, specjalistyczne i zawodowe przygotowanie, znajomoæ zasad pedagogiki
i psychologii. Koniecznym jest tak¿e, by posiada³ profesjonalne przygotowanie pedagogiczne.
W warunkach kolegium kszta³cenie innowacyjne nabiera szczególnej aktualnoci, jako ¿e formuje jedn¹
z najwa¿niejszych kategorii absolwentów uczelni, tj. wysoko wykwalifikowanych pracowników, m³odszych
specjalistów i licencjatów.
G³ównymi zadaniami nowego kszta³cenia w kolegiach s¹: przygotowanie konkurencyjnych specjalistów
o wysokim poziomie wiedzy, nawyków i umiejêtnoci zawodowych, mobilnych, odpowiadaj¹cych wymaganiom postêpu naukowo-technicznego i stosunkom rynkowym; formowanie w uczniach i studentach naukowego spojrzenia na wiat; opracowywanie i wykonywanie ogólnopañstwowej strategii rozwoju kszta³cenia
zawodowego na bazie wykorzystania najnowszych osi¹gniêæ wspó³czesnej techniki i wymagañ pedagogiki;
okrelenie i realizacja innowacyjnych przedsiêwziêæ nakierowanych na zaspokojenie potrzeb; reformowanie
i rozwijanie kszta³cenia na bazie nowych metod nauczania, w tym technologii informatycznych; wprowadzenie
nowoczesnych intelektualnych systemów rozwi¹zañ, tworzenia i efektywnego wykorzystywania baz danych;
rozwijania intelektualnych relacji i komunikacji; podniesienie zawodowej i ogólnej kultury absolwenta kolegium w kontekcie formowania wspó³czesnej humanitarno-technicznej elity; budowanie procesu kszta³c¹co-wychowawczego w kolegium na bazie humanizmu i wspó³zarz¹dzania z uwzglêdnieniem zainteresowañ,
zdolnoci uczniów i studentów; akcentowanie narodowo-kulturowych potrzeb jednostki; dialektyczne ³¹czenie
narodowoci i ponadnarodowoci z uwzglêdnieniem priorytetu wartoci ogólnoludzkich.
G³ównymi zasadami innowacyjnego nauczania w kolegiach jest humanizacja, naukowo opracowane
treci nauczania, mo¿liwoæ uzyskania ogólnego redniego lub wy¿szego wykszta³cenia, tworzenie uczelni
zgodnie z regionalnym zapotrzebowaniem, przygotowanie zawodowe absolwentów zgodne z rozwojem przemys³u, kontynuacja i integracja nauczanych treci, a tak¿e elastycznoæ, wariantowoæ i indywidualizacja
kszta³cenia itd. Do zasad nowoczesnego kszta³cenia w kolegiach nale¿y zaliczyæ równie¿ jego ci¹g³oæ, integracyjnoæ, wielopoziomowoæ, wieloprofilowoæ, kompleksowoæ, systematycznoæ, uniwersalnoæ, wsparcie
nowoczesnymi technologiami oraz uwarunkowaniami spo³ecznymi. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje praca
z uczniami i studentami wybitnie uzdolnionymi.
Jedn¹ z najpe³niejszych charakterystyk dzia³alnoci pedagogicznej kolegiów technicznych jest jej nowatorskoæ. Na dzia³alnoæ kolegium sk³ada siê wiele aspektów, m.in. podnoszenie motywacyjnoci w ramach
kszta³cenia i wychowania, optymalizacja iloci nauczanych treci,sta³e unowoczenianie form i metod nauczania, wprowadzanie nowych, efektywnych technologii kszta³cenia i wychowania, podnoszenie mo¿liwoci
zarz¹dzania procesem kszta³cenia itp. Z drugiej strony mo¿na do niej zaliczyæ tak¿e formowanie celów i treci
kszta³cenia, rozwój rodków i sposobów uzyskiwania wykszta³cenia, formy organizacji procesów dydaktycznych, realistyczny proces kszta³cenia, zapewnienie odpowiedniego otoczenia sprzyjaj¹cego kszta³ceniu.
G³ówne kierunki nowoczesnej dzia³alnoci kolegiów zawieraj¹ równie¿ takie aspekty jak: rozwój specjalnoci i specjalizacji odpowiadaj¹cy aktualnym potrzebom rynku pracy; unowoczenianie, poszerzanie
i sta³e podnoszenie jakoci us³ug dydaktycznych; integracja kszta³cenia w poziomie i pionie; wprowadzanie
systemówkszta³cenia permanentnego; tworzenie nowych zasobów naukowo-metodycznych i dydaktycznych;
komputeryzacja i informatyzacja procesu dydaktycznego; wprowadzanie nowych zasad organizacji tego procesu; jego restrukturyzacja w celu racjonalizacji wykorzystywania czasu przeznaczonego na naukê; intensyfikacja procesu dydaktycznego na bazie aktywnych metod kszta³cenia; wprowadzenie kompleksowej diagnostyki wiedzy studentów z wykorzystaniem nowych technologii i rodków diagnostycznych; tworzenie nowoczesnej infrastruktury procesu kszta³cenia.
W dzia³alnoci kolegium technicznego opartej na nowoczesnym podejciu nale¿y zwróciæ uwagê na takie
jej sk³adowe jak: humanizm (k³adzenie nacisku na wartoci ogólnoludzkie, rozwój twórczoci, realizacja
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zasady zgodnoci z natur¹), informatyzacja (odbieranie i optymalne ³¹czenie otrzymanych informacji z ich
wykorzystywaniem w procesie kszta³cenia, rozwój umiejêtnoci i nawyków komunikacyjnych ) i technicyzacja (rozwój systemów intensywnego kszta³cenia, realizacja technologicznego podejcia, zasad technomatyki
i optymalne wykorzystanie technologii komputerowych).
Innowacyjna dzia³alnoæ kolegiów charakteryzuje siê dwoma g³ównymi parametrami: pedagogicznym,
dotycz¹cym wszelkich aspektów procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz specjalistycznym, który okrelany jest poziomem profesjonalnego przygotowania absolwentów kolegium. Projektuj¹c innowacyjn¹ dzia³alnoæ kolegium nale¿y wzi¹æ pod uwagê wiele aspektów, szczególnie za formowanie celów tej dzia³alnoci,
wybór metod jej realizacji, zabezpieczenie prze³o¿enia za³o¿eñ teoretycznych na praktyczn¹ dzia³alnoæ kolegium, sta³a kontrola i analiza rezultatów wprowadzonych innowacji, ich systematyzacja i sta³a korekta na tej
bazie dzia³alnoci dydaktycznej, prognozowanie kolejnych etapów rozwoju tej dzia³alnoci.
W kolegiach o profilu technicznym nale¿y ³¹czyæ kszta³cenie wysoko wykwalifikowanych pracowników
z niepe³nym wy¿szym wykszta³ceniem (poziom wy¿szego wykszta³cenia, który charakteryzuje siê uformowaniem intelektualnych jakoci jednostki, okrelaj¹cych jej rozwój osobowociowy i wystarczaj¹cym dla uzyskania przez ni¹ kwalifikacji na poziomie m³odszego specjalisty) oraz wykszta³cenie wy¿sze bazowe (poziom
wykszta³cenia charakteryzuj¹cy siê uformowaniem intelektualnych jakoci jednostki, okrelaj¹cych jej rozwój
osobowociowy i wystarczaj¹cym dla uzyskania przez ni¹ kwalifikacji na poziomie licencjata).
Innowacyjne kszta³cenie w kolegiach powinno odpowiadaæ bie¿¹cym i przewidywanym potrzebom
poziomu wykwalifikowanch specjalistów. Kolegia powinny zatem zaspokajaæ potrzeby i interesy m³odzie¿y
w otrzymaniu profesjonalnego wykszta³cenia, podnoszenia kwalifikacji oraz poziomu ogólnokszta³c¹cego
i ogólnokulturowego jako podstawy do dalszego samodoskonalenia jednostki.
Kolegia s¹ integraln¹ czêci¹ systemu kszta³cenia zapewniaj¹c ogólne i specjalistyczne przygotowanie,
umo¿liwiaj¹c zdobycie niepe³nego i bazowego wy¿szego wykszta³cenia.
System stopniowego kszta³cenia zawodowego oparty na interesach i predyspozycjach uczniów i studentów pozwala zapewniæ taki poziom przygotowania zawodowego, który odpowiada indywidualnemu rozwojowi zdolnoci ka¿dego z nich.
Rozwojowi innowacyjnego kszta³cenia w kolegiach towarzyszy wspó³praca z organizacjami i uczelniami za granic¹, szeroki dostêp do nowoczesnych metod kszta³cenia specjalistów. By osi¹gn¹æ ten cel, kolegia
podpisuj¹ umowy i inne akty prawne z zagranicznymi partnerami, dotycz¹ce wspó³pracy, maj¹ prawo tworzyæ
urzêdy, przedsiêbiorstwa i spó³ki wraz z zagranicznymi uczelniami i firmami.
Realizacja koncepcji innowacyjnego kszta³cenia w kolegiach zapewnia podniesienie jakoci przygotowania i dokszta³cania specjalistów redniego stopnia, razem z innymi czynnikami pozytywnie wp³ynie na podniesienie wydajnoci pracy i rozwi¹zywanie problemów zatrudnienia wród spo³eczeñstwa.Wymaga to jednak
wprowadzenia nowych form i metod prognozowania i planowania rozwoju dydaktycznego w kolegiach,
nowoczesnym podejciu w ocenie jakoci i zapewnieniu odpowiedniego kszta³cenia i przekwalifikowywania
specjalistów. W³aciwym sposobem by³oby bie¿¹ce wprowadzanie w ¿ycie wyników badañ naukowych,
dzia³alnoci pedagogicznej praktyków-nowatorów oraz utworzenie nowych struktur zarz¹dzania i organizacji.
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The system of continuing education in Slovakia
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Summary
In the article was introduced the education system in Slovakia comprising: kindergartens, primary and secondary
schools, high schools as well as higher educational institutions. The general profile of continuing education system as
well as the directions of education development were described. In Slovakia different forms of teaching, training and
vocational development are executed in various schools, enterprises and in the specialized institutions. In the article
some educational institutions in Slovakia were showed which executed courses in the system of continuing education.
Besides the examples of possibility for co-operation with suitable institutions in Poland were outlined.

Jednym z podstawowych czynników warunkuj¹cych rozwój spo³eczno-gospodarczy ka¿dego kraju,
szczególnie w realiach gospodarki globalnej, jest kszta³cenie ustawiczne.
Kszta³cenie ustawiczne (UNESCO  Nairobi 1976) okrelane w ostatnich latach jakouczenie siê przez
ca³e ¿ycie ( OECD  Pary¿ 1996 ), (w S³owacji  celoivotné vzdelávanie) to kompleks procesów edukacyjnych, obejmuj¹cych zarówno kszta³cenie formalne, nieformalne i incydentalne, które niezale¿nie od treci,
poziomu i metod umo¿liwiaj¹ uzyskanie lub uzupe³nienie wykszta³cenia w formach szkolnych i pozaszkolnych, dziêki czemu cz³owiek ma mo¿liwoæ wzbogacaæ wiedzê, rozwijaæ swoje zdolnoci, doskonaliæ swoje
kwalifikacje zawodowe lub zdobywaæ nowy zawód oraz kszta³towaæ cechy w³asnej osobowoci.

Charakterystyka systemu kszta³cenia ustawicznego w S³owacji
(Charakteristika systému vzdelávania v SR)
System kszta³cenia ustawicznego w S³owacji obejmuje1:
1. Szkolny system kszta³cenia (kolský systém):
 Przysposobienie przedszkolne dzieci w wieku 6 lat  poziom (stopieñ) 0.
Przedszkola (Materské koly a peciálne materské koly), których w S³owacji jest ponad 3300, obejmuj¹ wychowaniem oraz kszta³ceniem ponad 160 tys. dzieci w wieku 5 lat. Zatrudnionych jest
w nich oko³o 16 tys. nauczycielek.
1

Opracowano na podstawie danych zawartych na stronach internetowych Ministerstwa Szkolnictwa w S³owacji: http:///www.education.gov.sk/
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 Szko³a podstawowa (klasy IV)  (I stopieñ, poziom 1)  obejmuje dzieci w wieku 712 lat
(Základná kola  Z  roèníky 1. a 5.
 Szko³a podstawowa (klasy VI  IX )  (II stopieñ, poziom 2)  obejmuje dzieci w wieku 1216
lat (Niia stredná kola (roèníky 6. a 9. Z).
W S³owacji jest oko³o 2 500 szkó³ podstawowych i uczêszcza do nich oko³o 700 tys. uczniów.
Zatrudnionych jest w nich ponad 40 tys. nauczycieli. Ponadto w S³owacji jest oko³o 200 podstawowych szkó³ artystycznych (základné umelecké koly), w których uczy siê oko³o 100 tys. uczniów.
 Szko³y rednie  3-letnie gimnazja ogólnokszta³c¹ce, obejmuj¹ce m³odzie¿ w wieku 1619 lat,
koñcz¹ce siê matur¹)  poziom 3, (Vyie stredné koly (gymnáziá, SO, SOU).
 Omioletnie gimnazja ogólnokszta³c¹ce (osemroèné gymnáziá)  obejmuj¹ce m³odzie¿ w wieku
1220 lat i koñcz¹ce siê matur¹. Umo¿liwiaj¹ kszta³cenie po ukoñczeniu I stopnia szko³y podstawowej  poziom 3 i 4.
Szkó³ rednich ogólnokszta³c¹cych w S³owacji (Stredné koly  gymnáziá) jest ponad 200, do
których uczêszcza oko³o 80 tys. uczniów (³¹cznie z omioletnimi gimnazjami, których jest ponad oko³o
160, w których uczy siê w nich oko³o 33 tys. uczniów. W gimnazjach ³¹cznie naucza ponad 4 tys.
nauczycieli.
 Pomaturalne studium zawodowe (rednie szko³y zawodowe) umo¿liwiaj¹ce kszta³cenie pomaturalne w zakresie od 0,5 roku do 2 lat  poziom 4, (Stredné odborné koly zabezpeèujúce
pomaturitné vzdelávanie v rozsahu 0,5 a 2 roky  úroveò 4).
W pomaturalnych rednich szko³ach zawodowych (Stredné odborné koly), których w S³owacji jest
oko³o 400, pracuje ponad 13 tys. nauczycieli.W szko³ach tych kszta³ci siê ponad 100 tys. uczniów.
 rednie szko³y zawodowe z okresem trwania nauki 23 lat, ukierunkowane na poznanie praktyki  poziom 4, (Vyie odborné koly v dåke trvania túdia 2 a 3 roky, zamerané na praktické
poznatky  úroveò 4).
W S³owacji jest oko³o 400 rednich szkó³ zawodowych (uczelnie), (Stredné odborné uèilitia), do
których uczêszcza oko³o 105 tys. uczniów. Nauczanie w tych szko³ach prowadzi oko³o 7 tys. nauczycieli, z tego oko³o 6 tys. nauczycieli kszta³cenia zawodowego.
 Szko³y specjalne (peciálne koly), których jest oko³o 400 i w których uczy siê ogó³em ponad 30
tys.uczniów. W szko³ach tych naucza oko³o 4,5 tys. nauczycieli przedmiotów ogólnokszta³c¹cych,
ponad 600 nauczycieli przedmiotów zawodowych, zatrudnionych jest oko³o 150 nauczycieli wychowawców, psychologów i specjalistów medycznych.
 Wy¿sze szko³y zawodowe  umo¿liwiaj¹ce kszta³cenie na poziomie studiów licencjackich 
poziom 5B, (Odborné vysoké koly zabezpeèujúce túdium na bakalárskej úrovni  úroveò 5B).
 Uniwersytety umo¿liwiaj¹ce kszta³cenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich
i doktoranckich w szerokim zakresie akademickich specjalnoci  poziom 5A lub 6, (Univerzity,
poskytujúce túdium na bakalárskej, magisterskej a doktorantskej úrovni v irokom rozsahu tudijných odborov  úroveò 5A a úroveò 6).
W S³owacji jest 27 szkó³ wy¿szych (Vysoké koly), (na dzieñ 1.09.2004 r.), w tym 20 to szko³y
publiczne (Verejné vysoké koly), jedna z tych szkó³ to Uniwersytet Katolicki, 4 uczelnie prywatne
(Súkromné vysoké koly) i 3 pañstwowe (tátne vysoké koly) (wojskowe i policyjne). Wykaz tych
szkó³ przedstawiono poni¿ej.
Publiczne szko³y wy¿sze (Verejné vysoké koly):
1. AKADÉMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI
2. EKONOMICKÁ UNIVERZITAV BRATISLAVE
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3. KATOLÍCKA UNIVERZITAV RUOMBERKU
4. PREOVSKÁ UNIVERZITA V PREOVE
5. SLOVENSKÁ PO¼NOHOSPODÁRSKA UNIVERZITAV NITRE
6. SLOVENSKÁTECHNICKÁ UNIVERZITAV BRATISLAVE
7. TECHNICKÁ UNIVERZITAV KOICIACH
8. TECHNICKÁ UNIVERZITAVO ZVOLENE
9. TRENÈIANSKA UNIVERZITAALEXANDRA DUBÈEKAV TRENÈÍNE
10. TRNAVSKÁ UNIVERZITAV TRNAVE
11. UNIVERZITA KOMENSKÉHOV BRATISLAVE
12. UNIVERZITA MATEJA BELAV BANSKEJ BYSTRICI
13. UNIVERZITA J. SELYEHO (so sídlom v KOMÁRNE)
14. UNIVERZITA KONTANTÍNA FILOZOFAV NITRE
15. UNIVERZITA P. J. AFÁRIKA V KOICIACH
16. UNIVERZITA sv. CYRILAA METODAV TRNAVE
17. UNIVERZITAVETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVAV KOICIACH
18. VYSOKÁ KOLA MÚZICKÝCH UMENÍV BRATISLAVE
19. VYSOKÁ KOLAVÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE
20. ILINSKA UNIVERZITAV ILINE
Prywatne szko³y wy¿sze (Súkromné vysoké koly):
1. BRATISLAVSKÁ VYSOKÁ KOLA PRÁVA
2. VYSOKÁ KOLA ZDRAVOTNÍCTVAA SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALBETY V BRATISLAVE,
n.o.
3. VYSOKÁ KOLA EKONÓMIEA MANAMENTUVEREJNEJ SPRÁVY V BRATISLAVE
4. VYSOKÁ KOLA MANAMENTU V TRENÈINE (poboèka zahraniènej vysokej koly City University Bellevue,Washington, (USA)
Pañstwowe szko³y wy¿sze (tátne vysoké koly):
1. AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORUV BRATISLAVE
2. AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL generála Milana Rastislava tefánika (so sídlom v L. MIKULÁI)
3. SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITAV BRATISLAVE
Wszystkie wymienione szko³y wy¿sze kszta³c¹ studentów na ponad 100 wydzia³ach. Studiuje w nich
oko³o 100 tys. studentów studiów dziennych i oko³o 30 tys. studiów zaocznych. W szko³ach wy¿szych
zatrudnionych jest ponad 12 tys. nauczycieli akademickich.
Kszta³cenie w szko³ach wy¿szych realizowane jest ramach studiów:
a) licencjackich (bakalárske tudija  akademický titul bakalár),
b) magisterskich lub in¿ynierskich (magisterské alebo ininierske tudija  akademický titul magister/
ininier).
W Uniwerytetach, które spe³niaj¹ okrelone warunki sprawdzane przez KomisjêAkredytatyjn¹ Minsterstwa Szkolnictwa, mog¹ byæ prowadzone:
c) studia doktoranckie (doktorandské tudija  akademický titul doktor (PhD.,ArtD., ThLic., ThDr.).
Studia doktoranckie dzienne trwaj¹ 3 lata a zaoczne (eksternistyczne) do 5 lat koñcz¹ siê obron¹ pracy
doktorskiej. Jedna z takich obron odby³a siê w Uniwerytecie Konstanina Filozofa w Nitrze w dniu 10.11. 2004 r.,
w której z Polski uczestniczyli prof. dr hab. Henryk Bednarczyk  Zast. dyrektora ITeE w Radomiu, Kierownik Katedry Pedagogiki Pracy wWSP ZNP w Warszawie, prof. dr hab. Henryk Budzeñ Akademia wiêtokrzyska w Kielcach, dr Marian Piotrowski.
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Obrona odby³a siê przed komisj¹, której przewodniczy³a prof. in¿. Rozmarin Dubovska, na Wydziale
Pedagogicznym w KatedrzeTechniki i Technologii Informatycznych, która posiada akredydacjê do prowadzenia studiów doktoranckich w zakresie teorii nauczania specjalistycznych przedmiotów technicznych.
Doktorant Gabriel Bánesz, którego promotorem by³ Doc. Ing. Michal Cina, przedstawi³ rozprawê doktorsk¹, na temat: Treci kszta³cenia wychowania technicznego na 2 stopniu szko³y podstawowej w aspekcie
zasad i systemów w technice (Obsah uèiva technickej výchovy na 2 stupni Z z aspektu principov a systémov v technike).
KomisjaAkredytacyjna przyznaje Uniwersytetom, które spe³niaj¹ okrelone warunki , przeprowadzanie
postêpowania habilitacyjnego w celu uzyskania tytu³u naukowegodocenta oraz postêpowania inauguracyjnego koñcz¹cego siê nadaniem przez Prezydenta S³owacji tutu³u naukowego  profesora, które realizowane s¹
w oparciu o cile ustalone zarz¹dzeniem Ministerstwa Szkolnictwa kryteria, (v y h l á  k a Ministerstva
kolstva Slovenskej republiky o podmienkach a postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent
a profesor).

Szkolny i pozaszkolny system kszta³cenia, dokszta³cania i doskonalenia
(Ïalie vzdelávanie)
Kszta³cenie ustawiczne  dalsze kszta³cenie, obejmuje specjalistyczne kszta³cenie zawodowe maj¹ce na
celu uzyskanie niezbêdnych kwalifikacji albo ich podwy¿szenie, a tak¿e przekwalifikowanie lub doskonalenie,
itp. Powy¿sze formy kszta³cenia, dokszta³cania i doskonalenia realizowane s¹ w ró¿nego rodzaju szko³ach,
wyspecjalizowanych instytucjach kszta³cenia, zak³adach pracy oraz w zale¿noci od potrzeb i zainteresowañ
w innych instytucjach.
Zdaniem s³owackich w³adz owiatowych, politykê kszta³cenia nale¿y zintegrowaæ z polityk¹ zatrudnienia, rozwin¹æ systematyczn¹ wspó³pracê miêdzy resortami gospodarki narodowej i z partnerami spo³ecznymi.
W ramach rozwoju systemu kszta³cenia ustawicznego w S³owacji s¹ tworzone szko³y wy¿sze nieuniwersyteckiego typu, zapewniaj¹ce 3-letnie studia na poziomie licencjackim, rozwijane s¹ równie¿ formy kszta³cenia w ramach studiów pomaturalnych w rednich szko³ach zawodowych. Nale¿y rozwijaæ równie¿ kszta³cenie
na odleg³oæ oraz rozszerzaæ formy kszta³cenia, w ramach których realizowane jest nauczanie nowoczesnych
technologii informatycznych. System kszta³cenia ustawicznego oczekuje nowej ujednoliconej koncepcji jego
finansowania.
Realizacjê zadañ w zakresie kszta³cenia ustawicznego koordynuje w Ministerstwie Szkolnictwa odpowiednia sekcja.
Problematyk¹ kszta³cenia, dokszta³cania i doskonalenia w S³owacji zajmuj¹ siê tak¿e ró¿ne pañstwowe
instytuty i zak³ady, do których nale¿y zaliczyæ miêdzy innymi Pañstwowy Instytut Kszta³cenia Zawodowego
(tátny intitút odborného vzdelávania  IOV) jako specjalistyczno-metodyczna, badawczo-rozwojowa oraz
koordynuj¹ca kszta³ceniem instytucja Ministerstwa Szkolnictwa. Do tego typu instytucji nale¿y zaliczyæ tak¿e
Pañstwowy Instytut (Zak³ad) Pedagogiczny  (tátny pedagogický ústav), Instytut (Zak³ad) Informacji
i Prognoz Szkolnictwa (Ústav informácií a prognóz kolstva) oraz Centrum Pedagogiczno-Metodyczne (Metodicko  pedagogické centrum).
Jedn¹ z form doskonalenia s¹ organizowane seminaria i konferencje naukowe zarówno krajowe, jak
i miêdzynarodowe. Do takich konferencji nale¿y zaliczyæ miêdzy innymi Miêdzynarodow¹ Konferencjê Naukow¹  DIDMATTECH, która organizowana jest przez uczelnie s³owackie, czeskie i polskie.W 2004 roku
konferencja z tego cyklu jako XVII DIDMATTECH 2004,Technika  Informatyka  Edukacja odby³a siê
w Iwoniczu Zdroju, a jej organizatorem by³ Uniwersytet Rzeszowski.
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Na temat Wychowanie techniczne jako sk³adnik kszta³cenia ogólnego (Technické vzdelanie ako súèast
veobecného vzdelania) organizowane s¹ od 20 lat przez Uniwersytet w Bañskiej Bystrzycy konferencje,
w których uczestnicz¹ przedstawiciele ró¿nych orodków akademickich ze S³owacji, Czech i Polski.
Cennym dorobkiem takich konferencji s¹ prace zbiorowe, w których publikowane s¹ referaty wyg³oszone przez ich uczestników.

Obecny stan i kierunki rozwoju szkolnictwa w S³owacji od 1990 roku
W 1989 r. przyst¹piono do tworzenia systemu demokratycznego w S³owacji. Jak wynika z oceny Ministerstwa Szkolnictwa w S³owacji, by³y to równie¿ du¿e szanse dla rozwoju szkó³, wychowania i kszta³cenia,
które przez ponad dziesiêæ lat nie zosta³y w pe³ni wykorzystane zgodnie z oczekiwaniami i za³o¿eniami. (Bola
to aj výrazná anca pre kolstvo, výchovu a vzdelávanie. Sny a moností sa za desat rokov nenaplnili tak, ako
sme to oèakávali a v èo sme dúfali ).
W wyniku wprowadzonych zmian w S³owacji utworzone zosta³y niepañstwowe (prywatne i kocielne)
szko³y. W niektórych szko³ach wprowadzono eksperymentalnie alternatywne programy opieraj¹ce siê na
za³o¿eniach filozofii szko³y humanistycznej.
W S³owacji ponad 90 % dzieci 5-letnich objêtych jest wychowaniem przedszkolnym. Relatywnie dobrze
jest skonstruowany i funkcjonuje system szkó³ podstawowych. Wed³ug ocen specjalistów zagranicznych,
wysoki jest poziom kszta³cenia realizowanego w artystycznych szko³ach podstawowych.
Zatwierdzone zosta³y nowe plany nauczania dla szkó³ podstawowych i rednich, w których uwzglêdniono nauczanie jêzyków obcych oraz przedmiotów fakultatywnych. Szko³y maj¹ mo¿liwoæ modyfikowania
swoich planów nauczania (siatki godzin) o 10%, a treci kszta³cenia do 30% (nie dotyczy to gimnazjów).
Zarówno w 3-letnich gimnazjach, jak i rednich szko³ach zawodowych uruchamiane s¹ nowe kierunki
i specjalnoci kszta³cenia. W 20 pilota¿owych szko³ach zosta³ wdro¿ony program Phare ze szczególnym
akcentem na nauczanie jêzyków obcych. W kilku szko³ach wprowadzono modu³owy system kszta³cenia we
wspó³pracy z innymi krajami. Wiele szkó³ rednich i wy¿szych wspó³pracuje ze szko³ami w innych krajach.
W zale¿noci od potrzeb w niektórych szko³ach zosta³y opracowane programy ukierunkowane na wychowanie i kszta³cenie dzieci Romów.
Uczniowie z gimnazjów i rednich szkó³ zawodowych uczestnicz¹ w miêdzynarodowych konkursach
informatycznych, matematycznych, fizycznych itp.
Opracowany zosta³ program dokszta³cania i doskonalenia pedagogów w celu podwy¿szenia ich specjalistycznego przygotowania, którego formy s¹ okrelone w zarz¹dzeniu Ministerstwa Szkolnictwa Republiki
S³owacji.
W wyniku transformacji, szko³y wy¿sze uzyska³y prawa autonomii (slobody). Coraz wy¿szy jest stan
m³odzie¿y studiuj¹cej. Nast¹pi³ wyrany przyrost przyjêtych studentów do szkó³ wy¿szch z oko³o 2 do ponad
25% populacji 18-letniej m³odzie¿y. Zdaniem s³owackich w³adz  szko³y wy¿sze powinny kszta³ciæ oko³o 50%
maturzystów.
Na przekór wielkim problemom i niskim p³acom, w szkolnictwie pracuje jeszcze du¿o zaanga¿owanych
ludzi, podejmuj¹cych ró¿ne formy dokszta³cania i doskonalenia oraz chêtnych do pomagania w rozwoju
szkolnictwa.
Nale¿y równie¿ podkreliæ, ¿e jedn¹ ze zmian w s³owackiej owiacie by³o utworzenie niezale¿nej szkolnej inspekcji (nezávislá kolská inpekcia).
S¹ to przyk³adowe zmiany i osi¹gniêcia szkolnictwa w S³owacji po 1990 roku. Dokonuj¹c oceny tych
zmian w³adze owiatowe S³owacji wskazuj¹ równie¿ na pewne niedostatki w zakresie rozwoju systemu
kszta³cenia ustawicznego.
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Uwa¿a siê, ¿e poziom wykszta³cenia obywateli nie jest taki, jaki zak³adano w 1990 roku. W S³owacji
wród obywateli czynnych zawodowo (wiek 2564 lat) jest oko³o 10% osób z wykszta³ceniem ponadrednim
(studium pomaturalne oraz studia wy¿sze), a przeciêtnie w krajach Unii Europejskiej takie wykszta³cenie
posiada ponad 20% obywateli w wieku od 25 do 64 roku. Równie¿ przyjêcia maturzystów do szkó³ wy¿szych
oraz szkó³ pomaturalnych wynosz¹ poni¿ej 30%, a rednio w krajach UE od 30 do 50%.
Finansowanie szkolnictwa  jak wynika z danych Ministerstwa Szkolnictwa  jest najs³absz¹ stron¹
wspó³czesnego systemu kszta³cenia w S³owacji. Charakterystyczn¹ cech¹ polityki owiatowej UE jest zwiêkszanie wydatków na kszta³cenie. Niestety  zdaniem w³adz owiatowych w S³owacji jest na odwrót.
(ia¾ v SR je to skôr naopak). Wydatki na szkolnictwo i naukê w S³owacji wynosz¹ oko³o 4% krajowego
produktu brutto, przy czym rednio w UE ponad 6% (V SR tvoria výdavky na kolstvo a vedu iba 3,7%
hrubému domácemu produktu  HDP, kým priemer v EÚ je 6,3% HDP)2. S³abe finansowanie szkolnictwa
odbija siê równie¿ na p³acach nauczycieli i pracowników owiaty. W porównaniu z p³acami nauczycieli w UE
zarobki s³owackich nauczycieli s¹ znacznie ni¿sze. Np. nauczyciel akademicki w Niemczech mo¿e kupiæ za
swoje zarobki a¿ 8-krotnie wiêcej produktów spo¿ywczych w porównaniu do pracownika naukowo-dydaktycznego  nauczyciela szko³y wy¿szej w S³owacji.(Uèite¾ na vysokých kolách v Nemecku a 7,94 (!) krát
viacej potravinových koov ako vedecko-pedagogický pracovník, uèite¾ vysokej koly v SR)3.
Konsekwencj¹ niedoceniania pracy nauczycieli i wychowawców oraz niedostatecznego finansowania
szkolnictwa jest krytyczny stan tego szkolnictwa w S³owacji. Z owiaty odchodz¹ czêsto ci najlepsi nauczyciele, co jest przyczyn¹, ¿e a¿ oko³o 35% lekcji w szko³ach podstawowych i rednich realizowanych jest przez
niewykwalifikowanych nauczycieli.
Za niedostatek szkolnictwa w³adze owiatowe S³owacji uwa¿aj¹ zbyt du¿y (ponad 30%) odsetek uczniów
omioletnich gimnazjów ogólnokszta³c¹cych.
W³adze owiatowe S³owacji uwa¿aj¹, ¿e sytuacja w szkolnictwie wy¿szym równie¿ nie jest dobra. Zbyt
niski jest udzia³ m³odzie¿y studiuj¹cej w porównaniu z UE. Znaczna czêæ nauczycieli akademickich naucza
tradycyjnie, co jest jedn¹ z przyczyn obni¿ania poziomu kszta³cenia. W istniej¹cych uniwersytetach nale¿y 
zdaniem s³owackich w³adz owiatowych  w wiêkszym zakresie rozwijaæ ró¿ne formy dokszta³cania i doskonalenia. Nale¿y równie¿ rozszerzaæ dzia³alnoæ uniwersytetów trzeciego wieku.
Kszta³cenie ustawiczne, czyli uczenie siê przez ca³e ¿ycie powinno jak najszybciej byæ rozwijane ze
znaczn¹ wspó³prac¹ z ró¿nymi przedsiêbiorstwami, firmami i ró¿nego typu instytucjami. rednie szko³y zawodowe w wiêkszym zakresie powinny wspó³pracowaæ ze sob¹, ale równie¿ z ró¿nymi zak³adami pracy. Dokszta³canie i doskonalenie zawodowe jest niezbêdne dla wszystkich osób, niemniej jednak, jak uwa¿aj¹ s³owackie w³adze owiatowe, podwy¿szaæ kwalifikacje w pierwszej kolejnoci powinni nauczyciele, wychowawcy i pracownicy naukowi. Wszystkie zak³ady pracy potrzebuj¹ coraz bardziej pracowników z wysokimi
kwalifikacjami, co wymusza uczenie siê przez ca³e ¿ycie.
W zwi¹zku z powy¿szym W S³owacji oczekuje siê miêdzy innymi opracowania koncepcji wspó³pracy
resortów w zakresie rozwoju kszta³cenia ustawicznego na najbli¿sze lata. Koordynatorem tej koncepcji powinien byæ resort szkolnictwa.

2
3

Ministerstwo Szkolnictwa w S³owacji: http:///www.education.gov.sk/
Tam¿e.
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Podsumowanie
Podsumowuj¹c problematykê kszta³cenia ustawicznego w S³owacji nale¿y podkreliæ, ¿e jak twierdz¹
w³adze owiatowe, nale¿y prowadziæ tak¹ politykê owiatow¹, aby system kszta³cenia i stan szkolnictwa
przybli¿aæ do stanu w UE. Koncepcja rozwoju wychowania w S³owacji, jak równie¿ narodowy program
nauczania i kszta³cenia zak³adaj¹ wprowadzenie konkretnych zmian, które bêd¹ wprowadzane w najbli¿szych
latach, aby dorównywaæ najlepszym krajom UE i wiata.
S³owacja ma wszystkie niezbêdne predyspozycje, aby dorównywaæ poziomem kszta³cenia innym krajom wiata. Ma bogate tradycje w zakresie kszta³cenia na wysokim poziomie, ma dostateczn¹ liczbê zdolnych
ludzi, aby rozwijaæ system kszta³cenia ustawicznego, system uczenia siê przez ca³e ¿ycie.
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Akademiawiêtokrzyska,
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Summary
Today, with the permanent necessity of professionalism and innovation in training services, the example of the French
adult vocational training system and its changing trends endorse the success in the implementation of the European idea
of lifelong training.This is possible thanks to its three major aspects: the French government decentralisation policy,
which gives the 22 Regions increasing moral and financial responsibility for training; the search to take into account the
vocational skills and specific needs of an individual, through individualised training; the encouragement of new
educational methods linked to new information technology and new methods of work organisation.
The service provided by the GRETAnetwork is in line with the above policies which make it the biggest provider of
ongoing training in France.

System nauczania we Francji
Terytorium Francji podzielone jest na dwadziecia dwa okrêgi szkolne tzw. Akademie. Oprócz kilku
wyj¹tków tereny podleg³eAkademii stanowi¹ jednoczenie obszar regionu. Ka¿daAkademia nosi nazwê
stolicy danego regionu (np.Akademia Rennes,Akademia Bordeaux (rys. 1). Zarz¹dzaj¹ nimi rektorzy, mianowani przez prezydenta Republiki Francuskiej. W ka¿dym g³ównym miecie departamentu urzêduje przedstawiciel rektora, czyli inspektor akademii, kieruj¹cy w departamencie wszystkimi urzêdami zale¿nymi od Ministerstwa Edukacji. W³adze regionalne odpowiadaj¹ za szkolnictwo ogólnokszta³c¹ce i zawodowe1.

1

Overview of ongoing vocational training in France,http://www. greta-bretagne.ac-rennes.fr/International/ PDF/Presentation/GRETA-anglais.PDF.
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Rys. 1. Okrêgi szkolne funkcjonuj¹ce we Francji
ród³o: Strona internetowa sieci GRETAregionu Grenoble:http://www.ac-grenoble.fr/dafco/formations/index.php

Kszta³cenie i szkolenie zawodowe doros³ych
Rynek kszta³cenia ustawicznego we Francji jest bardzo zró¿nicowany i podzielony na sektor publiczny
(instytucje zrzeszone w sieciach:AFPA2, GRETA) i prywatny (prywatne instytucje szkoleniowe). Wiele
z tych instytucji  a szczególnie wszystkie instytucje publiczne  prowadzi zarówno szkolenia dla pracowników w imieniu pracodawcy, jak i szkolenia dla specyficznych grup adresatów, np. poszukuj¹cych pracy,
pracowników przeznaczonych do zwolnienia, m³odzie¿y bez kwalifikacji zawodowych itp.3.
Ponadto kszta³cenie zawodowe we Francji jest wpisane do Kodeksu pracy. Francuskie firmy zatrudniaj¹ce wiêcej ni¿ 10 pracowników b¹d p³ac¹ sk³adkê do funduszu szkoleniowego lub tworz¹ w³asny system
szkoleniowy przeznaczaj¹c przeciêtnie 3,3% wynagrodzeñ na rzecz szkolenia swojego personelu (jest to kwota
wy¿sza, ni¿ przewiduj¹ przepisy prawne: 1,5%). Ka¿demu pracownikowi zatrudnionemu na umowê o pracê
na czas nieokrelony, który przepracowa³ w danej firmie d³u¿ej ni¿ rok, przys³uguje 20 godzin rocznie na
szkolenie indywidualne. Pracownicy przedsiêbiorstw przewa¿nie wysy³ani s¹ na ró¿nego rodzaju kursy do
instytucji zewnêtrznych prowadz¹cych szkolenia.We Francji rynek szkoleñ jest bardzo rozbudowany  stanowi 2% produktu krajowego tego kraju4.
2

3

4

AFPA  (Association de formation professionnelle pour adultes) Stowarzyszenie na rzecz Szkolenia Zawodowego Doros³ych jest
pierwsz¹ tego typu instytucj¹ we Francji. Prowadzi ponad 200 centrów szkoleniowych.Wydaje w³asne dyplomy, uznawane za równoprawne z dyplomami wydawanymi przez szko³y podleg³e Ministerstwu Edukacji Narodowej. Zakres mo¿liwych do uzyskania kwalifikacji od robotnika wykwalifikowanego po technika. Orodki badañ psychometrycznych AFPAprowadz¹ poradnictwo zawodowe dla
doros³ych.
System szkolenia, kszta³cenia i poradnictwa zawodowego w krajach Europy  Francja, Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy
zawodowego - zeszyt 18, Krajowy Urz¹d Pracy, Warszawa 2001, s. 34.
Tam¿e.
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Najwiêkszy udzia³ w finansowaniu szkoleñ maj¹ prywatne firmy prowadz¹ce dzia³alnoæ we Francji
(blisko 43%), nastêpnie rz¹d (39%), jednostki samorz¹du terytorialnego (9,2%), inne urzêdy oraz instytucje
publiczne  w tym UNÉDIC5 (8,7%)6.
Firmy i agencje
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Rys. 2. Instytucje finansuj¹ce szkolenia oraz praktyki zawodowe we Francji
ród³o:Overview of ongoing vocational training in France, http://www. greta-bretagne.acrennes.fr/International/ PDF/Presentation/GRETA-anglais.PDF.

Najwiêksz¹ grupê beneficjentów szkoleñ we Francji stanowi¹ osoby pracuj¹ce zarówno w sektorze
publicznym, jak i prywatnym  ponad 80%, (rys. 3). Z kolei prawie jedna czwarta ³¹cznego bud¿etu przeznaczana jest na dokszta³canie osób poszukuj¹cych pracy. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e wydatki na szkolenia osób
poszukuj¹cych pracy s¹ uszczuplane na korzyæ praktyk zawodowych dla m³odzie¿y, które stanowi¹ 19%
wydatków ³¹cznych.
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Rys. 3. Beneficjenci szkoleñ we Francji
ród³o: Jak w rys. 2.

5
6

(Union Nationale pour lEmploi Dans lIndustrie et le Commerce  Krajowa Izba Zatrudnienia w Przemyle i Handlu).
Wydatki na szkolenia oraz praktyki zawodowe we Francji,strona internetowa miesiêcznika P³aca
http://www.placa.pl/trendy_Francja.html
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Funkcjonowanie sieci GRETA
Ministerstwo Spraw Spo³ecznych, Zatrudnienia i Solidarnoci wspólnie z Ministerstwem Edukacji
stworzy³o sieæ orodków usytuowanych w dogodnych miejscach na terenie ca³ej Francji, które prowadz¹
skoordynowane kszta³cenie koñcz¹ce siê uzyskaniem kwalifikacji i/lub powiadczone dyplomem. Owe zespo³y pañstwowych placówek ustawicznego kszta³cenia doros³ych (Groupements detablissements publics denseignement puor la formation continue des adultes,GRETA) tworz¹ wy¿sze techniczne szko³y rednie i szko³y zawodowe, które wspó³pracuj¹ ze sob¹ oferuj¹c us³ugi szkoleniowe dla doros³ych. Sieæ jest jednoczenie
konkurencj¹ dla rynku prywatnych us³ug szkoleniowych, a jej udzia³ w ca³ym rynku edukacji ustawicznej we
Francji szacuje siê na 7%. Sieæ otrzyma³a certyfikat jakoci ISO 9001, na podstawie którego opracowa³a
w³asny standard jakoci w organizowaniu szkoleñ  GRETA Plus7 .
Sieæ GRETA to:
5 900 CENTRÓW SZKOLENIOWYCH
1 300 DORADCÓW SZKOLENIOWYCH
30 000 TRENERÓW I NAUCZYCIELI
476 000 SZKOLONYCH ROCZNIE
381 MLN EURO OBROTU ROCZNIE
Oferowane kursy dotycz¹ wielu ró¿nych dziedzin, oferta jest jednak zawsze dostosowywana do potrzeb
rynku, na którym dzia³a dana placówka, np.: technologia przemys³owa, budownictwo, elektryka, elektronika,
kursy komputerowe, ksiêgowoæ, zarz¹dzanie, kursy jêzykowe, turystyka, ochrona rodowiska, multimedia.
Obecnie dostêpnych jest 1819 szkoleñ z 39 dziedzin8 .
W zale¿noci od rodzaju i wielkoci firmy szkolenia s¹ przeprowadzane na którym z trzech poziomów:
lokalnym, regionalnym lub krajowym (por. Tab.1).
Instytucje zrzeszone w sieci wspó³pracuj¹ z jednostk¹ podlegaj¹c¹ bezporednio Ministerstwu Edukacji
Narodowej Francji  CR2i, zajmuj¹c¹ siê wspó³prac¹ miêdzynarodow¹ w ramach inicjatyw unijnych, by
podejmowane przez nie dzia³ania szkoleniowe nabra³y wymiaru europejskiego i miêdzynarodowego. Odbywa
siê to przez uczestnictwo poszczególnych placówek sieci w programach europejskich. W latach 19951999
GRETA realizowa³a i wspó³realizowa³a ponad 130 projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego. Projekty dotyczy³y sektorów i/lub grup spo³ecznych dotkniêtych zmianami technologicznymi
lub ekonomicznymi, m.in. sektora rolnictwa oraz przemys³u poddanych procesom restrukturyzacji. GRETA
jest równie¿ zaanga¿owana w projekty miêdzynarodowe, tzw. InicjatywyWspólnoty (partnerstwa z innymi
krajami UE) w zakresie rozwoju zasobów ludzkich. Oprócz tego w unijne programy Socrates i Leonardo9.
W kwietniu br. z inicjatywy przedstawicieli sieci GRETA w Orodku Kszta³cenia i Doskonalenia Kadr
odby³o siê dwudniowe spotkanie, w czasie którego obie instytucje przedstawi³y obszary swoich dzia³añ
i wyrazi³y chêæ wspó³pracy w ramach projektów miêdzynarodowych. Nawi¹zane kontakty z pewnoci¹ pozwol¹ na nawi¹zanie bli¿szej wspó³pracy w przysz³oci.

7

8
9

Overview of ongoing vocational training in France,http://www. greta-bretagne.ac-rennes.fr/International/ PDF/Presentation/GRETAanglais.PDF
http://www.ac-grenoble.fr/dafco/formations/index.php
Overview of ongoing vocational training in France.
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Tabela 1. System szkolny edukacji oraz kszta³cenie ustawiczne we Francji
POZIOM

krajowy

regionalny

lokalny

SYSTEM SZKOLNY

KSZTA£CENIE USTAWICZNE

Ministerstwo Edukacji
Narodowej
wytycza kierunek ogólnej
polityki edukacyjnej

Biuro Kszta³cenia Ustawicznego

Rektoraty, tzw. Akademie
(lokalne filie Ministerstwa
Edukacji Narodowej)

Placówki systemu szkolnego
Szko³y
Koled¿e
Licea ogólnokszta³c¹ce
Licea Zawodowe
Licea Techniczne

CR2i

Delegatura Kszta³cenia Ustawicznego Doros³ych
DAFCO
(30 placówek w ca³ym kraju)
Departament zarz¹dzaj¹cy dzia³aniami GRETY na
poziomie akademickim. Szkolenie osób zajmuj¹cych
siê kszta³ceniem doros³ych przeprowadza komórka
DAFCO, zajmuj¹ca siê badaniami i rozwojem
CAFOC.
placówki sieci GRETA
(305)

ród³o:The GRETAs ongoing training organisations for adults under the Ministryof National Education;
http://www.eduscol.education.fr/D0035/RNREPVA.pdf
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Instytut Wspó³pracy Miêdzynarodowej
Niemieckiego Zwi¹zku Uniwersytetów Powszechnych IIZ/DVV, Bonn, Niemcy

Europejska Sieæ Miêdzykulturowej Edukacji Doros³ych
Network Intercultural Learning in Europe (NILE)

S³owa kluczowe: kultura, edukacja doros³ych, pluralizm kulturowy, dialog miêdzykulturowy, mniejszoci etniczne
Key words: culture, adult education, cultural pluralism, intercultural dialogue, ethnic minorities
Summary
The increasing number of immigrants of different origins and religions, living and working in the countries of the
European Union, makes the intercultural education issues one of the key aspect of continuing education. On the initiative
of the EuropeanAssociation for the Education ofAdults (EAEA) the European network called NILE (partly funded by the
European Commission in the framework of the Socrates Program) was set up, consisting of the representatives of thirteen
countries which work on the joint European criteria for intercultural learning in adult education.
This article shows the origin, main guidelines, goals, up to date results and results that are planned to achieve during this
three-year initiative.

Od ró¿norodnoci kulturowej do pluralizmu kulturowego
W naszych coraz bardziej ró¿norodnych spo³eczeñstwach podstawow¹ spraw¹ staje siê zapewnienie
harmonijnych interakcji miêdzy ludmi i grupami o wielorakich, zró¿nicowanych i dynamicznych
to¿samociach kulturowych, a tak¿e wyzwolenie w nich chêci do wspólnego ¿ycia. Polityki zmierzaj¹ce
do w³¹czenia i zapewnienia wszystkim obywatelom uczestniczenia w ¿yciu spo³ecznym stanowi¹ gwarancjê spójnoci spo³ecznej, witalnoci spo³eczeñstwa obywatelskiego i pokoju. Zdefiniowany w ten
sposób pluralizm kulturowy jest wyra¿eniem polityki wobec rzeczywistoci nacechowanej ró¿norodnoci¹ kulturow¹. Pluralizm kulturowy, nierozerwalnie zwi¹zany z demokracj¹, sprzyja wymianie kulturowej i rozwojowi si³ kreatywnych, które podtrzymuj¹ ¿ycie publiczne.
Powszechna deklaracja UNESCO o ró¿norodnoci kulturowej, Artyku³ 2

Dlaczego NILE?
Sieæ Miêdzykulturowej Edukacji Doros³ych w Europie stanowi kontynuacjê tradycji stale podejmowanych i owocnych starañ Instytutu Wspó³pracy Miêdzynarodowej Niemieckiego Zwi¹zku Uniwersytetów
Powszechnych (IIZ/DVV), d¹¿¹cych do umocnienia wzajemnej wspó³pracy miêdzy instytucjami edukacji
doros³ych i promowania dialogu miêdzykulturowego w Niemczech, w Europie i na p³aszczynie miêdzynarodowej.
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IIZ/DVV wielokrotnie inicjowa³ projekty koncentruj¹ce siê na wielokulturowych aspektach edukacji
doros³ych, s³u¿¹ce wzmocnieniu dzia³ania organizacji imigranckich lub ustaleniu czynników warunkuj¹cych
sukces w edukacji i szkoleniu, w celu wspierania procesu nauki osób z grup poszkodowanych spo³ecznie
(generalnie mo¿na stwierdziæ, ¿e nie tylko w pañstwach cz³onkowskich UE, lecz tak¿e w skali globalnej wiele
osób nale¿¹cych do mniejszoci etnicznych lub kulturowych czy te¿ do spo³ecznoci imigrantów, to osoby
poszkodowane spo³ecznie równie¿ w kontekcie edukacji).
Mimo ¿e koncepcja budowy Europejskiej Sieci nie spe³nia³a wszystkich wymogów finansowych,
IZZ/DVV doszed³ do wniosku, i¿ jest to na tyle interesuj¹ce wyzwanie, ¿e rozpocz¹³ pracê nad projektem,
odsuwaj¹c na pewien czas na bok wszystkie obawy finansowe. Projekt otrzymuje jednak pewne wsparcie
finansowe ze rodków Komisji Europejskiej w ramach linii bud¿etowej programu Sokrates/Grundtvig4. Jest
równie¿ blisko zwi¹zany z drugim projektem UE (Tolerancja i zrozumienie naszych s¹siadów Muzu³manów),
który odnosi siê do kwestii dialogu miêdzy religiami i jest koordynowany tak¿e przez IIZ/DVV. Oczywicie,
podobne odczucia i entuzjazm co do tego projektu podzielali wszyscy pozostali partnerzy obecnie zaanga¿owani w realizacjê projektu NILE.

Kto jest zaanga¿owany w realizacjê projektu NILE?
AT  Wiedeñskie Stowarzyszenie Instytucji Edukacji Doros³ych (VWV)
BE  Centrum pomocy na rzecz nieformalnej edukacji doros³ych we Flandrii
BG  Bu³garski Zwi¹zek Zawodowy KNSB
CY  Cypryjskie Stowarzyszenie Edukacji Doros³ych
DE  Uniwersytet Powszechny w Bonn
DE  Krajowy Zwi¹zek Uniwersytetów Powszechnych w Badenii-Wirtembergii
ES  Hiszpañska Federacja Uniwersytetów Ludowych (FEUP)
FI  Fiñskie Stowarzyszenie Uniwersytetów Ludowych
HU  WêgierskieTowarzystwo Uniwersytetów Ludowych (HFHSS)
LV  £otewskie Stowarzyszenie Edukacji Doros³ych
NL  Odyssee
PL  Stowarzyszenie na rzecz Mediów Obywatelskich
RO  Krajowe Stowarzyszenie Regionalnych Centrów Edukacji Doros³ych, (ANCZEA)
UK  Krajowy Instytut Edukacji Ustawicznej Doros³ych (NIACE)
Instytut Edukacji UNESCO (UIE) w Hamburgu
Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Doros³ych (EAEA)
Wiêkszoæ partnerów sieci NILE pozyskano z pomoc¹ Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Doros³ych (EAEA) i wiêkszoæ z nich to eksperci specjalizuj¹cy siê w zagadnieniach miêdzykulturowych. Niemniej
sieæ mo¿na okreliæ jako grupê mieszan¹, zrzeszaj¹c¹ osoby z 13 pañstw europejskich, staraj¹ce siê mo¿liwie
najlepiej radziæ sobie z bardzo z³o¿onym problemem sieci dotycz¹cej edukacji miêdzykulturowej na szczeblu
europejskim. Sam temat jest ogromnie wymagaj¹cy, nie mówi¹c ju¿ o znalezieniu wspólnych definicji,
o okreleniu wspólnych mianowników, a nawet wypracowaniu wspólnych decyzji, pos³uguj¹c siê przy tym
jêzykiem obcym. Dla niektórych partnerów oznacza³o to dosyæ powa¿ne ograniczenie mo¿liwoci refleksji,
ekspresji i uczestnictwa w pracach.
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Podstawowe cele dla sieci ustalone do zrealizowania w trzyletnim okresie prac:
• Zrozumienie, w jaki sposób edukacja miêdzykulturowa dzia³a w ró¿nych rodowiskach i na ró¿nych
poziomach i jaki wp³yw na rodowisko edukacji wywiera ogólna polityka krajowa i postawy wobec
cudzoziemców.
• Zrozumienie, w jaki sposób mo¿na wykorzystaæ ró¿ne dowiadczenia, definicje, ideologie i praktyki
edukacyjne w celu podniesienia jakoci edukacji miêdzykulturowej w Europie i w jaki sposób edukacja
miêdzykulturowa mo¿e staæ siê kryterium jakociowym w cyklu edukacji ca³o¿yciowej. Ustalenie, w jaki
sposób rozumienie edukacji miêdzykulturowej jako sprawy przecinaj¹cej niejako ca³y obszar edukacji
doros³ych mo¿e byæ promowane na p³aszczynie miêdzynarodowej. Co dotychczas osi¹gn¹³ projekt
NILE i jakie s¹ jego plany na przysz³oæ?
W pierwszej fazie organizacji pracy w ramach projektu stwierdzono, ¿e celowe by³oby zorientowanie siê,
jak wygl¹da stan faktyczny w poszczególnych pañstwach. Za pomoc¹ kilku kluczowych pytañ o politykê
i sprawy spo³eczne, g³ównych aktorów, otoczenie, grupy docelowe i metody szkoleniowe oraz zaanga¿owanie
mniejszoci etnicznych przygotowano dokumenty przedstawiaj¹ce zarys sytuacji w poszczególnych krajach.
Opisy te mo¿na znaleæ na stronie interentowej projektu NILE: http://grundtvig.euproject.net/nile.
Kolejnym, wa¿nym celem by³o przedstawienie pewnych przyk³adów praktycznych w celu ustalenia
czynników warunkuj¹cych sukces pozytywnych metod uczenia siê. Jest to obecny etap prac wykonywanych
w ramach projektu NILE. Niektóre pañstwa znalaz³y ju¿ bardzo obiecuj¹ce metody praktyczne, natomiast inne
dalej intensywnie nad tym pracuj¹. Oczywicie, ka¿dy jest bardzo ciekaw rezultatów. Konkretnym rezultatem
bêdzie publikacja, która, mamy nadziejê, oka¿e siê przydatna dla europejskiej spo³ecznoci zajmuj¹cej siê
edukacj¹ doros³ych.

Edukacja miêdzykulturowa  droga do zmiany paradygmatu?
Mówi¹c o edukacji miêdzykulturowej, nale¿y wyjaniæ czêæ terminów, poniewa¿ czasami do okrelania
podobnych zjawisk u¿ywa siê s³ów miêdzykulturowa, wielokulturowa i transkulturowa. Realizuj¹c projekt
NILE stwierdzilimy, ¿e przyk³adowo edukacja miêdzykulturowa w Niemczech mo¿e mieæ to samo znaczenie co edukacja wielokulturowa w Finlandii czyWielkiej Brytanii.To oznacza, ¿e wa¿nym krokiem bêdzie
wyjanienie, jakie terminy s¹ stosowane w poszczególnych krajach i jaka wi¹¿ê siê z nimi tradycja historyczna
lub polityczna.
Patrz¹c na to zagadnienie niejako z wewnêtrznej perspektywy pañstw cz³onkowskich UE widzimy, ¿e
zredukowanie ca³ego zadania do zwalczania dyskryminacji, rasizmu oraz spo³ecznego i politycznego wykluczenia mniejszoci narodowych i grup religijnych by³oby uproszczeniem wyzwania politycznego, które narzuca nam ró¿norodnoæ kulturowa, jêzykowa, religijna i etniczna. Istnieje nie tylko potrzeba prê¿niejszej polityki
przeciwdzia³ania dyskryminacji, ale wiêkszego uznania i stworzenia wiêkszych mo¿liwoci demokratycznego
uczestniczenia w ¿yciu spo³ecznym grup mniejszociowych wywodz¹cych siê z ró¿norodnych kultur. Jednoczenie konieczne jest promowanie idei identyfikacji czy te¿ przynajmniej przynale¿noci narodowej.
Kiedy przygl¹damy siê koncepcjom integracji starej Europy z historycznego punktu widzenia i pewnej
krytycznej perspektywy, nasuwa siê gorzki wniosek, ¿e ¿adna z tych koncepcji tak naprawdê nie sprawdzi³a siê
w praktyce na tyle dobrze, aby wygenerowaæ poczucie przynale¿noci w drugim i trzecim pokoleniu imigrantów. Oczywicie, kieruj¹c siê ³atwo dostrzegalnymi kryteriami, jak udana kariera zawodowa czy opanowanie
jêzyka, znajdziemy przyk³ady dobrze zintegrowanych imigrantów, ale wiêkszoæ z nich odczuwa, akceptuje
i kocha swoj¹ hybrydow¹ to¿samoæ, która daje im naturaln¹ umiejêtnoæ poruszania siê miêdzy kulturami,
umiejêtnoæ, któr¹ cz³onkowie grup autochtonicznych mogliby posi¹æ jedynie w drodze szkolenia.
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W niektórych krajach w ró¿nym stopniu odczuwa siê równie¿ pewn¹ zmianê paradygmatu. Odchodzi siê
od polityki integracji zmierzaj¹cej do asymilacji, a w wiêkszym stopniu przyjmuje siê odpowiedzialnoæ za
otwarcie naszych autochtonicznych umys³ów i zaakceptowanie rzeczywistoci, która oznacza zró¿nicowane
kulturowo i religijnie spo³eczeñstwo oraz otwarcie mo¿liwoci przyswojenia sobie umiejêtnoci spo³ecznych,
niezbêdnych dla dialogu miêdzykulturowego.
We wspó³czesnej Europie  chocia¿ sprawdza siê to tak¿e w skali globalnej  przep³ywy migracyjne
spowodowa³y, ¿e edukacja miêdzykulturowa nabra³a powa¿niejszego znaczenia.Ten egzotycznie inny, który
 gdy by³ jeszcze daleko  nie zagra¿a³ naszemu systemowi wartoci, nagle staje siê naszym s¹siadem czy
wspó³pracownikiem i ¿¹da akceptacji, a nawet tolerancji dla odmiennego sposobu mylenia, postêpowania czy
wyznawania swojej religii. W ¿yciu codziennym mog¹ cieraæ siê w bardzo bezporedni sposób nie tylko
rytua³y kulturowe, ale tak¿e g³êboko zakorzenione wartoci. Odnosi siê to wprost do zachodniej koncepcji
nadrzêdnoci jednostki i jej indywidualnej to¿samoci nad przynale¿noci¹ grupow¹, która jest przeciwieñstwem podejcia wspólnotowego, typowego dla wiêkszoci kultur azjatyckich, gdzie podkrela siê, ¿e jednostka stanowi czêæ kolektywu. Ró¿nice te mog¹, a w³aciwie ju¿ wywo³uj¹ napiêcia miêdzykulturowe.
W globalnym wiecie wszystkie spo³eczeñstwa stoj¹ przed wyzwaniem, jak pogodziæ has³a równoci
z has³ami odmiennoci i jak w³¹czyæ ró¿norodnoæ do krajowej sfery publicznej i jak zapewniæ udzia³
mniejszoci etnicznych i religijnych w tym procesie.Wymaga to w³anie zmiany paradygmatu autochtonów
w taki sposób, aby nie postrzegali marginalizowanych grup jako ofiar, lecz jako tych, którzy wyzwalaj¹ zmiany
i maj¹ prawo do zajmowania przestrzeni publicznej oraz wp³ywania na kszta³t przysz³ych spo³eczeñstw narodowych w Europie.

Definicja kultury
Przy analizie procesów spotkania siê kultur i trudnoci w kontaktach miêdzykulturowych wydaje siê, ¿e
najbardziej przydatne bêdzie pos³u¿enie siê definicj¹ kultury opart¹ na szerszym rozumieniu problemu. Ogólnie rzecz bior¹c, kultura jest to system wierzeñ i wiedzy bêd¹cej udzia³em wiêkszej grupy ludzi, obejmuj¹cy
(nieuwiadomione) oczekiwania odnosz¹ce siê do sposobu mylenia, odczuwania i postêpowania.Takie pojmowanie kultury naznaczone jest równie¿ przez nastêpuj¹ce za³o¿enia:
• punkt ciê¿koci takiego rozumienia odnosi siê do tego, co ludzie myl¹ i robi¹ w swoim codziennym ¿yciu.
Kultura tylko czêciowo mo¿e byæ widoczna dla innych. Wiele kwestii pozostaje w subiektywnej wiadomoci i przejawia siê tylko podczas interakcji spo³ecznych, gdy zostaj¹ zakomunikowane;
• kultura to zjawisko kolektywne, które niekoniecznie musi ograniczaæ siê do etnicznoci. Przy osi¹gniêciu
odpowiedniej masy krytycznej tak¿e regiony, a nawet grupy zawodowe, mog¹ mieæ w³asn¹, typow¹
kulturê;
• komunikacja miêdzykulturowa nie przebiega miêdzy kulturami, lecz miêdzy osobami, które pos³uguj¹ siê
odmiennymi systemami kulturowo-znaczeniowymi.

Ramy europejskie i miêdzynarodowe
W obecnym kontekcie globalizacji i migracji, a zw³aszcza po wydarzeniach 11 wrzenia, wra¿liwoæ
miêdzykulturowa jako kompetencja spo³eczna, któr¹ ka¿dy mo¿e  przynajmniej w pewnym stopniu  opanowaæ, wydaje siê krytyczna dla wzajemnego zrozumienia i prawdziwego dialogu. Niemniej, doprowadzenie do
rzeczywistej zmiany paradygmatu wymaga pewnych uwarunkowañ politycznych. Je¿eli przyjrzymy siê bli¿ej
konwencjom ONZ i europejskim staraniom, które kontrastuj¹ z krajowymi przepisami imigracyjnymi i reEDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 1/2005
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strykcjami dla migrantów i osób ubiegaj¹cych siê o status uchodcy, to uwiadomimy sobie, jak wiele zu¿yto
atramentu i papieru na budowanie niezbêdnych filarów miêdzykulturowego, otwartego spo³eczeñstwa. Unia
Europejska, Rada Europy i Organizacja Narodów Zjednoczonych s¹ w czo³ówce, jeli chodzi o promowanie
ró¿norodnoci, pokojowego wspó³istnienia, praw cz³owieka i przeciwdzia³ania dyskryminacji.
Ale wszystkie te dokumenty i konwencje musz¹ wejæ w ¿ycie poprzez zaanga¿owanie samych ludzi.
I o to w³anie chodzi w miêdzykulturowej edukacji doros³ych.

Wyzwania w edukacji doros³ych
Patrz¹c dzisiaj na europejsk¹ rzeczywistoæ miêdzykulturow¹, wiemy, ¿e budowa europejskiego domu
przysz³oci nie bêdzie ³atwa. W wielu pañstwach narodowych rzeczywistoæ wyznaczaj¹ konflikty etniczne,
terroryzm, rosn¹cy antysemityzm, islamofobia i dyskryminacja imigrantów, mniejszoci etnicznych i grup
religijnych. Z drugiej strony, gdzie znajdziemy wiêkszy ogród wraz z istniej¹cymi strukturami do uprawy
edukacji miêdzykulturowej, jak nie w ró¿nych europejskich projektach realizowanych pod egid¹ programu
Sokrates Unii Europejskiej, które stwarzaj¹ mo¿liwoci dla wymiany miêdzykulturowej na ró¿nych p³aszczyznach.
Miêdzynarodowy Komitet Edukacji UNESCO dla XXI wieku, pod przewodnictwem Jacquesa Delors´a, okreli³ cztery filary bêd¹ce podstaw¹ edukacji w przysz³oci:
• Uczê siê, aby wiedzieæ.
• Uczê siê, aby siê uczyæ siê.
• Uczê siê, aby byæ.
• Uczê siê, aby ¿yæ razem.
Wyzwania miêdzykulturowe, przed którymi stoi rozszerzona Europa, wyranie wskazuj¹ na priorytet,
jakim jest filar uczenie siê, aby ¿yæ razem i jasno okrelaj¹ zadanie w formie edukacji miêdzykulturowej
i miêdzykulturowego uczenia siê. Nie ogranicza siê on jedynie do formalnego systemu edukacji, lecz
w sensie transformacyjnym oznacza prowadzenie ludzi w kierunku modyfikacji ich obecnych przekonañ,
wartoci i os¹dów w taki sposób, aby mo¿na by³o dokonaæ w³¹czenia tych innych.
Dla wielu ludzi, którym nigdy nie pozwolono na krytyczne mylenie lub nigdy ich tego nie nauczono,
edukacja miêdzykulturowa nie bêdzie ³atwa, poniewa¿ oznacza koniecznoæ zakwestionowania w³asnego
punktu widzenia i stereotypów. Dowody wskazuj¹, ¿e najlepiej jest ten efekt osi¹gn¹æ poprzez bezporednie
kontakty z osobami reprezentuj¹cymi inn¹ kulturê czy religiê. Jednak najwa¿niejsze dla osób zajmuj¹cych siê
szkoleniem i edukacj¹ jest to, ¿e zdobywanie wiedzy na temat kultur, nabywanie umiejêtnoci i kszta³towanie
postaw to proces interaktywny, który zostawia wiele miejsca na zmianê.
Mimo ¿e u ka¿dej osoby pojawia siê sk³onnoæ do podkrelania w³asnej to¿samoci kulturowej
i centryzmu kulturowego, to istnieje w niej potencja³ do nauki prowadz¹cej do przemian. Ale jako ¿e
gramatyka kulturowa nie jest na ogó³ tematem przemyleñ, edukacja miêdzykulturowa jest niezwykle trudnym
i ambitnym zadaniem. A oto kilka powodów, dlaczego tak jest:
• Edukacja miêdzykulturowa musi mieæ perspektywê przemian  a to jest szczególnie trudne w przypadku
ucz¹cych siê doros³ych.
• Edukacja miêdzykulturowa wywo³uje opór, poniewa¿ w grê wchodz¹ powa¿ne obawy dotycz¹ce utraty
orientacji, to¿samoci lub grupy wspieraj¹cej.
• Edukacja miêdzykulturowa musi byæ dobrowolna.
• Edukacja miêdzykulturowa przyci¹ga g³ównie osoby otwarte i zainteresowane, poniewa¿ pozostali maj¹
bariery psychologiczne przed procesem uczenia siê.
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• Edukacja miêdzykulturowa nigdy nie bêdzie skuteczna, jeli przyjmie formê krótkich i intensywnych
kursów. Przynosi wiêcej po¿ytku, jeli jest zorganizowana w formie ³añcucha dowiadczeñ edukacyjnych.
• Edukacja miêdzykulturowa zaczyna siê od jednostki  musi wytworzyæ pozytywn¹ atmosferê sprzyjaj¹ca
uczeniu siê i obejmowaæ emocje oraz zawieraæ treci, które interesuj¹ ucz¹c¹ siê osobê.

Droga do osi¹gniêcia kompetencji miêdzykulturowej jest d³uga i wyboista
Wród pedagogów zajmuj¹cych siê edukacj¹ doros³ych nie ma w¹tpliwoci co do tego, ¿e w dzisiejszym,
zglobalizowanym wiecie kompetencja miêdzykulturowa jest t¹ najbardziej potrzebn¹ sporód wszystkich
podstawowych umiejêtnoci spo³ecznych. Zmiana ma charakter trwa³y, a wraz ze zmian¹ konieczne sta³o siê
uczenie siê przez ca³e ¿ycie.
Prawdopodobny proces zdobywania kompetencji miêdzykulturowej mo¿e obejmowaæ nastêpuj¹ce
etapy:
• akceptacja tego, ¿e zachowanie ludzkie ulega wp³ywom kulturowym;
• zdolnoæ do dostrzegania odmiennych kulturowo wzorów, bez wartociowania ich w pozytywny lub
negatywy sposób;
• zdolnoæ do zidentyfikowania w³asnych standardów kulturowych i zdolnoæ do oceny ich skutków podczas interakcji z inn¹ kultur¹ (wiadomoæ w³asnej kultury);
• poszerzanie wiedzy na temat ró¿nic kulturowych, identyfikowanie odpowiednich standardów kulturowych i zdolnoæ do rozumienia standardów obowi¹zuj¹cych w innym rodowisku kulturowym (wiadomoæ innej kultury);
• zdolnoæ do rozumienia i poszanowania wzorów funkcjonuj¹cych w innych kulturach;
• zwiêkszenie opcji zachowañ w ramach w³asnej kultury:
 zdolnoæ do elastycznego stosowania zasad kulturowych,
 zdolnoæ do przejmowania wybranych standardów z innych kultur,
 zdolnoæ dokonania wyboru sporód opcji kulturowych na podstawie racjonalnych przes³anek i specyfiki sytuacji;
• zdolnoæ do anga¿owania siê w pozytywne kontakty i relacje z osobami pochodz¹cymi z innych kultur
i umiejêtnoæ radzenia sobie z konfliktami miêdzykulturowymi.

Budowanie powi¹zañ: edukacja miêdzykulturowa w szerszych ramach edukacji
ca³o¿yciowej
Chocia¿ polityka Unii Europejskiej z jej g³ównymi celami:
• poprawienia jakoci i skutecznoci systemów edukacji i szkolenia w UE,
• zapewnienia dostêpnoci tych systemów dla wszystkich i
• szerszego otwarcia siê edukacji i szkolenia na wiat,
ju¿ sama w sobie brzmi raczej ambitnie, to praktyczne dzia³ania edukacyjne, maj¹ce zapewniæ to, ¿e
postulaty odnosz¹ce siê do kszta³towania aktywnych postaw obywatelskich, osi¹gniêcia samorealizacji
i w³¹czenia spo³ecznego zostan¹ rzeczywicie zrealizowane, a nie zapomniane w globalnych zmaganiach,
jest procesem d³ugim i trudnym, zw³aszcza w przypadku tzw. doros³ych, do których trudno dotrzeæ. Na
szczêcie, we wszystkich pañstwach europejskich jest wiele inicjatyw i projektów, które dok³adnie to czyni¹
niejako wbrew wrogim reakcjom politycznym, napêdzanym przez terroryzm i potrzebê wzmocnienia polityki
bezpieczeñstwa.
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Jednym z celów projektu NILE jest zidentyfikowanie tych inicjatyw i zapoznanie z nimi szerszej publicznoci. W wielu krajach wydaje siê, ¿e informacja o potrzebie posiadania kompetencji miêdzykulturowej jako
jednej z podstawowych umiejêtnoci spo³ecznych powoli, ale systematycznie dociera do poziomu instytucji
i struktur. Wiele osób z drugiego pokolenia imigrantów coraz odwa¿niej ¿¹da nie tylko integracji, ale równie¿
prawa do pe³nego uczestniczenia w ¿yciu publicznym.Tam, gdzie zapewnia siê miejsce dla miêdzykulturowej
edukacji i dialogu, dochodzi do fascynuj¹cych zjawisk, wynikaj¹cych z dowiadczeñ w ramach nauki ca³o¿yciowej.
Ucz¹ca siê jednostka, a nawet instytucja lub spo³eczeñstwo, którym uda³o siê osi¹gn¹æ pewien poziom
kompetencji miêdzykulturowej, bêd¹ lepiej przygotowane do tego, aby spe³niæ oczekiwania, które z pewnoci¹
le¿a³y u podstaw wizji przysz³oci, nakrelonej przez Paula Bélangersa ju¿ w 1996 roku:
Trzeba zrekonstruowaæ wizje przysz³oci, ale nie tak jak dawniej na bazie niemo¿liwego do utrzymania liniowego wzrostu produkcji gospodarczej, lecz na bazie zrównowa¿onego rozwoju i kreatywnoci
kulturowej, nie tak jak dawniej na tradycyjnych marzeniach o stopieniu ró¿nic i uformowaniu identycznej
wizji obywatelstwa, lecz na dialogu z ró¿nymi cz³onkami spo³eczeñstw w kolorach têczy
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Edukacja doros³ych a rynek pracy
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Departament Rynku Pracy
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej
Warszawa

Migracje zarobkowe w województwie mazowieckim
 komunikat z badañ
Economic migrations in mazowieckie voivodship
 Report from the research

S³owa kluczowe: migracja, praca zarobkowa, stopa bezrobocia
Key words: migration, gainful employment, unemployment rate
Summary
The MazowieckieVoivodship, the largest in terms of population and size of its territory, is characterised by large
differentiation of local labour markets, including the number of the unemployed and the rate and structure of unemployment.Although the data for the whole region indicate that the level of unemployment is the lowest here among all
voivodships (as of the end of September 2003  13.4%, as compared to the national average of 17.5%), the analysis of
the same data with the exclusion of theWarsaw poviat indicates that the level of unemployment in the whole of the
Voivodship withoutWarsaw exceeds the national average and amounts to approximately 18.5%.That is why supporting
sub-regional labour markets, concentrated around capitals of former voivodships: Ciechanów, Ostro³êka, P³ock, Radom
and Siedlce is very important.The MazowieckieVoivodship has the largest number of registered unemployed persons
in Poland (one in 9 unemployed persons in Poland lives in Mazovia): in September 2003 356,661 persons were
registered as unemployed, and the unemployment rate amounted to 13.4%, whilst in individual poviats it varied from
6.1% in theWarsaw poviat to 28% in the Radom poviat. OutsideWarsaw, Mazovia is a predominantly agricultural
region. Migration for work is increasingly in last years. It is depends on unemployment level. High unemployment is
cause that people want to migrate to European Countries in order to seek some work.
With regard to migrants whose stay abroad was primarily related to the employment, it needs to be noticed a
growing role of Great Britain and Germany as a target, especially for short-term migrants.
On the other hand Mazovia is the region attracting the highest number of foreign immigrants. Mazovia is a gateway to
Poland.With its location, potential, Polands rapidly expanding capital city and good infrastructure, it is well placed to
become one of the most attractive investment locations on the map of a united Europe.
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Aktualnoci i du¿a waga zagadnieñ zwi¹zanych z uwarunkowaniami migracji zarobkowej w nowej,
rozszerzonej Unii Europejskiej sk³oni³y mnie do dokonania analizy przedstawiaj¹cej województwo mazowieckie jako rynek migracyjnej pracy zarobkowej. Migracje zagraniczne s¹ tematem niezwykle inspiruj¹cym
i atrakcyjnym poznawczo, choæby dlatego, ¿e bardzo zró¿nicowane s¹ motywy i cele, dla których ludzie
poszukuj¹ dla siebie nowych miejsc zamieszkania i pracy. Z drugiej strony s¹ tematem nie³atwym do rozpoznania, gdy¿ ustalenie rozmiarów, kierunków, przyczyn wêdrówek ludnoci oraz czasu ich trwania wymaga
wszechstronnych, wielodyscyplinarnych analiz.
Wybór województwa mazowieckiego nie by³ przypadkowy. Województwo mazowieckie znajduje siê
w szczególnej sytuacji na tle pozosta³ych polskich województw  jest najwiêksze pod wzglêdem powierzchni
i liczby ludnoci oraz statystycznie najbogatsze, co czêsto prowadzi do pochopnych wniosków o jego wyj¹tkowej zamo¿noci i dobrobycie mieszkañców. Tymczasem tak postrzegane województwo charakteryzuje siê
ogromnymi kontrastami ekonomicznymi i cywilizacyjnymi. Obok dynamicznie rozwijaj¹cych siê obszarów
wystêpuj¹ regiony dotkniête wysokim bezrobociem i ubóstwem, wraz ze wszystkimi wynikaj¹cymi st¹d
konsekwencjami. W województwie skupia siê ok. 2,4 mln pracuj¹cych, co stanowi 15,1% ogó³u pracuj¹cych
w Polsce i jest to dodatkowo region o najwiêkszej liczbie pracuj¹cych przypadaj¹cych na 1000 mieszkañców
 467,4 (rednia krajowa 405,8)1. Z drugiej strony, na Mazowszu wystêpuje najwiêksza w kraju liczba
zarejestrowanych bezrobotnych, przy czym bezrobocie w wiêkszym stopniu dotyczy ludnoci wiejskiej ni¿
miejskiej.
Specyfikê mazowieckiego rynku pracy stanowi¹ bieguny: bogataWarszawa i biedne Mazowsze.Warszawa jest postrzegana jako motor rozwoju województwa i jest czasowym rynkiem pracy dla osób o ni¿szych
kwalifikacjach, które doje¿d¿aj¹ do niej z terenu województwa w rytmie codziennym lub cotygodniowym.
Osoby te uzyskuj¹ w stolicy dochody, które prawdopodobnie wydaj¹ w miejscu zamieszkania. Pracownicy
wy¿ej kwalifikowani po pewnym czasie przenosz¹ siê do Warszawy na sta³e, najlepsi studenci staraj¹ siê
studiowaæ w Warszawie, d¹¿¹c w niej do znalezienia sta³ej pracy. Z drugiej strony dla firm warszawskich
miasta peryferyjne s¹ rynkami zbytu relatywnie prostych produktów i us³ug. Ze stolicy wyje¿d¿aj¹ na krótko
(najczêciej na jeden dzieñ) pracownicy o wysokich kwalifikacjach, np. kadra kierownicza i nauczyciele
akademiccy. Pomimo sto³ecznego charakteru, istnieje doæ du¿e, utrzymuj¹ce siê zainteresowanie wyjazdami
zarobkowymi podyktowane przede wszystkim przyczynami ekonomicznymi, w tym zw³aszcza niedoborem
miejsc pracy na lokalnych rynkach. Ponadto w regionie tym utrzymuje siê pokane zró¿nicowanie wielkoci
migracji zarobkowej na poszczególnych jego obszarach.
Badania dotycz¹ce migracji zarobkowych do Unii Europejskiej wyda³y mi siê ciekawe ze wzglêdu na
ró¿norodnoæ czynników wp³ywaj¹cych na mobilnoæ przestrzenn¹ Polaków. Potencja³ migracyjny, poziom,
natê¿enie, struktura i kierunki migracji zale¿¹ bowiem od splotu czynników o bardzo ró¿nym charakterze.
Zbadanie tego problemu i wyci¹gniêcie stosownych wniosków mo¿e mieæ walor nie tylko poznawczy, ale
przede wszystkim praktyczny, pozwalaj¹c wzbogaciæ wiedzê na temat przyczyn wyjazdów mieszkañców
województwa mazowieckiego za prac¹ do krajów Unii Europejskiej. Równie¿ skonfrontowanie tych informacji z sytuacj¹ imigracyjn¹ Mazowsza (poprzez pokazanie, jak kszta³tuj¹ siê przyjazdy cudzoziemców, którzy
podejmuj¹ pracê na terenie województwa) daje mo¿liwoæ szerszego spojrzenia na kwestiê migracji. Tym
bardziej ¿e obecnie obserwuje siê wzrastaj¹c¹ aktywnoæ sektora us³ug migracyjnych przy ustabilizowanej
sytuacji na rynku imigracji zarobkowej. Liczba wyjazdów zarobkowych zdecydowanie góruje nad liczb¹
przyjazdów.
Trudno dzi przewidzieæ wszystkie implikacje rozszerzenia dla przep³ywu si³y roboczej w Unii Europejskiej, a wiêc równie¿ skalê zagranicznych wyjazdów zarobkowych z Polski. Mo¿na jednak za³o¿yæ, ¿e istotne
1

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego, oprac. SejmikuWojewództwa Mazowieckiego,Warszawa 2002.
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znaczenie bêdzie w tym wypadku mia³ poziom bezrobocia oraz sytuacja demograficzna w kraju. Wa¿nym
elementem bêdzie tak¿e kszta³towanie siê popytu na polsk¹ si³ê robocz¹. Ró¿nice gospodarcze miêdzy starymi
i nowymi pañstwami w Unii bêd¹ prawdopodobnie stopniowo zmniejszaæ siê, tym samym motywacja do
migracji pracowników powinna byæ coraz s³absza.
Wysokie bezrobocie i brak realnych szans na poprawê sytuacji na rynku pracy determinuj¹ podejmowanie decyzji o wyjedzie do pracy za granicê. Warto podkreliæ, ¿e wszelkie prognozy dotycz¹ce migracji s¹
bardzo niepewne i musz¹ byæ traktowane z wielk¹ ostro¿noci¹. Dlatego te¿ w swych badaniach nie d¹¿y³am
do bli¿szego oszacowania przysz³ych, prawdopodobnych migracji zarobkowych mieszkañców Mazowsza do
pañstw UE, lecz skupi³am siê na przes³ankach tej mobilnoci. Realizacja badañ umo¿liwi³a jednoczenie
uzyskanie wiedzy na temat tego, dok¹d sk³onni s¹ wyje¿d¿aæ mieszkañcyWarszawy, a dok¹d  mazowieckich
subregionów i czego oczekuj¹ podejmuj¹c pracê za granic¹. Przystêpuj¹c do przeprowadzania badañ za g³ówny cel postawi³am sobie okrelenie stosunku mieszkañców Mazowsza do migracji zarobkowej do Unii Europejskiej na progu jej rozszerzenia. Zale¿a³o mi na tym, aby zbadaæ, w jaki sposób sk³onnoæ do migracji za
prac¹ jest zale¿na od stopy bezrobocia w województwie. Celem badañ by³a równie¿ odpowied na szereg pytañ
dotycz¹cych determinantów mobilnoci przestrzennej mieszkañców tego województwa na europejskim rynku
pracy. Próbê badawcz¹ z góry ograniczy³am do klientów mazowieckich urzêdów pracy. Ankietowanymi by³y
osoby odwiedzaj¹ce urzêdy pracy: bezrobotni i poszukuj¹cy pracy, osoby pracuj¹ce, zagro¿one bezrobociem
i wykluczeniem spo³ecznym, osoby m³ode, dopiero wchodz¹ce na rynek pracy. Wspó³pracê ze mn¹ podjê³y
wszystkie urzêdy pracyz regionu, przy czym niektóre z nich przys³a³y wiêcej wype³nionych ankiet. W sumie
uzyska³am 443 odpowiedzi na zadane pytania.
Podkrelenia wymaga fakt, ¿e przeprowadzone w województwie mazowieckim badanie nie ma charakteru reprezentacyjnego i mo¿e byæ traktowane jedynie sonda¿owo.Wyników badañ nie mo¿na odnosiæ ogólnie
do ca³ej populacji mieszkañców Mazowsza b¹d te¿ tylko do populacji ludzi bezrobotnych. Aby wykluczyæ
wp³yw mo¿liwej zmiany nastrojów respondentów w toku badañ na ich rezultaty, zasadne by³o przeprowadzenie ankiety w krótkim czasie, co te¿ uczyni³am na prze³omie sierpnia i wrzenia 2003 roku. W momencie
przeprowadzania badania sytuacja na mazowieckim rynku pracy by³a z³a. W województwie mazowieckim
zaobserwowano w tym okresie systematyczny wzrost liczby bezrobotnych i wiêksze ni¿ w kraju tempo
przyrostu bezrobocia, w tym bezrobotnej m³odzie¿y. W trakcie przeprowadzania badañ na Mazowszu by³o a¿
360 tysiêcy osób bezrobotnych.
¯aden region w Polsce nie jest dzi wolny od problemów bezrobocia. Rozmiary i cechy bezrobocia
stawiaj¹ je w rzêdzie najwa¿niejszych i jednoczenie najtrudniejszych do rozwi¹zania problemów ekonomicznych, politycznych i spo³ecznych. Badanie wykaza³o, ¿e bezrobocie ma znacz¹cy wp³yw na podejmowane
decyzje emigracyjne, choæ nie dla wszystkich by³o czynnikiem wystarczaj¹co dopinguj¹cym do migracji.
Wród badanych osób (443) znaczny by³ bowiem udzia³ osób (195) chc¹cych pozostaæ w kraju. Natomiast ci,
którzy deklarowali wyjazd za granicê, przewa¿nie zdecydowaliby siê podj¹æ tam jedynie krótkookresow¹
pracê. Badani podkrelali, ¿e do emigracji zmusza³ ich brak ofert na lokalnym rynku pracy oraz poczucie braku
perspektyw zdobycia zatrudnienia. Deklarowali, ¿e gdyby mieli oferty pracy w miejscu zamieszkania, nie
zdecydowaliby siê na emigracjê. 248 respondentów zdecydowanych na wyjazd to g³ównie ludzie m³odzi.
Zwolennikami szukania szczêcia za granic¹ byli zw³aszcza ci m³odzi ludzie, którzy w ogóle jeszcze nie
pracowali.To w³anie dla nich wyjazd by³ sposobem na bezrobocie. S¹dzili, ¿e dziêki wolnemu przep³ywowi
pracowników znajd¹ pracê i bêd¹ mieli szansê na u³o¿enie sobie ¿ycia. Natomiast osoby po studiach,
o wysokich aspiracjach zawodowych liczy³y, ¿e za granic¹ bêd¹ mia³y mo¿liwoæ szybszego rozwoju i wy¿sze
wynagrodzenie.
Niew¹tpliwie istotnym problemem z punktu widzenia gotowoci migracyjnej by³o du¿e rozczarowanie
sytuacj¹ ekonomiczn¹ i spo³eczn¹ w kraju. Z³a sytuacja, bieda, bezrobocie, brak perspektyw to g³ówne przyEDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 1/2005
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czyny, z powodu których ludzie tak chêtnie w badaniach opinii publicznej mówili o migracji. Kryzys rynku
pracy, polegaj¹cy na niedoborze miejsc pracy, pog³êbi³ siê w ostatnich latach do tego stopnia, ¿e wiele osób
straci³o nadziejê na znalezienie jakiejkolwiek pracy. Najgorsza sytuacja jest na wsiach i w ma³ych miastach,
których ludnoæ wypierana z miejsc pracyw miecie, dotkniêta zosta³a dodatkowo likwidacj¹ tanich rodków
komunikacji, czy te¿ ograniczeniem mo¿liwoci bezp³atnej nauki m³odzie¿y w szko³ach. W praktyce jednak
widaæ, ¿e liczne bariery sprawiaj¹, ¿e te deklaracje nie s¹ wprowadzane w czyn. Ludzie woleliby pracowaæ bez
koniecznoci wyjazdu i ¿ycia w obcym kraju.
Badania wykaza³y, ¿e w zdecydowanej wiêkszoci mieszkañcy Mazowsza gotowi byliby wyje¿d¿aæ na
krótkie, nie przekraczaj¹ce trzech miesiêcy wyjazdy do pracy za granicê, czêsto realizowane dziêki miêdzypañstwowym porozumieniom bilateralnym i ofertom urzêdów pracy. Sk³onnoæ do podjêcia pracy za granic¹
istotnie zale¿a³a od wielu czynników:
 pracê za granic¹ podjê³yby najchêtniej osoby w wieku 1824 lata (50%), najrzadziej chêæ tak¹ wyra¿a³y
osoby najstarsze  powy¿ej 46 lat (5%);
 na pracê za granic¹ znacznie rzadziej zdecydowaliby siê mieszkañcy wsi (33%) ni¿ miast (67%);
 najchêtniej podjê³yby zatrudnienie za granic¹ osoby z wykszta³ceniem rednim (45%), najmniej sk³onne do
takiej decyzji by³yby osoby z wykszta³ceniem podstawowym (6%).
Ankietowani w wiêkszoci zarobione za granic¹ pieni¹dze chcieli wydawaæ w Polsce, najczêciej na
podstawowe potrzeby, przy czym m³odzi ludzie chêtniej wymieniali takie dobra materialne, jak mieszkanie czy
samochód. Czêæ badanych chcia³a zarobiæ na pokrycie kosztów nauki w Polsce. Wielu ankietowanych sygnalizowa³o, ¿e zdaj¹ sobie sprawê z tego, i¿ za granic¹ wiêcej mog¹ zarobiæ na sprz¹taniu ni¿ pracuj¹c w kraju
w swoim zawodzie. Mimo to wol¹ wykonywaæ tak¹ pracê, aby do Polski przywieæ jak najwiêcej pieniêdzy.
Podstawow¹ przyczyn¹ braku sk³onnoci do emigracji zarobkowej by³y natomiast wzglêdy rodzinne.
Wskaza³o na nie 48,5% osób. Pozosta³a prawie po³owa badanej zbiorowoci wskaza³a wiele ró¿norodnych
powodów preferowania pracy w kraju. Miêdzy innymi by³y to: koszty osiedlania siê za granic¹, bariera
jêzykowa, obawy zwi¹zane z niepewnoci¹ utrzymania pracy za granic¹. Na spadek zainteresowania emigracj¹
zarobkow¹ wp³ywa³ równie¿ brak atrakcyjnych ofert pracy, wyrównywanie siê wynagrodzeñ pomiêdzy krajami, koszty spo³eczne i ekonomiczne emigracji (np. izolacja spo³eczna).
Powy¿sze badania by³y przeprowadzane wród klientów mazowieckich urzêdów pracy.
Z przeprowadzonych badañ wyranie wynika jedna g³ówna teza, ¿e chêæ do migracji zarobkowej by³a proporcjonalna do wzrostu bezrobocia i braku ofert pracy na lokalnym rynku. Bardziej akceptowana ni¿ migracja na
sta³e by³a migracja okresowa, poniewa¿ by³o to korzystniejsze z perspektywy rodzinnej.Najwiêksz¹ gotowoæ
do migracji wykazali mieszkañcy obszaru siedleckiego, gdzie 80% badanych deklarowa³o chêæ wyjazdu za
prac¹ za granicê. Równie¿ wiêkszoæ ankietowanych z subregionu ostro³êckiego (63,3% osób) wyra¿a³o chêæ
wyjazdu za granicê. Podobnie odpowiadali ankietowani z obszaru radomskiego  60,9% osób zdecydowa³oby
siê wyjechaæ, podczas gdy z obszaru ciechanowskiego ju¿ tylko 54%. Sporód mieszkañców powiatów
z obszaru warszawskiego wyjechaæ chcia³o 49,7%, a wiêc blisko po³owa, natomiast z p³ockiego  48,7%. Na
tle Mazowsza obecne migracje zagraniczne do pracy mieszkañcówWarszawy nie nale¿¹ do szczególnie intensywnych. Natomiast stosunkowa du¿a liczba osób wyje¿d¿a ze stolicy za granicê s³u¿bowo, zwykle jednak na
bardzo krótko (i trudno w tym przypadku mówiæ o migracji).
Z badañ wynika, ¿e bez wzglêdu na termin otwarcia rynków pracy mo¿e nast¹piæ pewne nasilenie siê
ruchów migracyjnych z województwa mazowieckiego, szczególnie do Wielkiej Brytanii i Niemiec. Mo¿e
równie¿ wyst¹piæ zjawisko czasowej emigracji wykwalifikowanych specjalistów, którzy bêd¹ chcieli zdobyæ
nowe umiejêtnoci i dowiadczenie zawodowe poza granicami kraju. Liczba osób wyje¿d¿aj¹cych do pracy na
krótki okres bêdzie ros³a, jeli sytuacja na mazowieckim rynku pracy ulegnie pogorszeniu, a bêd¹ one atrakcyjne dopóty, dopóki bêdzie istnia³ za granic¹ popyt na pracê cudzoziemców w wybranych segmentach rynku
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pracy. Ograniczeniu wyjazdów z Mazowsza sprzyjaæ natomiast bêdzie stopniowe podnoszenie poziomu p³ac
i ¿ycia.
Istotne znaczenie ma równie¿ struktura bezrobocia. Brak pracy dla absolwentów szkó³ rednich i wy¿szych powoduje, ¿e to m³odzi ludzie s¹ najwiêkszym potencja³em emigracyjnym.Wyranego podkrelenia
wymaga te¿ fakt, ¿e 2/3 ankietowanych to kobiety, które z za³o¿enia s¹ mniej mobilne ni¿ mê¿czyni (ze
wzglêdu na obowi¹zki zwi¹zane z rodzin¹). St¹d mo¿na za³o¿yæ, ¿e gdyby wród badanych by³o wiêcej
mê¿czyzn, to mog³oby siê okazaæ, ¿e nie 56%, a jeszcze wiêksza czêæ respondentów deklarowa³aby chêæ
wyjazdu. Natomiast otwart¹ kwesti¹ pozostaje, ile osób badanych swoje deklaracje wprowadzi w czyn.Warto
na koniec podkreliæ, ¿e emigracja zarobkowa to te¿ znacz¹ce ród³o transferu pieniêdzy zaoszczêdzonych za
granic¹. Oblicza siê, ¿e roczny dop³yw dewiz do Polski z tytu³u pracy za granic¹ oscyluje wokó³ 2 mln euro
(3 mln dolarów)2.
W odniesieniu do zjawisk imigracji ogromnie wa¿na jest regionalna polityka w zakresie rozwoju zasobów ludzkich. Województwo mazowieckie, ze wzglêdu na swój sto³eczny charakter, jest najatrakcyjniejszym
regionem w kraju pod wzglêdem przyjazdów cudzoziemców w celu podjêcia zatrudnienia. Rozwijaj¹ca siê
gospodarka rynkowa, nap³yw kapita³u obcego i inwestycji zagranicznych zachêca obcokrajowców z zachodniej Europy do poszukiwania w Polsce mo¿liwoci zak³adania biznesu czy podejmowania zajêæ zarobkowych.
Z roku na rok ronie tak¿e liczba zagranicznych studentów z pañstw Unii Europejskiej podejmuj¹cych studia
w Warszawie.
Stolica jest miejscem, gdzie obcokrajowcy naj³atwiej znajduj¹ pracê. Ma to miêdzy innymi zwi¹zek z tym,
¿e w województwie mazowieckim jest du¿a koncentracja miejsc pracy, a wWarszawie najni¿sza stopa bezrobocia. Równie¿ najwy¿sze zarobki mieszkañcówWarszawy i jej okolic na tle kraju przyci¹gaj¹ imigrantów.
Województwo mazowieckie jest jedynym regionem Polski, gdzie ponad po³owê zezwoleñ otrzymali cudzoziemcy zatrudnieni jako kierownicy lub w³aciciele firm, nastêpn¹ kategori¹ byli eksperci i doradcy. W stolicy
obcokrajowcy mog¹ te¿ najbardziej liczyæ na wsparcie ze strony liczniejszych ni¿ gdzie indziej cz³onków
w³asnej grupy etnicznej. Informacje na temat cudzoziemców na Mazowszu s¹ jednak fragmentaryczne i nie daj¹
ca³ociowego obrazu ich sytuacji. Wed³ug danych GUS-u, w latach 19962000 na Mazowszu na pobyt sta³y
przyjecha³o 40 384 cudzoziemców, w 2001 r.  6625, a w 2002 r.  6587 osób. Dostêpne dane urzêdowe
pozwalaj¹ jedynie w niezwykle ograniczonym stopniu scharakteryzowaæ przebywaj¹cych w Polsce cudzoziemców. Brak na przyk³ad statystyk pokazuj¹cych, jaki procent wród osób osiedlaj¹cych siê na Mazowszu
stanowi¹ obywatele Unii Europejskiej.
Warszawa wykazuje wyran¹ specyfikê, jeli chodzi o migracje zagraniczne w Polsce. Od kilku lat
corocznie przyjmuje kilkuset imigrantów i dziêki niewielkiej emigracji jest jedynym du¿ym skupiskiem ludnoci o dodatnim saldzie migracji.Wed³ug danych oficjalnych w latach 19982000 na sta³e zWarszawy wyemigrowa³o ³¹cznie oko³o 1500 osób, a nap³ynê³o z zagranicy oko³o 2000 osób. W tym samym czasie z ca³ej Polski
odp³ynê³o oko³o 69 tys. mieszkañców, a przyby³o do niej zaledwie oko³o 24 tys. osób3. Imigranci nap³ywaj¹cy
do Warszawy ze starych krajów Unii Europejskiej reprezentuj¹ w wiêkszoci wykszta³cenie wy¿sze i wysokie kwalifikacje zawodowe.
Wród legalnie zatrudnionych obcokrajowców z Unii Europejskiej wiêkszoæ to specjalici, prezesi
i cz³onkowie zarz¹dów firm, przede wszystkim z kapita³em zagranicznym. Obcokrajowcy lubi¹ pracowaæ
w Polsce, choæ nieraz nie jest to ³atwe, bo za³atwianie ró¿nych formalnoci trwa bardzo d³ugo. Zatrudnianie
2

3

A. Rajkiewicz,Dynamika i struktura migracji zarobkowych we wspó³czesnej Polsce, w: Borkowska S. (red.) Przysz³oæ pracy w XXI
wieku,IPiSS,Warszawa 2004, s. 319.
E. Kêpiñska, M. Okólski, Zagraniczne migracje zarobkowe w Warszawie, w: Grzelak J., Zarycki T., Spo³eczna mapa Warszawy,
Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,Warszawa 2004, s. 426.
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cudzoziemców na podstawie indywidualnych zezwoleñ to najbardziej wyrazista forma pañstwowej polityki
chroni¹cej polski rynek pracy przed nadmiernym nap³ywem pracowników z zagranicy4. Jest to zwi¹zane
z wysokim bezrobociem i trudnociami w jego zmniejszaniu.
Rozwa¿aj¹c zatrudnianie cudzoziemców na mazowieckim rynku pracy trzeba zwróciæ uwagê na to, aby
imigracja zarobkowa przyci¹ga³a zagraniczne inwestycje i inwestorów. Nale¿a³oby pokusiæ siê o dok³adniejsze
zbadanie relacji miêdzy zatrudnieniem obcokrajowców z innych pañstw Unii Europejskiej a nap³ywem kapita³u zagranicznego do Polski. Dotychczasowe dowiadczenia takich krajów, jak np. Hiszpania czy Portugalia
wskazuj¹, ¿e nap³yw bezporednich inwestycji zagranicznych wi¹¿e siê z tworzeniem i utrzymaniem wielu
istniej¹cych miejsc pracy, popraw¹ ich jakoci mierzonej produktywnoci¹ i poziomem p³ac oraz zwiêkszaniem
wartoci kapita³u ludzkiego. Jednoczenie nale¿y zachêcaæ zagranicznych inwestorów, aby zatrudniali oni
polsk¹ si³ê robocz¹.
Na koniec warto zaznaczyæ, ¿e województwo mazowieckie teraz nie jest i zapewne d³ugo jeszcze nie
bêdzie popularnym, imigracyjnym regionem Unii Europejskiej. W odró¿nieniu od mieszkañców Mazowsza,
którzy w poszukiwaniu pracy s¹ sk³onni wyje¿d¿aæ za granicê, obywatele innych pañstw Unii Europejskiej nie
zamierzaj¹ masowo poszukiwaæ zatrudnienia na mazowieckim rynku pracy. 1 maja 2004 rokuWarszawa sta³a
siê jedn¹ ze stolic Unii Europejskiej i koncentruje funkcje gospodarcze i us³ugowe o znaczeniu nie tylko
ogólnokrajowym, ale i miêdzynarodowym. Dlatego mo¿na siê spodziewaæ, ¿e zatrudnienie cudzoziemców na
terenie województwa i samejWarszawy bêdzie siê zwiêkszaæ, nie stwarzaj¹c jednak konkurencji dla polskich
pracowników.
Sporód wszystkich polskich regionów Mazowsze (dziêki stolicy i aglomeracji) ma jednak w perspektywie kilkunastu lat najwiêksz¹ szansê skutecznego konkurowania ze rednio rozwiniêtymi regionami Unii
Europejskiej. W d³u¿szej perspektywie integracja z Uni¹ Europejsk¹ mieszkañcom Mazowsza przynieæ powinna przede wszystkim korzyci. Cz³onkostwo w Unii umo¿liwi swobodne osiedlanie siê i podejmowanie
pracy na terenie ca³ej Unii. Uznawane bêd¹ dyplomy i kwalifikacje, zachowana ci¹g³oæ pracy i wp³acane
sk³adki emerytalne. Nast¹pi zalegalizowanie pobytu w UE nielegalnie pracuj¹cych na jej obszarze mieszkañców regionu. Nap³yw rodków pomocowych z Unii Europejskiej i efektywne wykorzystanie Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego mo¿e przyczyniæ siê do poprawy sytuacji na mazowieckim rynku pracy, a tym samym
do zmniejszenia migracji zarobkowych.
Wejcie Polski do Unii Europejskiej wydaje siê byæ ponadto dogodn¹ przes³ank¹ i impulsem dla rozpoczêcia pracy nad wypracowaniem ogólnych zasad polskiej polityki migracyjnej. W celu lepszego rozpoznania
problematyki migracji zatrudnieniowej oraz jej wp³ywu na sytuacjê ekonomiczn¹ i spo³eczn¹ poszczególnych
regionów konieczne jest podjêcie dodatkowych analiz, które dostarcz¹ g³êbszej wiedzy na ten temat. Szczególnie nale¿y wzi¹æ tu pod uwagê kwestiê skali bezrobocia na danym obszarze, rozwoju demograficznego oraz
rosn¹cych dysproporcji pod tym wzglêdem. Szeroka analiza ekonomiczna powinna byæ przeprowadzana
zw³aszcza pod k¹tem potrzeb rynków pracy. Konieczne jest badanie akceptacji spo³ecznej dla wzmo¿onej
imigracji.Wa¿na jest równie¿ stabilizacja systemów zabezpieczenia spo³ecznego. Ogromnie wa¿ne jest równie¿ zapobieganie nielegalnej emigracji. Negatywne skutki tego typu migracji s¹ bardzo grone zarówno dla
samych migrantów, jak równie¿ systemów administracyjnych, podatkowych i spo³ecznych  zarówno pañstw
pochodzenia migrantów, jak i pobytu. Polska powinna przedsiêwzi¹æ skuteczne rodki przeciwdzia³ania nielegalnej emigracji i przede wszystkim pokazywaæ drogi migracji legalnej. Nale¿y zwiêkszyæ wysi³ki maj¹ce na
celu dotarcie z informacj¹ do osób, które zainteresowane s¹ zagraniczn¹ migracj¹ zarobkow¹. W celu upowszechnienia informacji na temat mo¿liwoci oraz skutków migracji powinny zostaæ zbudowane kana³y
4
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informacyjne dla potencjalnych migrantów zarobkowych oraz dla pracodawców. W kontekcie swobodnego
przep³ywu pracowników ogromnie wa¿ne jest równie¿ dostarczanie potencjalnym emigrantom informacji
o regu³ach obowi¹zuj¹cych na danym rynku pracy oraz prawach przys³uguj¹cych legalnie zatrudnionym
pracownikom. Zasada ta powinna mieæ tak¿e zastosowanie wobec cudzoziemców podejmuj¹cych pracê
w Polsce.
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Summary
The paper shows various ways of user  computer interactions. In fact, that communication means information exchange
between human and program, where program is perceived as tool. Computer itself is only an instrument. This paper
touches as well crucial issue of creating users interface. Last part of the paper shows different solutions widely applied
across the internet, where communication issue becomes really significant.

Wprowadzenie
U¿yte w tytule s³owo komunikacja nale¿y rozumieæ jako przep³yw informacji pomiêdzy cz³owiekiem
 u¿ytkownikiem a kmputerem  narzêdziem pracy. Równie¿ s³owo komputer nale¿y rozumieæ raczej jako
system komputerowy b¹d system cyfrowy. Samo s³owo komputer kojarzy siê bardziej z urz¹dzeniem
technicznym i tutaj od razu rodzi siê problem, poniewa¿ komputer jako urz¹dzenie techniczne ró¿ni siê od
wszystkich innych urz¹dzeñ technicznych.Ta zasadnicza ró¿nica to trudnoæ w okreleniu funkcji urz¹dzenia
zwanego komputerem. Inne urz¹dzenia maj¹ z góry okrelone funkcje: ¿elazko s³u¿y do prasowania, telefon do
prowadzenia rozmów na odleg³oæ, samochód do przemieszczania siê w przestrzeni (transport  nie komunikacja) itd. Komputer nie posiada funkcji mu przypisanej i w tym tkwi ca³y problem. Funkcje komputera,
a w³aciwie systemu komputerowego okrela program u¿ywany w danej chwili w komputerze. Bardzo istotne
jest okrelenie ...u¿ywany w danej chwili..., poniewa¿ w innej chwili w tym samym komputerze mo¿e
pracowaæ inny program i ten sam komputer bêdzie wykonywa³ inne funkcje.
Bli¿sze okrelenie czym jest program komputerowy te¿ nie jest proste. Okrelenia techniczne mówi¹, ¿e
jest to ci¹g instrukcji jêzyka wewnêtrznego procesora1 wykonywanych w odpowiedniej kolejnoci, ale moim
zdaniem okrelenie to jest dalekie od istoty programu.

1

Element sk³adowy komputera bezporednio realizuj¹cy program komputerowy zapisany w pamiêci wewnêtrznej komputera. Kolejna
instrukcja (rozkaz) pobierana jest z pamiêci wewnêtrznej i wykonywana przez procesor. Obecnie procesor jest realizowany w jednym
uk³adzie scalonym i nosi nazwê mikroprocesora.
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To tak, jakby kto powiedzia³, ¿e powieæ to ci¹g liter zapisanych w odpowiedniej kolejnoci.Wydaje siê,
¿e analogia jest doæ dobra. W odniesieniu do ksi¹¿ki mówimy o jej treci. Program komputerowy nie jest
bezporednio czytany przez u¿ytkownika, to efekty dzia³ania programu poprzez komputer oddzia³uj¹ na u¿ytkownika, st¹d te¿ trudno prowadziæ dalej analogiê mówi¹c o treci programu komputerowego. Program
komputerowy to raczej myl programisty, jego model konceptualny zapisany wed³ug odpowiednich regu³
a realizuj¹cy zestaw funkcji zwi¹zanych z przetwarzaniem informacji. Encyklopedia w przytoczonej definicji
programu k³adzie nacisk na pojêcie algorytmu2, bêd¹cego podstaw¹ do sporz¹dzenia programu.
Wracaj¹c do tytu³u artyku³u, to raczej komunikacja u¿ytkownika  cz³owieka z programem komputerowym za pomoc¹ komputera. Nale¿y wyranie podkreliæ, ¿e samo urz¹dzenie spe³nia jedynie rolê narzêdzia
wykonuj¹cego funkcjê, jak¹ wyznacza mu aktualnie pracuj¹cy program. Jest to jednak du¿y skrót mylowy, ale
chodzi g³ównie o sedno sprawy, o zaakcentowane prymatu myli cz³owieka nad urz¹dzeniem, chocia¿ znowu
samo urz¹dzenie te¿ jest wytworem myli cz³owieka. Ostatecznie chodzi o to, aby nie personifikowaæ komputera chocia¿by takimi okreleniami, jak: mózg elektronowy czy te¿ ostatnio sztuczna inteligencja. Do tej
grupy okreleñ trzeba te¿ zaliczyæ dialog cz³owieka z komputerem [4]. Nale¿y jednak uzupe³niæ, ¿e autor we
wprowadzeniu [4] doæ jasno precyzuje swoje stanowisko pisz¹c, ¿e:
... wa¿ne jest, aby u¿ywaæ maszyn do prac, których nie mo¿e wykonaæ cz³owiek.Wa¿ne jest równie¿,
aby projektanci systemów i ci wszyscy, którzy myl¹ o zastosowaniu maszyn, nie usi³owali zmuszaæ maszyn
do wspó³zawodnictwa z cz³owiekiem w dziedzinach, w których cz³owiek ma przewagê. Istnieje niefortunna
tendencja  reprezentowana przez czêæ prasy popularnej i przez wielu ludzi na kierowniczych stanowiskach 
przypisywania cech ludzkich maszynie i jej mo¿liwociom....
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e s³owa te by³y pisane prawie 30 lat temu, a w dalszym ci¹gu prawd¹ jest, ¿e
postêp w technice realizuje siê dziêki nieograniczonej fantazji cz³owieka.
Wracaj¹c do tematu, to wymiana informacji  komunikacja pomiêdzy operatorem systemu komputerowego a komputerem nie spe³nia wymagañ, jakie stawia siê dialogowi. Powszechnie przyjmuje siê, ¿e pojêcie
dialogu jest zarezerwowane dla okrelenia bezporednich kontaktów miêdzyludzkich, w ka¿dym razie obie
strony bior¹ce udzia³ w dialogu to osoby. W [8] znajdziemy okrelenie zwi¹zek dialogiczny rozumiany jako
relacja dwu osób, z jednej strony osoba zadaj¹ca pytanie, a z drugiej daj¹ca odpowied na zadane pytanie.
Pytanie i odpowied s¹ rozumiane bardzo szeroko i nie mo¿na ich sprowadziæ do prostego przep³ywu informacji pomiêdzy pytaj¹cym a odpowiadaj¹cym. Pojêciem dialogu szeroko pos³ugujemy siê rozpatruj¹c zagadnienia edukacji. W procesie edukacyjnym [5] jednym z mo¿liwych dialogów jest dialog techniczny dzielony dalej
na informacyjny i negocjacyjny. W powo³anym artykule autor omawia inne formy dialogu a¿ do dialogów:
interpersonalnego i egzystencjalnego, bêd¹cych szczególnym sposobem bycia w relacjach miêdzyludzkich,
nacechowanym otwarciem siê na drugiego cz³owieka. Nas interesuje tylko dialog sprowadzony do przep³ywu
informacji miêdzy ludmi, a cilej bior¹c do wymiany komunikatów  komunikowania siê. Niemniej zawsze
jest to forma relacji miêdzyludzkich i nazywanie tak wymiany informacji pomiêdzy cz³owiekiem a systemem
technicznym jest, moim zdaniem, nieporozumieniem.
Jednak problem ten nie jest tak do koñca jednoznaczny. System techniczny mo¿e wystêpowaæ jako
porednik w dialogu, np. rozmowa telefoniczna jest w takim rozumowaniu, jak przedstawione wy¿ej, dialogiem, chocia¿ osoby mog¹ nie byæ w bezporedniej bliskoci. Rozwój techniki daje mo¿liwoæ prowadzenia
dialogu czy te¿ dialogów z mo¿liwoci¹ widzenia siê rozmówców, a wiêc kontakt stwarzaj¹cy namiastkê
bezporednioci.Technika komputerowa poszerza takie mo¿liwoci a¿ do kreowania wirtualnej rzeczywistoci. Równie¿ system komputerowy, podobnie jak telefon czy wideotelefon, mo¿e byæ urz¹dzeniem poredni2

Przepis postêpowania prowadz¹cy do rozwi¹zania okrelonego zadania; zbiór poleceñ dotycz¹cych pewnych obiektów (danych)  ze
wskazaniem kolejnoci, w jakiej maj¹ byæ wykonywane... [6].
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cz¹cym w prowadzeniu dialogu, sprowadzonego do kontaktowania siê w sposób mniej lub bardziej bezporedni dwu osób.
Innym przyk³adem mo¿e byæ problem rozgrywki szachowej z komputerem. Partia szachów rozgrywana
pomiêdzy dwoma szachistami jest szczególnym rodzajem dialogu, nawet bez u¿ycia s³ów. Jest to wymiana
komunikatów za porednictwem symboli bêd¹cych uk³adem figur na szachownicy. Je¿eli jednego z szachistów
zast¹pimy odpowiednio oprogramowanym komputerem, to wówczas sytuacja niewiele siê zmieni. Dochodzimy do pojêcia wymiany informacji, podobnie jak w dialogu telefonicznym, za porednictwem odpowiednio
oprogramowanego komputera. Jak ju¿ poprzednio zosta³o powiedziane odpowiedni¹ wagê nale¿y nadaæ programowi komputerowemu, który jest nonikiem wiedzy wielu specjalistów, tak od grania w szachy, jak te¿ od
programowania komputerów. Podobna sytuacja wystêpuje w oprogramowaniu systemów eksperckich czy
inaczej doradczych. Podstaw¹ dzia³ania tych systemów jest baza wiedzy z mechanizmem wnioskowania.
Cz³owiek styka siê z systemem komputerowym na dwu p³aszczyznach:
 jako projektant oraz programista (czêsto jest to jedna i ta sama osoba),
 jako u¿ytkownik gotowego programu.
Z punktu widzenia formy komunikacji s¹ to dwa ró¿ne obszary. W niniejszym artykule interesuje nas
komunikacja wy³¹cznie u¿ytkownika z systemem komputerowym realizuj¹cym odpowiedni program, komunikacja zmierzaj¹ca do wykorzystania funkcji wytworu programisty. W literaturze [1, 2] dotycz¹cej projektowania systemów informatycznych problemy komunikacji u¿ytkownika z komputerem nazywa siê (ang. Human Computer Interaction  HCI) lub te¿ u¿ywa siê terminu interfejs u¿ytkownika (ang. users interface).
Jak ju¿ wspomniano wy¿ej system komputerowy mo¿e byæ porednikiem w dialogu. Chocia¿by mo¿na
wymieniæ wideokonferencje prowadzone w sieciach komputerowych czy popularny czat albo grupydyskusyjne jako us³ugi internetowe. W zakresie edukacji jedn¹ z form e-learningu3 jest tworzenie klas wirtualnych
z interaktywnym dostêpem ucz¹cych siê do konsultacji z prowadz¹cym.

Komunikacja w systemach przetwarzania wsadowego
Pocz¹tki zastosowania komputerów to realizacja z³o¿onych obliczeñ matematycznych. Program komputerowy stanowi³ zakodowan¹ formê formu³ matematycznych o ró¿nym stopniu z³o¿onoci. Dane wejciowe
by³y niezbyt liczne, przewa¿nie w formacie liczbowym. Rola u¿ytkownika sprowadza³a siê do przygotowania
zbioru wartoci danych wejciowychi podania ich w odpowiedniej kolejnoci. U¿ytkownik dane przygotowywa³ zgodnie z instrukcj¹ i nie mia³ bezporedniego kontaktu z ca³ym procesem obliczeniowym. Przetwarzanie
odbywa³o siê w orodkach obliczeniowych bez udzia³u u¿ytkownika, dostarcza³ on dane przygotowane
w odpowiednim formacie, a potem odbiera³ wydruki z wynikami. St¹d te¿ nazwa takiego sposobu przetwarzania danych  przetwarzanie wsadowe. W tym trybie przetwarzania danych komunikacja u¿ytkownika
z systemem komputerowym by³a ograniczona do minimum. Dane by³y najczêciej przygotowywane jako ci¹gi
wartoci lub te¿ w postaci odpowiednich formularzy. Stanowi³y one dokumenty papierowe przenoszone
póniej w orodku obliczeniowym na maszynowe noniki informacji przez odpowiednio przeszkolonych
operatorów. Jedn¹ z funkcji programu by³a kontrola poprawnoci danych i sporz¹dzanie raportów o b³êdach.
Komunikacja u¿ytkownika z programem licz¹cym nie by³a bezporednia i ogranicza³a siê do analizy raportu
o b³êdach.
3

Okrelenie e-learning zosta³o wprowadzone na wzór u¿ywanych okreleñ zwi¹zanych z Internetem, np.: e-mail, e-biznes, e-shoping
itp. Trudno podaæ w chwili obecnej jednoznaczn¹ definicjê okrelenia e-learning. Najczeciej jest to forma samokszta³cenia, gdzie
treci szkoleniowe s¹ przekazywane za pomoc¹ ró¿norodnych noników informacji: kaseta wideo, CD-ROM, lokalna sieæ komputerowa czy wreszcie Internet.
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Bezporednia komunikacja z programem by³a na styku operator  system komputerowy. Najczêciej
stosowane wówczas formy komunikacji to [3]:
 pytania i odpowiedzi,
 jêzyk poleceñ.
Obydwie te formy interfejsu u¿ytkownika ograniczone s¹ do przekazywania informacji alfanumerycznej.
Forma pytañ i odpowiedzi sprowadza siê do wprowadzania krótkich odpowiedzi na zadawane przez
system pytania lub te¿ wprowadzanie w odpowiedniej kolejnoci danych liczbowych. Klasycznym przyk³adem jest podanie pytania i wzorca odpowiedzi (wyt³uszczona czcionka obrazuje elementy, które pisze komputer), np.
Czy kontynuujesz proces? (T/N)  odpowied T  tak, N  nie.
Wprowad datê: (dd-mm-rrrr)
gdzie:
dd  dwie cyfry okrelaj¹ce dzieñ miesi¹ca,
mm  dwie cyfry okrelaj¹ce miesi¹c,
rrrr  rok w pe³nym 4-cyfrowym zapisie.
Bardziej rozwiniêt¹ form¹ komunikowania siê u¿ytkownika z systemem jest jêzyk poleceñ. Istot¹ tej
metody jest stosowanie zakodowanej formy poleceñ wydawanych systemowi komputerowemu. Polecenie
sk³ada siê z czêci kodu polecenia oraz parametrów podawanych po czêci kodowej. Kod polecenia okrela
co nale¿y wykonaæ, za parametry mówi¹, w jaki sposób. Jêzyk poleceñ stosowany jest w ró¿nych dziedzinach
zastosowania systemów komputerowych. Ka¿de zastosowanie wymaga opracowania zasad konstruowania
polecenia, a tak¿e dok³adnego zaprojektowania ca³ego repertuaru poleceñ wraz z ich sk³adni¹. Zalety tej metody
to ³atwoæ skonstruowania interfejsu u¿ytkownika, a tak¿e elastycznoæ w tworzeniu poleceñ.Wad¹ tej metody
jest koniecznoæ pamiêtania poleceñ przez u¿ytkownika.
Klasycznym przyk³adem tej metody s¹ polecenia steruj¹ce prac¹ systemu operacyjnego DOS (ang.Disc
Operating System), bêd¹cego systemem operacyjnym komputerów osobistych, np. wersja MS DOS (ang.
Microsoft DOS) dla PC (ang. Personal Computer). Przyk³adem mo¿e byæ polecenie formatowania dyskietki:
format a: /s

parametry
czêæ kodowa polecenia

Projektuj¹c repertuar poleceñ nale¿y zadbaæ o ich jednolit¹ sk³adniê oraz nazewnictwo oddaj¹ce pojêcia
bliskie u¿ytkownikowi. Projektanci tego rodzaju interfejsu mog¹ stosowaæ ró¿ne u³atwienia dla u¿ytkowników. Wspomniane ju¿ polecenia systemu MS DOS dopuszczaj¹ parametr ? oznaczaj¹cy probê o wydrukowanie informacji na temat danego polecenia.
Wprowadzenie w latach 80. ubieg³ego stulecia (wydaje siê, ¿e by³o to tak dawno) komputerów osobistych i budowanie sieciowych systemów komputerowych powoli zamieni³y wsadowe przetwarzanie danych
na przetwarzanie interaktywne. Jêzyk wydawania poleceñ zostaje wzbogacony o technikê menu. Jak pisze
JohnT. Burns [3] ... menu jest prostym stylem interakcji polegaj¹cym na tym, ¿e opcje dostêpne u¿ytkownikowi wywietlane s¹ na ekranie.... W ten sposób pokonano podstawow¹ wadê jêzyka poleceñ, mianowicie
koniecznoæ pamiêtania kodów poleceñ i ich sk³adni. Technika menu czêsto wystêpuje samodzielnie, ale
stosowana jest równie¿ w po³¹czeniu z jêzykiem poleceñ. U¿ytkownik konstruuje polecenie nie pisz¹c go, ale
wybieraj¹c jego poszczególne czêci z odpowiednio zredagowanych menu. Technika menu wystêpuje
bardzo czêsto w podsystemach HCI. Sam sposób konstruowania menu oraz wkomponowanie go w graficzny interfejs u¿ytkownika (ang. graphical users interface  GUI) bêdzie dalej opisany w punkcie powiêcoEDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 1/2005
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nym systemom interaktywnym. W chwili obecnej GUI jest podstawowym sposobem komunikowania siê
u¿ytkownika z systemem komputerowym.

Systemy interaktywne  inne spojrzenie na problemy komunikowania siê cz³owieka
z komputerem
Przetwarzanie interaktywne jest przeciwieñstwem przetwarzania wsadowego. U¿ytkownik komunikuje
siê bezporednio z systemem komputerowym za porednictwem urz¹dzenia koñcowego, z³o¿onego najczêciej z kolorowego monitora ekranowego, klawiatury alfanumerycznej oraz manipulatora, zwanego popularnie
myszk¹.
Jeszcze przed stosowaniem interfejsu graficznego ekran dzielony by³ na obszary, zwane okienkami
a menu stanowi³o element nawigacji pomiêdzy funkcjami systemu. Projektowanie menu polega na odpowiednim grupowaniu funkcji. Pojawiaj¹ siê kolejne poziomy grup i tak powstaje menu wielopoziomowe.
Dodatkowo ekran mo¿e zawieraæ liniê poleceñ i tak technika menu zosta³a uzupe³niona jêzykiem poleceñ.
Na rys. 1 przedstawiono wielopoziomowe menu programu Qpro. Program ten w wiêkszoci przypadków pracuje wykorzystuj¹c alfanumeryczn¹ konstrukcjê ekranu, chocia¿ widaæ ju¿ przyciski i pocz¹tki
konstrukcji okna. Nie jest to jednak w pe³ni graficzny interfejs. Na rysunku widaæ trzy poziomy menu.
Pierwszy poziom to pierwsza linia od góry ekranu, kolejny poziom pokazany jest na przyk³adzie rozwiniêcia
opcji Print (pierwsze okno poni¿ej górnej linii). Trzeci poziom to kolejne okno wewn¹trz pierwszego.
Dodatkowo na rysunku pokazana zosta³a linia poleceñ, w której mo¿na wpisywaæ polecenia alfanumeryczne.
W linii tej równie¿ ukazuj¹ siê dodatkowe objanienia dotycz¹ce aktualnie realizowanych funkcji.Tworzenie
polecenia mo¿e byæ dwufazowe. Czêæ kodowa polecenia nie musi byæ pisana. Do jej wygenerowania s³u¿¹
przyciski umieszczone powy¿ej linii poleceñ.Tak utworzone polecenie jest uzupe³niane parametrami wpisywanymi z klawiatury. Menu pokazane na rys. 1 nie jest korzystnym rozwi¹zaniem, poniewa¿ kolejne poziomy
umieszczane w oknach przys³aniaj¹ poziomy wy¿sze. Lepszym rozwi¹zaniem jest umieszczanie okienek
z kolejnymi poziomami menu obok siebie. Takie rozwi¹zanie jest najczêciej stosowane w graficznym
interfejsie u¿ytkownika.
Kolejnym krokiem uzupe³niaj¹cym mo¿liwoci komunikacji cz³owieka z systemem by³o wprowadzenie
graficznego interfejsu u¿ytkownika. W chwili obecnej jest to interfejs wielu programów i systemów operacyjnych, w tym tak popularnych w naszym kraju systemów operacyjnych Microsoft Windows.

L in ia

Rys. 1. Menu wielopoziomowe programu Qpro
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Podstawowym pojêciem interfejsu graficznego jest ikona  graficzny symbol programu, funkcji programu lub grupy programów. Z kolei cech¹ ikony z punktu widzenia u¿ytkownika jest jej manifestowalnoæ [3],
czyli ³atwoæ  intuicyjnoæ odczytywania jej znaczenia.
Pojawiaj¹ siê nowe sposoby komunikowania siê cz³owieka z komputerem, wymieñmy chocia¿by [3]:
 manipulacja bezporednia,
 projektowanie znacz¹cych ikon.
Oprócz ikon na ekranie pojawiaj¹ siê inne elementy graficzne  najczêciej s¹ to przyciski z odpowiednimi symbolami, za pomoc¹ których mo¿na uruchamiaæ odpowiednie funkcje programu.Tak projektowanie
wygl¹du ikon, jak te¿ symboli umieszczanych na przyciskach wymaga du¿ej pomys³owoci i sprowadza siê do
rozwi¹zywania problemu  jak na tak niewielkiej powierzchni ekranu przekazaæ trafnie informacje i zgodnie
z oczekiwaniem u¿ytkownika. Kolejnym problemem jest ujednolicenie struktur graficznych i dopracowanie
standardów w oznaczeniach. Przyk³adem niech bêdzie wygl¹d i struktura okna w kolejnych systemach MS
Windows.
Standaryzacja interfejsu u¿ytkownika jest widoczna chocia¿by na przyk³adzie aplikacji wchodz¹cych
w sk³ad pakietu MS Office. Pakiet ten, w zakresie aplikacji biurowych, jest w naszym kraju bardzo rozpowszechniony, szczególnie jego dwa programy: MSWord  edytor tekstu i MS Excel  arkusz kalkulacyjny.
Rysunek 2 przedstawia strukturê okna systemu Windows na przyk³adzie okna z dokumentem programu
MS Word.

Rys. 2. Struktura okna z widocznymi elementami pozycjonowania tekstu i przyciskami sterowania oknem

Ka¿de okno posiada elementy sterownicze na górnej krawêdzi oraz umo¿liwiaj¹ce pozycjonowanie
zawartoci okna umieszczone na prawej i dolnej krawêdzi. Oprócz wymienionych mog¹ byæ inne, zwi¹zane
z aplikacj¹ lub produktem aplikacji bêd¹cymi treci¹ okna.
Na rys. 3 przedstawione zosta³o menu wielopoziomowe programu MSWord. Kolejne poziomy nie
zachodz¹ ju¿ na siebie, jak to by³o pokazane na rys. 1.
Podobnie jak to przedstawiono na rys. 1 pierwszy poziom menu to linia u góry okna, za kolejne
poziomy s¹ umieszczane w kolejnych grupach nie zachodz¹cych na siebie. Opcja rozwiniêta w kolejnej grupie
jest zaznaczona innym kolorem.
Odrêbn¹ grup¹ elementów interfejsu u¿ytkownika s¹ pola do wprowadzania parametrów tekstowych lub
liczbowych. Mog¹ to byæ elementy zwane list¹ rozwijan¹ z mo¿liwoci¹ wskazania konkretnego parametru lub
wpisania w³asnego dowolnego, czy te¿ tzw. pokrêt³a z mo¿liwoci¹ skokowej zmiany wartoci parametru.
Opisane przypadki s¹ przedstawione na rys. 4. Przyk³ady s¹ zaczerpniête z interfejsu programu MSWord.
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Rys. 3. Menu wielopoziomowe programu MSWord

Rys. 4. Elementy interfejsu do wprowadzania parametrów (od lewej: wybór wartoci liczbowej, wybór nazwy, pokrêt³a do
ustawiania wartoci liczbowych)

Natomiast pola wyboru odpowiedniej opcji przy ustalaniu parametrów dzia³ania programu s¹ konstruowane na zasadzie zaznaczania konkretnego pola  pole jest albo zaznaczone (opcja w³¹czona), albo wyczyszczone (opcja wy³¹czona). Na rys. 5 pokazane s¹ odpowiednie przyk³ady równie¿ zaczerpniête z ustawiania
opcji programu MSWord.

Rys. 5.Wybór opcji w programie

Przy du¿ej liczbie ustawianych opcji problemem staje siê pomieszczenie ich na ekranie i wówczas nale¿y
je pogrupowaæ funkcjonalnie, ka¿dej grupie przyporz¹dkowaæ nazwê i zastosowaæ mechanizm wyboru grupy.
Ostatnio takim mechanizmem jest powszechnie stosowany uk³ad kart lub zak³adek. Spolsky J. [7] przytacza
wyniki testów sprawdzaj¹cych zrozumia³oæ ró¿nych uk³adów wyboru grup opcji. Okazuje siê, ¿e uk³ad kart
lub zak³adek jest najbardziej efektywny. Na rys. 6 pokazano zak³adkowy sposób wyboru grup opcji w programie MSWord.
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Rys. 6.Wybór grup opcji poprzez zak³adki (karty)

Sta³o siê ju¿ regu³¹, ¿e interaktywne programy jako jedn¹ z opcji posiadaj¹ wbudowany mechanizm
pomocy  help udostêpniany podczas pracy z programem. Nie mo¿e to byæ jeszcze jedna forma dokumentacji. Preferowane s¹ formy pomocy kontekstowej, dopasowanej do aktualnie realizowanej w programie funkcji.
Czêsto teksty pomocy uzupe³niane s¹ pogl¹dowymi rysunkami oraz indeksem hase³ (s³ów kluczowych).
Mo¿na te¿ spotkaæ FAQ (ang. Frequently Asked Questions) jako uzupe³nienie tekstów pomocy, chocia¿ ta
forma, wynikaj¹ca z potrzeb u¿ytkowników (s¹ to odpowiedzi na najczêciej zadawane pytania), jest bardziej
skuteczna w pomocy dynamicznej, tam gdzie lista pytañ mo¿e byæ rozbudowywana, np. aplikacje internetowe
czêsto korzystaj¹ z tej formy przewodników dla u¿ytkowników.
Pojawienie siê przegl¹darek stron WWW jako narzêdzi pos³ugiwania siê Internetem da³o pocz¹tek prawdziwej eksplozji ró¿nego rodzaju pomys³ów na udogodnienia w interfejsie u¿ytkownika. Celem jest uproszczenie wyszukiwania informacji i zainteresowanie u¿ytkownika dan¹ stron¹. Czasem poszukiwanie kompromisu pomiêdzy u¿ytecznoci¹ i atrakcyjnoci¹ strony owocuje doæ dziwnymi pomys³ami.

Zakoñczenie
Konstruowanie elementów HCI jest wa¿nym etapem projektowania systemów informatycznych. Podkrela siê [3], ¿e ponad 50% b³êdów w realizacji systemów informatycznych wynika z nieprecyzyjnych
uzgodnieñ pomiêdzy projektantem a przysz³ym u¿ytkownikiem. Usuwanie tych¿e b³êdów poch³ania za ok.
80% kosztów ca³ego systemu. Równie¿ interfejs u¿ytkownika jest najczêciej przyczyn¹ niepowodzenia oprogramowania na rynku czy te¿ trudnego wdra¿ania lub wrêcz niepowodzenia we wdra¿aniu systemów opracowywanych na zamówienie.
Waga problemu znalaz³a swoje odzwierciedlenie w ocenach, jakie wydaje siê produktom programistycznym (bo przecie¿ oprogramowanie jest tak¿e produktem). Jeden z aspektów tych¿e ocen zwi¹zany jest z tzw.
przyjaznoci¹ oprogramowania (ang. friendly user). Ocena tego aspektu oprogramowania wynika z ³atwoci
i intuicyjnoci pos³ugiwania siê programem. W literaturze [3, 7] u¿ywa siê terminu przydatnoæ lub u¿ytecznoæ (ang. usability), okrelaj¹c, ¿e jest to kluczowa cecha jakociowa przy projektowaniu systemów interakcyjnych. Przydatnoæ jest oceniana poprzez testowanie oprogramowania z udzia³em ró¿nych grup u¿ytkowników, st¹d te¿ producenci oprogramowania przeznaczaj¹ du¿e sumy pieniêdzy na tworzenie laboratoriów do
przeprowadzania tych¿e testów oraz na samo ich przeprowadzanie. Warto w tym miejscu przytoczyæ dwie
uwagi z ksi¹¿ki na temat projektowania interfejsu u¿ytkownika [7]. Otó¿ autor pisze, ¿e dok³adny pomiar
u¿ytecznoci produktu softwareowego jest niemo¿liwy nazywaj¹c to stwierdzenie zasad¹ nieoznaczonoci
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Joela oraz ¿e testy u¿ytecznoci tak naprawdê nie badaj¹ u¿ytecznoci programu, lecz s¹ tylko sprawdzianem
³atwoci uczenia siê zastosowanego interfejsu.
Równie¿ jako kryteria przydatnoci programu wymienia siê [3] nastêpuj¹ce:
 ³atwoæ uczenia siê cech systemu,
 ³atwoæ u¿ytkowania,
 nastawienie do systemu,
 elastycznoæ.
Dwa pierwsze kryteria s¹ raczej zrozumia³e. Nastawienie do systemu jest ca³kowicie subiektywne
i okrela, czy u¿ytkownik chêtnie pracuje z systemem. Pewne elementy interfejsu, np. kolorystyka, mog¹
wp³ywaæ na nastawienie. Elastycznoæ okrela, w jakim stopniu system mo¿e zostaæ dostosowany do zmian
zachodz¹cych w odniesieniu do u¿ytkowników, rodzaju zadañ i rodowiska u¿ytkownika. Na przyk³ad dla
bardziej dowiadczonych u¿ytkowników system gwarantuje krótki czas odpowiedzi i umo¿liwia korzystanie
ze skrótów4.
Na koniec kilka s³ów o samym projektowaniu poprzez prototypowanie. Metoda ta jest o tyle warta
polecenia, ¿e ca³y czas zak³ada wspó³dzia³anie projektanta z przysz³ym u¿ytkownikiem i dochodzenie do
rozwi¹zania poprzez kolejne iteracje. Metoda nosi nazwê modelu Collinsa [3], a jej schemat przedstawia rys. 7.
MODEL COLLINSA
ANALIZA
U¯YTKOWNIKÓW
I ZADAÑ

ANALIZA
OBIEKTU

BUDOWA MODELU
KONCEPTUALNEGO

PROJEKTOWANIE
SPOSOBU
PREZENTACJI
INFORMACJI

ITERACJE

PROJEKTOWANIE
WSPÓ£DZIA£ANIA
I MECHANIZMÓW
KONTROLI

PROTOTYPOWANIE
I OCENA

ITERACJE

IMPLEMENTACJA

Rys. 7.Tworzenie interfejsu u¿ytkownika poprzez prototypowanie

Budowa modelu konceptualnego jest podstaw¹ w tej metodzie. Chodzi o to, ¿eby model konceptualny
projektanta by³ jak najbardziej zgodny z oczekiwaniami u¿ytkownika i to jest badane na ka¿dym kroku
w prototypowaniu i ocenie. Wymaga to jednak w praktyce wiêcej nak³adu pracy na wykonanie interfejsu,
zapewnia za to mniej k³opotów w fazie wdra¿ania systemu.
4

Uruchomienie odpowiedniej funkcji systemu nie poprzez wielopoziomowe menu, a przez wprowadzenie okrelonej kombinacji
klawiszy, np. funkcja kopiowania mo¿e byæ uruchomiona w programie MSWord jako pozycja w menu, naciniêcie przycisku
z rysunkiem czy te¿ skrót Ctrl+C.
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Kultura bezpieczeñstwa jako organizacja
bezpiecznej pracy
Safety culture as a safe work
organization
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Key words:safety culture, health and safety at work, continuing education
Summary
Dynamic development of new technologies in the human environment, and with human participation, has tragic effects
on a human life and health. That is why it is so important to continuously shape safety culture, not only in a workplace.
Effective management of health and safety in a company, including continuing education, has direct connection with
employees safety culture level, which in turn translates into a company effectiveness.

Wstêp
W ostatnich latach w gospodarce Polski zasz³y bardzo istotne zmiany jakociowe i ilociowe. Jednak
nowoczesna technika i technologia tylko wtedy przynosi spodziewane skutki, je¿eli odpowiada im nowoczesna struktura organizacyjna. Postêp cywilizacyjny czyni ¿ycie cz³owieka wygodniejszym, ciekawszym, radoniejszym. Jednak¿e niemal¿e ka¿demu osi¹gniêciu towarzyszy element ryzyka. Rozwój motoryzacji pozwala
na szybkie przemieszczanie siê, ale jest tak¿e przyczyn¹ tragicznych wypadków i katastrof komunikacyjnych
(drogowych, kolejowych). Dziêki rozwojowi przemys³u chemicznego mo¿liwe jest wytworzenie wielu dóbr
codziennego u¿ytku, ale istnieje te¿ groba uwolnienia do otoczenia niebezpiecznych substancji. Energetyka
j¹drowa to bardzo efektywne ród³o pozyskiwania energii, jednak w przypadku awarii reaktora atomowego
tak¿e ród³o masowych zagro¿eñ dla zdrowia i ¿ycia ludzi, zwierz¹t oraz dla rodowiska. Podobne przyk³ady
mo¿na podaæ przy okazji ka¿dego rodzaju dzia³alnoci cz³owieka. Co wiêcej, dynamiczny rozwój rodków
³¹cznoci, w tym rodków masowego przekazu, bardzo czêsto czyni nas mimowolnymi uczestnikami tragicznych wydarzeñ, niezale¿nie od miejsca i czasu, w którym one powsta³y.
W ka¿dy roboczy dzieñ zdarza siê w Polsce oko³o 600 wypadków przy pracy. Trzy osoby trac¹ w nich
¿ycie, a 10 zostaje inwalidami.Wypadki s¹ przyczyn¹ cierpieñ i bólu.Wiele z nich jest przyczyn¹ obni¿enia siê
jakoci ¿ycia poszkodowanych oraz ich rodzin. Dezorganizuj¹ one równie¿ przebieg pracy, a tak¿e wskutek
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zniszczeñ, niedotrzymanych terminów, leczenia i odszkodowañ powoduj¹ znaczne straty materialne ponoszone przez w³acicieli firm (Studencki, 1999).
W nowoczesnych systemach przeciwdzia³ania zagro¿eniom, bardzo du¿¹ uwagê przyk³ada siê do kwestii
w³aciwej organizacji dzia³añ zapobiegawczych i ratowniczych w kontekcie odpowiedniego przygotowania
kadry. Przygotowania w tym zakresie obejmuj¹ zarówno strefê prywatn¹ (np. dzia³ania uwiadamiaj¹ce prowadzone przez w³adze i s³u¿by odpowiedzialne za bezpieczeñstwo), jak i sferê s³u¿bow¹ (np. wdro¿enie
zak³adowego systemu bezpieczeñstwa).
Niewykorzystan¹ nisz¹ oddzia³ywañ jest miêdzy innymi system edukacji ustawicznej w dziedzinie
kszta³towania wiedzy, umiejêtnoci i postaw warunkuj¹cych szeroko rozumiane bezpieczeñstwo ¿ycia i prac
cz³owieka.

Wypadkowoæ jako miernik kultury bezpieczeñstwa
Poszczególne pañstwa s¹ zró¿nicowane pod wzglêdem poziomu wypadkowoci. W jednych jest ona
wysoka, w innych rednia, a w jeszcze innych niska. Wysoka wypadkowoæ jest skutkiem pracy w niebezpiecznych warunkach oraz podejmowania przez zatrudnionych niebezpiecznych zachowañ. Niebezpieczne
warunki i postêpowanie s¹ miêdzy innymi skutkiem z³ego prawa, u³omnoci systemu edukacyjnego, dysfunkcji nadzoru oraz tolerowania zagro¿eñ, negatywnej postawy wobec przepisów bezpieczeñstwa i wysokich
ocen przypisywanych odwadze i umiejêtnoci radzenia sobie z niebezpieczeñstwem. S¹ to sk³adniki materialnej i duchowej kultury samego spo³eczeñstwa.Wysoka wypadkowoæ w jakie spo³ecznoci nie jest wy³¹cznym skutkiem z³ych i niebezpiecznych warunków, ale nastêpstwem niskiej wartoci przypisywanej ¿yciu
i zdrowiu, której konsekwencj¹ jest akceptacja wysokiego poziomu zagro¿eñ i niepodejmowanie prób zredukowania go.
Przez wiele lat bezpieczeñstwo pracy kojarzono z technik¹, stanem wyposa¿enia oraz stopniem stosowania warunków pracy do mo¿liwoci cz³owieka. Stosunkowo niedawno stwierdzono, ¿e stan techniczny wyposa¿enia oraz warunki rodowiska nie s¹ obojêtne dla bezpieczeñstwa pracy, ale decyduj¹cy wp³yw na
kszta³towanie siê poziomu wypadkowoci wywiera czêstoæ, z jak¹ pracownicy podejmuj¹ niebezpieczne
zachowania.To, jak postêpuj¹ pracownicy, zale¿y od wielu czynników: od posiadania cech podmiotowych,
g³ównie od ich kwalifikacji i dowiadczenia zawodowego, spo³ecznych uwarunkowañ i akceptowanych wzorców zachowania, zw³aszcza w sytuacji ryzyka, a przede wszystkim od wagi przywi¹zywanej do problematyki
bezpieczeñstwa przez kierownictwo zak³adów pracy. Czynniki spo³ecznego uwarunkowania postêpowania
oraz motywacji do organizowania bezpiecznych warunków pracy zosta³y w³¹czone do pojêcia kultury bezpieczeñstwa, a tworzenie pozytywnej kultury bezpieczeñstwa zosta³o przyjête za jeden z g³ównych celów zarz¹dzania.
Najwiêkszym kapita³em w przedsiêbiorstwie s¹ ludzie. Dziêki ludziom odnoszone s¹ sukcesy. Równie¿
wskutek ludzkiej dzia³alnoci powstaj¹ awarie, wypadki i katastrofy. Zakup nowoczesnego i bezpiecznego
sprzêtu oraz wprowadzanie nieryzykownych technologii s¹ niezbêdnymi zabiegami w redukowaniu wypadkowoci i zachorowalnoci zawodowej. Jeli jednak tym zabiegom nie towarzyszy nauczanie rozpoznawania
zagro¿eñ, motywowanie do stosowania bezpiecznych metod pracy i zachêcanie do przewidywania skutków
podejmowanych decyzji, to efekt profilaktyczny zakupionej techniki bêdzie niewielki. le dobrany i wyszkolony, niedostatecznie poinstruowany, a przede wszystkim niechc¹cy pracowaæ z myl¹ o bezpieczeñstwie
wykonawca zniweczy najlepszy efekt profilaktyczny najbezpieczniejszej techniki i technologii (Studencki,
1996).
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Kultura bezpieczeñstwa
Zdobycze cywilizacyjne ostatnich dwóch wieków niew¹tpliwie maj¹ ogromny wp³yw na jakoæ naszego
¿ycia. Jednak postêp technologiczny to nie tylko wiêkszy komfort ¿ycia, mo¿liwoæ szybkiego przemieszczenia siê czy powszechny, w krajach rozwiniêtych, dostêp do medycyny. Nowe technologie, procesy produkcyjne, a tak¿e nowe i wci¹¿ zmieniaj¹ce siê wyzwania stawiane przed cz³owiekiem w pracy stwarzaj¹ równie¿
nieznane dot¹d zagro¿enia.
Oprócz zagro¿eñ technicznych coraz wiêkszego znaczenia nabieraj¹ zagro¿enia spo³eczne, zwi¹zane
m.in. z ostr¹ rywalizacj¹ na rynku pracy, mo¿liwoci¹ utraty pracy czy stosunkami z prze³o¿onymi. Nowe
zagro¿enia s¹ dla pracowników dodatkowym ród³em stresu, którego konsekwencje to m.in. wypadki, powstaj¹ce na skutek b³êdów, os³abionej koncentracji czy popiechu.
W ostatnich latach istotne sta³o siê zatem pytanie, czy cena, któr¹ ludzkoæ p³aci za dobrodziejstwa
cywilizacji, nie jest zbyt wysoka? Po serii wielkich katastrof przemys³owych, w obliczu wci¹¿ ogromnej liczby
wypadków w pracy i poza prac¹, zrodzi³a siê potrzeba rozwijania i umacniania kultury bezpieczeñstwa.
Aby wyjaniæ pojêcie kultury bezpieczeñstwa, warto siê odwo³aæ do ogólnej definicji kultury, podanej
w S³owniku jêzyka polskiego. Kulturê definiuje siê tu jako ca³okszta³t materialnego i duchowego dorobku
ludzkoci, gromadzony, utrwalany i wzbogacany w ci¹gu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie.
Jest to równie¿ stopieñ doskona³oci w opanowaniu jakiej specjalnoci czy umiejêtnoci. Przenosz¹c tê
definicjê na pole bezpieczeñstwa, mo¿emy powiedzieæ, i¿: kultura bezpieczeñstwa jest to ca³okszta³t dorobku
ludzkoci w zakresie bezpieczeñstwa (ochrony ¿ycia i zdrowia), utrwalany i wzbogacany w ci¹gu jej dziejów,
przekazywany z pokolenia na pokolenie. Jest to stopieñ osi¹gniêtej sprawnoci w zakresie ochrony ¿ycia
i zdrowia ludzkiego. Okrelonym poziomem kultury bezpieczeñstwa charakteryzuje siê zatem ka¿de spo³eczeñstwo czy grupa ludzi (Milczarek, 2002).
Istotnym aspektem kultury bezpieczeñstwa jest stosunek danej spo³ecznoci do ryzyka i zagro¿eñ. Pidgeon (1991) wprost definiuje kulturê bezpieczeñstwa jako system znaczeñ, poprzez który okrelona grupa
ludzi rozumie zagro¿enia na wiecie. System ten zawiera m.in. wyjanienia zwi¹zane z wypadkami, dlaczego
i jak powstaj¹. Poziom kultury bezpieczeñstwa jest wiêc wynikiem postaw cz³onków danej spo³ecznoci do
ryzyka, zagro¿eñ i bezpieczeñstwa oraz wartoci, które w tym zakresie uwa¿ane s¹ za istotne. Pidgeon wyró¿ni³ trzy podstawowe aspekty kultury bezpieczeñstwa. S¹ to:
• normy i zasady w zakresie radzenia sobie z ryzykiem  przyjête w danej grupie zasady okrelaj¹, kiedy
ryzyko jest znacz¹ce i wymaga odpowiedniej reakcji, a kiedy mo¿na je pomin¹æ czy zlekcewa¿yæ,
• postawy wobec bezpieczeñstwa, które odnosz¹ siê do indywidualnych i grupowych przekonañ zwi¹zanych z wa¿noci¹ bezpieczeñstwa,
• refleksyjnoæ zwi¹zana z bezpieczeñstwem, która polega na uczeniu siê, czyli wyci¹ganiu wniosków
z rezultatów podejmowanych dzia³añ oraz odpowiedniego reagowania na nowe i nieznane zagro¿enia .

Budowa kultury bezpieczeñstwa
Budowanie kultury bezpieczeñstwa celem kszta³towania po¿¹danej kultury bezpieczeñstwa w przedsiêbiorstwie jest nak³anianie pracowników do postêpowania nastawionego na ochronê zdrowia i ¿ycia swojego,
wspó³pracowników oraz wszystkich osób, na które w jakikolwiek sposób wp³ywa funkcjonowanie danej
firmy.
Kszta³towanie po¿¹danej kultury bezpieczeñstwa musi byæ procesem ci¹g³ym, poniewa¿ rzeczywista
zmiana kulturowa jest trudna i wymaga czasu. Jednorazowe akcje mog¹ byæ efektowne, ale przynosz¹ pozorne
efekty, siêgaj¹ bowiem jedynie tej najbardziej powierzchownej warstwy kultury. Aby zmiana by³a trwa³a, musi
dokonaæ siê na g³êbszych poziomach kultury, zwi¹zanych z uznawanymi w firmie wartociami oraz przyjmowanymi za³o¿eniami.
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Zgodnie z Gellera (1996) teori¹ totalnej kultury bezpieczeñstwa (ang. total safety culture), wysoka
kultura bezpieczeñstwa jest zwi¹zana z poczuciem osobistej odpowiedzialnoci ka¿dego pracownika za sprawy bezpieczeñstwa, okazywanej w codziennej pracy. Najwa¿niejszym przejawem kultury jest zachowanie
pracowników. Wysoka kultura bezpieczeñstwa charakteryzuje zatem przedsiêbiorstwo, którego pracownicy:
• cechuj¹ siê postaw¹ aktywnej i ci¹g³ej troski o bezpieczeñstwo swoje i innych,
• wykraczaj¹ poza swoje obowi¹zki, je¿eli chodzi o identyfikowanie zagro¿eñ i ryzykownych zachowañ
oraz podejmowanie dzia³añ korekcyjnych.
Kszta³towanie po¿¹danej kultury bezpieczeñstwa, jak dodaje Geller, wymaga sta³ej koncentracji nie tylko
na zachowaniach pracowników, ale równie¿ na rodowisku fizycznym pracy oraz indywidualnych cechach
pracowników.
Warunkiem skutecznej i po¿¹danej zmiany w zakresie kultury bezpieczeñstwa jest jej badanie, opis,
a nastêpnie monitorowanie. Mo¿na to robiæ wykorzystuj¹c rozmaite narzêdzia.
Obserwowalne aspekty kultury bezpieczeñstwa mo¿na oceniæ poprzez:
• audyty systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy (np. wykorzystuj¹c listy kontrolne, wyniki
pomiarów rodowiska pracy czy rozmowy z pracownikami),
• obserwacje zachowañ pracowników.
Bardziej pog³êbione badania kultury bezpieczeñstwa mo¿na przeprowadziæ za pomoc¹:
• badañ kwestionariuszowych (badanie klimatu bezpieczeñstwa),
• wywiadów z pracownikami,
• analizy raportów z wypadków,
• analizy historii przedsiêbiorstwa oraz mitów i legend organizacyjnych (z nich bowiem mo¿na niekiedy
wyczytaæ, jakie wartoci s¹ lub by³y rzeczywicie przestrzegane w danej firmie.
W nowoczenie zarz¹dzanych firmach podkrela siê, i¿ kszta³towanie kultury bezpieczeñstwa w przedsiêbiorstwie jest integraln¹ czêci¹ zarz¹dzania firm¹ oraz elementem budowy jej wizerunku.Wymiernymi
efektami s¹ zmniejszaj¹ce siê wskaniki wypadkowoci oraz redukowanie strat, wynikaj¹cych z niedoceniania
istotnej roli bezpieczeñstwa i higieny pracy w funkcjonowaniu ca³ej firmy.

Udzia³ cz³owieka i techniki w powodowaniu wypadków
Stosowane procedury unikania zagro¿eñ i wypadków s¹ uzale¿nione od sposobu spostrzegania ich
przyczyn. Pogl¹dy, okrelaj¹ce przyczyny wypadków, podlega³y sta³ej ewolucji. Pocz¹tkowo przyczynowoæ
wypadkow¹ ujmowano jako nastêpstwo tajemniczej vis major. Potem dostrze¿ono rolê cz³owieka w powodowaniu wypadków, zawodnoæ techniki i b³êdy w zarz¹dzaniu bezpieczeñstwem i higien¹ pracy. Po katastrofie w Czarnobylu zaczêto podkrelaæ wród czynników inicjuj¹cych katastrofy i wypadki rolê niew³aciwej
kultury bezpieczeñstwa. Obecnie zbierane s¹ dowody wiadcz¹ce, ¿e naturaln¹ tendencj¹ cz³owieka s¹ dzia³ania autodestrukcyjne, agresywne i nacechowane ryzykiem, których redukcja wymaga znacznego rozszerzenia
aktualnej wiedzy profilaktycznej.
Podejmowane próby zintegrowania wielu szczegó³owych koncepcji przyczyn wypadków doprowadzi³y
do powstania zak³ócenia równowagi miêdzy wymaganiami sytuacji pracy, wyznaczanymi przez cechy rodowiska, zadañ, technologii i organizacji, a mo¿liwociami cz³owieka. Przedstawiona koncepcja nierównowagi
zak³ada, ¿e wypadki s¹ nastêpstwem umieszczania ludzi w sytuacji pracy o nadmiernych wymaganiach
w stosunku do ich mo¿liwoci wykonawczych lub wydolnociowych. Dlatego te¿ badania wyjaniaj¹ce
genezê wypadków zmierza³y do wykrycia wzajemnego niedopasowania czynników pracy i w³aciwoci pracowników, natomiast profilaktykê wypadkow¹ zaczêto traktowaæ jako tworzenie takiej relacji miêdzy prac¹
a cz³owiekiem, która zapewnia niezawodne funkcjonowanie ludzi w zmiennych warunkach pracy.
Badanie wypadków wed³ug podejcia systemowego zmierza do zidentyfikowania ród³owych przyczyn, operacjonalizowanych jako niedostosowanie polityki, celów i decyzji odnosz¹cych siê do bezpieczeñEDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 1/2005
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stwa i higieny pracy, do zagro¿eñ generowanych przez otoczenie zak³adu, warunków, w jakich wykonywana
jest praca oraz zagro¿eñ, jakie ludzie powoduj¹ swoim postêpowaniem. Poznanie przyczyn niebezpiecznych
dzia³añ i niebezpiecznych warunków umo¿liwia ich eliminacjê poprzez trafne decyzje kierownicze i bie¿¹ce
monitorowanie ich profilaktycznej skutecznoci oraz poprzez uzupe³nianie profilaktyki technicznej o behawioraln¹ koncepcjê modyfikacji zachowañ, zapewniaj¹c¹ pracownikom bie¿¹cy dop³yw zwrotnej informacji
o rodzaju i czêstoci podejmowania niebezpiecznych zachowañ (Studencki, 2003).

Zakoñczenie
Poziom kultury bezpieczeñstwa w przedsiêbiorstwie ma bezporedni wp³yw na postawy pracowników
w zakresie bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia. Potwierdzi³y to liczne badania w zakresie powstawania wypadków, przeprowadzone w ostatnich kilkunastu latach. Wykaza³y one, i¿ mechanizmy kulturowe odgrywaj¹
zasadnicz¹ rolê w wystêpowaniu wielkich katastrof przemys³owych (jak np. ta w Czarnobylu w 1986 r.) i ¿e
wi¹¿¹ siê ze wskanikami wypadkowoci i liczb¹ chorób zawodowych w przedsiêbiorstwach oraz ca³ym
spo³eczeñstwie.
Kszta³towanie po¿¹danej kultury bezpieczeñstwa  jeden z podstawowych celów zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy  poprzez zmiany w systemie wartoci i postawach pracowników przyczynia siê do
poprawy stanu bhp, a tak¿e pozytywnie wp³ywa na motywacjê pracowników i ich zadowolenie z wykonywanej pracy, co podnosi ogóln¹ efektywnoæ zak³adu oraz pomaga w uzyskaniu lepszej kondycji finansowej
firmy. Wskazuj¹ na to dowiadczenia wielu przedsiêbiorstw, m.in. z krajów Unii Europejskiej.
Niewykorzystan¹ sfer¹ oddzia³ywañ na bezpieczne zachowanie pracowników jest miêdzy innymi system edukacji ustawicznej w dziedzinie kszta³towania wiedzy, umiejêtnoci i postaw warunkuj¹cych szeroko
rozumiane bezpieczeñstwo ¿ycia i pracy cz³owieka.
Coraz wyraniej dostrzega siê w wiecie, ¿e wzrasta jakociowe i ilociowe zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny bezpieczeñstwa, posiadaj¹cych ogólnouniwersyteckie wykszta³cenie po³¹czone ze specjalnym wykszta³ceniem w zakresie nauki o bezpieczeñstwie. Ronie równie¿ zapotrzebowanie na dokszta³canie
podnosz¹ce kwalifikacje z dziedziny bezpieczeñstwa pracy, co jest uwarunkowane rozwojem coraz liczniejszych, wystêpuj¹cych kompleksowo, a w przysz³oci bardziej skomplikowanych form i systemów technicznych, zapewniaj¹cych z jednej strony poprawê egzystencji i rozwój ludzkoci, z drugiej jednak strony mog¹cych powodowaæ czêstsze wystêpowanie du¿ych katastrof, a tak¿e wzrost ogólnej liczby wypadków.
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Edukacja humanistyczna w kszta³ceniu
otwartym na nowe technologie
Humanistic education in training open
for new technologies
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Summary
Using informatics techniques present risk of easy access to socially undesirable content or spending great amount of time
in virtual world. This can cause negligence in the process of personality shaping and education in humanistic context.
That is why this question was raised  is it possible to protect against the negative influence of technology, and, if so
 in what manner? This article shows both advantages and disadvantages of informatics education in the humanistic
context. It indicates the necessity of keeping the balance between informatics education and humanistic values.

Wprowadzenie
Informatyzacja, bardzo ju¿ powszechna w ¿yciu spo³ecznym, staje siê powoli faktem równie¿ w systemie
edukacji, pocz¹wszy od kszta³cenia elementarnego, a na wy¿szym koñcz¹c. Programy, takie jak: pracownia
komputerowa w ka¿dym gimnazjumi inne, pozwoli³y ekstensywnie wkroczyæ nowym technologiom do szkó³.
W odpowiednio wysokim nasyceniu szkolnictwa sprzêtem informatycznym upatruje siê powszechnie mo¿liwoci podniesienia atrakcyjnoci i poziomu kszta³cenia, a tak¿e przede wszystkim dostosowania systemu
edukacji do wymogów wspó³czesnoci.
Jednak przedk³adanie technik medialnych nad edukacjê opart¹ o bezporednie kontakty interpersonalne,
a tak¿e du¿a iloæ czasu spêdzana w wirtualnym wiecie mog¹ budziæ obawê o zaniedbania w systemie
wychowania i kszta³towania osobowoci w jej humanistycznym kontekcie. Nadmierne skupienie uwagi na
nowoczesnych technologiach mo¿e prowadziæ do wielu gronych procesów, m.in. zahamowania dojrzewania
spo³ecznego uczniów, nieumiejêtnoci szukania i przyjmowania kompromisów, niedostosowania do grupy
rówieniczej, a w konsekwencji  rodziæ frustracjê i agresjê.
Kulturê naszych czasów cechuje ¿ycie w natychmiastowoci1. Supermarkety, telewizja kablowa, telefony komórkowe i Internet daj¹ mo¿liwoæ uzyskiwania tego, co chcemy niemal natychmiast2. Jest to wyrazem
1

2

Por.A. Gromkowska,To¿samoæ wirtualna: konteksty i paradoksy, [w:] T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.),Rola i miejsca technologii
informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce, Toruñ 2002. s. 63.
Por. Z. Melosik,Kultura instant: paradoksy pop-to¿samoci,[w:]A. deTchorzewski,W. Burszta (red.),Edukacja w czasach popkultury,
Bydgoszcz 2002, s. 1517.
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konsumpcyjnego charakteru cywilizacji wspó³czesnej, który stoi w opozycji wobec kultury myli i s³owa
i ca³ego dorobku humanistyki. Bez refleksji i kontemplacji nie ma kultury, a tymczasem media, których jedn¹
z najbardziej charakterystycznych cech jest zmiennoæ, nieustannie atakuj¹ nas nieprzerwanym strumieniem
obrazów i dwiêków3. Skoro wiêc istota wspó³czesnych mediów jest tak dalece ró¿na od koncepcji humanistycznych, nale¿y postawiæ pytanie, czy mo¿na siê obroniæ przed ujemnym wp³ywem technologii; a jeli tak 
w jaki sposób?

Przemiany cywilizacyjne istot¹ zmian w edukacji
Punktem wyjcia do wszelkich rozwa¿añ musi byæ wiadomoæ nieuchronnoci powszechnego wprowadzenia technologii informacyjnych do edukacji. W XX wieku gwa³towny rozwój elektroniki i informatyki
bezpowrotnie odmieni³ gospodarkê wiatow¹. Praca fizyczna zosta³a zmieniona dziêki automatyzacji procesów produkcyjnych, a we wspó³czenie istniej¹cych zawodach najbardziej po¿¹danymi umiejêtnociami sta³y
siê te, które kojarzyæ mo¿emy z er¹ informacji. Jest to umiejêtnoæ pos³ugiwania siê nowoczesn¹ technik¹,
sprawne pos³ugiwanie siê komputerem i umiejêtnoæ kreatywnej pracy4 .
Rzeczywistoæ stawia wszystkim uczestnikom ¿ycia spo³ecznego coraz wiêksze wymagania, zarówno
w ich prywatnej sferze ¿ycia, jak i w pracy zawodowej. Najwa¿niejsz¹ przy tym wartoci¹ cywilizacji wspó³czesnej staje siê wiedza i dostêp do niej5. Wobec otwarcia spo³eczeñstw na inne kultury i szybkiej wymiany
informacji istnieje tak¿e koniecznoæ posiadania wysokich, wielowymiarowych kompetencji komunikacyjnych6 . Postulaty te sugeruj¹ wprost otwarcie systemów edukacyjnych na nowe technologie informacyjne
i oparcie kszta³cenia o edukacjê informatyczn¹. Nie mo¿e to jednak oznaczaæ jedynie odpowiedniego nasycenia
sprzêtem komputerowym wraz z towarzysz¹cym oprogramowaniem. Musi iæ za tym równie¿ inny sposób
funkcjonowania systemu owiaty, widzenia klasy szkolnej i pracy nauczyciela7 .
Stosowanie nowych technologii daje nadziejê na wprowadzenie zupe³nie nowej jakoci do procesu
kszta³cenia. Istnieje szansa, ¿e dziêki indywidualizacji nauki, poprzez pracê z komputerem, uczeñ stanie siê
wreszcie prawdziwym podmiotem w tym procesie8.
Z drugiej strony nie udowodniono jak dot¹d, ¿e stosowanie mediów elektronicznych pomaga uczniom
odnosiæ wiêksze sukcesy w nauce9. Zmiany form kszta³cenia nie mo¿e wiêc charakteryzowaæ bezkrytyczny
zwrot w stronê nowoczesnych technologii.Tym bardziej, ¿e znane s¹ niebezpieczeñstwa, jakie wi¹¿¹ siê ze
stosowaniem ich w edukacji. Nale¿y wiêc okreliæ w³aciwe relacje miêdzy kszta³ceniem opartym na technologii informatycznej i humanistycznych idea³ach cywilizacyjnego dorobku ludzkoci.

3
4

5
6

7
8
9

S. Juszczyk, Cz³owiek w wiecie elektronicznych mediów  szanse i zagro¿enia, Katowice 2000, s. 100.
S.M. Kwiatkowski,Edukacja informatyczna nauczycieli w kontekcie podstaw programowych kszta³cenia ogólnego, [w:] A. Siemak-Tylikowska, H. Kwiatkowska, S.M. Kwiatkowski (red.),Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagañ zmieniaj¹cego siê wiata.
Warszawa 1998, s. 279.
R. Pachociñski,Owiata XXI wieku. Kierunki przeobra¿eñ. Warszawa 1999, s. 7, 8.
Z. Kwieciñski, Zmieniæ kszta³cenie nauczycieli, [w:]A. Siemak-Tylikowska, H. Kwiatkowska, S.M. Kwiatkowski (red.), Edukacja
nauczycielska w perspektywie wymagañ zmieniaj¹cego siê wiata. Warszawa 1998, s. 28.
R. Pachociñski: Technologia a owiata, Warszawa 2002, s. 110.
R. Pachociñski:Owiata XXI wieku..., op. cit.,Warszawa 2002, s. 110.
Wrêcz przeciwnie: wyniki badañ przywo³ywane przez R. Pachociñskiego wskazuj¹ nawet na sytuacjê odwrotn¹; por. R. Pachociñski,
Owiata XXI wieku..., op. cit, s. 99, 100.
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Pozytywna rola mediów w edukacji
Wprowadzenie mediów elektronicznych i technologii informatycznej otworzy³o nowe mo¿liwoci
w procesie kszta³cenia. Uczniowie, pobudzani do wiêkszej aktywnoci, nie s¹ ju¿ biernymi odbiorcami wiadomoci, ale staj¹ siê twórczymi uczestnikami procesu nauczania-uczenia siê10. Nauka za pomoc¹ multimediów,
dziêki oddzia³ywaniu na wszystkie zmys³y cz³owieka, jest bardziej efektywna, a poprzez interakcjê z komputerem bardziej zajmuj¹ca. Multimedia zachêcaj¹ do dzia³ania, stymuluj¹ do poznawania i odkrywania nowych
faktów, zjawisk i idei, a symulacja multimedialna jest daleko bardziej sugestywna ni¿ wyk³ad11. Z drugiej
strony ¿adna symulacja nie zast¹pi autentycznego obcowania z rzeczywistoci¹ i p³yn¹cych z niego wartoci
poznawczych. Pos³ugiwanie siê klawiatur¹ lub myszk¹ komputerow¹ nie mo¿e byæ dla inteligentnych uczniów
bardziej interesuj¹ce ni¿ uczestnictwo w odkrywaniu wiata realnego12.
Podobnie traktowaæ powinnimy sieci komputerowe. Nie mo¿na przedk³adaæ ich walorów nad wiat
materialny, choæ niew¹tpliwie posiadaj¹ wiele zalet. Internet daje nieograniczone wprost mo¿liwoci dostêpu
do informacji, rozrywki, wiata nauki, kultury i biznesu. Korzystanie z dokumentów hipertekstowych wprowadza te¿ zupe³nie now¹ jakoæ do procesów poznawczych cz³owieka. Specyficzna budowa tych dokumentów umo¿liwia szybkie odnajdywanie danych powi¹zanych ze sob¹ tematycznie i tylko od u¿ytkownika sieci
i jego pomys³owoci zale¿y czas dotarcia do poszukiwanej informacji13. Z dowolnego ogniwa dokumentu
mo¿na przechodziæ do ca³kowicie nowych struktur zaspokajaj¹c chwilow¹ ciekawoæ lub poszukuj¹c kontekstów do nagle pojawiaj¹cych siê skojarzeñ. Struktura taka jest wiêc doskona³ym narzêdziem zapewniaj¹cym
pe³n¹ indywidualizacjê kszta³cenia14.

Realne zagro¿enia medialne
Internet stwarza jednak tak¿e powa¿ne zagro¿enia dla humanistycznej koncepcji cz³owieka. Iloæ informacji dostêpnych w globalnej sieci mo¿e byæ przyczyn¹ odbioru wiadomoci w sposób przypadkowy, bez
wiadomie dokonywanych wyborów. Przy braku przygotowania do odbioru tak wielu informacji pojawia siê
groba zagubienia i pog³êbiania postaw alienacyjnych jednostki. Dlatego edukacja komputerowa prowadzona
w szko³ach nie mo¿e byæ celem samym w sobie15, a jedynie wa¿nym elementem systemu edukacyjnego
zwróconego ku humanistycznym aspektom kszta³cenia.
Bezkrytyczne przegl¹danie zawartych w Internecie treci mo¿e sprzyjaæ przekonaniu o naturalnoci
wystêpowania takich zjawisk, jak: piractwo, hakerstwo, nihilizm, fanatyzm czy przedmiotowe traktowanie
innych osób16. W Internecie spotykamy wiele takich treci niepo¿¹danych spo³ecznie17. S¹ te¿ i inne zagro¿enia, które daleko trudniej rozpoznaæ i przeciwdzia³aæ im. Dziêki poczcie elektronicznej coraz ³atwiej jest
nawi¹zywaæ kontakty miêdzyludzkie, ale paradoksalnie czêstokroæ coraz trudniej rozmawia siê z najbli¿szymi
w rodzinie. Internet, okrelaj¹c nowe mo¿liwoci komunikacji interpersonalnej, stanowi jednoczenie zagro¿e10

11
12
13
14
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17

M. Kozielska:Rola nauczyciela w komputerowo wspomaganej edukacji, [w:]W. Kojs, E. Piotrowski,T. Zimny (red.),Edukacja jutra.
VIITatrzañskie Seminarium Naukowe, Czêstochowa 2002, s. 284.
B. Siemieniecki,W. Lewandowski: Internet w szkole, Toruñ 2001, s. 91.
Por. R. Pachociñski, Technologia a owiata, op. cit., s. 129.
S. Juszczyk. Podstawy informatyki dla pedagogów, Kraków 1999, s. 295.
J. Gajda, Media w edukacji, Kraków 2002, s. 142.
B. Siemieniecki.Edukacja humanistyczna i komputery, [w: ] J. Gajda, S. Juszczyk. B. Siemieniecki, K. Wenta, Edukacja medialna, Toruñ
2002, s. 145.
Por. ibidem, s. 180 i n.
Por. B. Siemieniecki,W. Lewandowski, op. cit., s. 127.
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nie dla istniej¹cych i utrwalonych tradycyjnych jej zasad18. Mimo pozornej mnogoci kontaktów prowadziæ to
mo¿e do samotnoci i alienacji19.
Afirmacja agresji, propagowanie konsumpcyjnego stylu ¿ycia, dezorganizowanie rodziny, promowanie
kiczu, bylejakoci i miernoty20 to kolejne zjawiska, które znajdujemy w globalnej sieci.Tak ³atwo odnajdywane w wiecie mediów elektronicznych przemoc, patologie i z³o upowszechni³y siê dziêki odsuniêciu wartoci
wy¿szych i niespotykanej gloryfikacji wartoci materialnych i ich przewagi nad wartociami humanistycznymi21. W najbli¿szej przysz³oci nie mo¿emy raczej liczyæ na zmianê tego trendu.Atrakcyjna forma prezentacji
sprawia, ¿e w mediach pojawiaæ siê bêdzie coraz wiêcej treci negatywnych22. Edukacja humanistyczna musi
nas broniæ przed skutkami tego zjawiska.

Postulaty edukacji w duchu humanizmu
Upowszechnienie stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych jest jednym z elementów strategii rozwoju kszta³cenia ustawicznego w naszym kraju23 . Zmierza ona do realizacji idei edukacji ustawicznej
i ca³o¿yciowej, niezbêdnej w budowaniu spo³eczeñstwa opartego na wiedzy. Dlatego zagro¿eniom technologicznym powinnimy zapobiegaæ nie na drodze ograniczonego dostêpu do technologii informacyjnej, ale
poprzez edukacjê przygotowuj¹c¹ do w³aciwego korzystania ze zdobyczy cywilizacyjnych. Konieczne s¹
wiêc od dawna postulowane zmiany w dotychczasowych treciach i sposobach kszta³cenia we wszystkich
typach szkó³.
Nadrzêdnym celem edukacji musi byæ dzi formowanie osobowoci i kszta³towanie postaw, rozwój
w kierunku nieodgadnionej przysz³oci, w której nale¿y dzia³aæ, ¿yæ wspólnie, a przede wszystkim byæ24.
Edukacja musi wskazywaæ w³aciwe drogi postêpowania, sprzyjaæ rozwijaniu wra¿liwoci, wskazywaæ na
uniwersalne wartoci, takie jak: wolnoæ, demokracja, sprawiedliwoæ, pokój. Coraz mniej istotne jest, ile
wiadomoci szkolnych uczeñ zapamiêta; natomiast ogromnie wa¿ne jest, jak bêdzie z nich korzysta³25. Nowoczesna szko³a musi wiêc przygotowywaæ do dokonywania wyborów aksjologicznych i bycia odpowiedzialnym26, m.in. za to, co mo¿na znaleæ w sieciach komputerowych. Stanie siê to mo¿liwe, gdy odwrócona
zostanie hierarchia celów edukacyjnych w szkolnictwie. Na pierwszym miejscu musimy dzi widzieæ kszta³towanie postaw i nabywanie umiejêtnoci, a dopiero potem zapamiêtywanie wiadomoci27. Tymczasem wci¹¿
jeszcze programy nauczania s¹ prze³adowane i zamiast orientowaæ ku przysz³oci skupiaj¹ siê na analizie
przesz³oci, sprzyjaj¹c kultywowaniu animozji, uprzedzeñ i roszczeñ do innych kultur, spo³eczeñstw i narodów28. Prymat kszta³towania postaw i nabywania umiejêtnoci nad zapamiêtywaniem wiadomoci jest tak¿e
wci¹¿ jeszcze bardziej postulatem ni¿ szkoln¹ codziennoci¹.
18
19
20

21
22

23
24

25
26
27
28

A. Sztejnberg, Podstawy komunikacji spo³ecznej w edukacji, Wroc³aw 2002, s. 20, 21.
S. Juszczyk, Cz³owiek w wiecie elektronicznych mediów..., op.cit., s. 73.
G. Penkowska, Nauczyciele i komputery, [w:] S. Juszczyk (red.), Edukacja medialna w spo³eczeñstwie informacyjnym, Toruñ 2002,
s. 181, 182.
J. Czerny, Zagro¿enia wychowawcze we wspó³czesnym wiecie, Katowice 1999, s. 33.
M. Jêdrzejowski,Subkultury medialne, Problemy Opiekuñczo-Wychowawcze 2002, nr 2, s. 29, za B. Reeves, C. Nass,Media i ludzie,
Warszawa 2000.
Strategia rozwoju kszta³cenia ustawicznego do roku 2010, MENiS,Warszawa 2003, s. 13.
Por. J. Delors (red.), Edukacja  jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Miêdzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji dla XXI
wieku, Warszawa 1998, s. 85.
M. Braun-Ga³kowska, Najwa¿niejsze postulaty wspó³czesnego nauczania, Znak 1993, nr 460, s. 32.
Z. Kwieciñski, Edukacja wobec nadziei i zagro¿eñ wspó³czesnoci, ,,Polski Uniwersytet Ludowy 1998, nr 4, s. 10, 11.
MEN o szkolnictwie zawodowym. Biblioteczka Reformy, zeszyt 3,Warszawa 1999, s. 23.
Por. A. Chodubski, Edukacja a wartoci cywilizacji wspó³czesnej, [w:] W. Kojs (red.), Wartoci-Edukacja-Globalizacja. Wybrane
zagadnienia, Cieszyn 2002, s. 13.
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Tymczasem dzi powinnimy odchodziæ od rozumienia edukacji jako nauczania kieruj¹c siê raczej ku
aspektowi uczenia siê.Tak pojmowana edukacja umo¿liwia kszta³towanie inicjatywy, wyobrani, odpowiedzialnoci, umiejêtnoci wspó³dzia³ania w zespole29. Cechy te nale¿¹ do najbardziej po¿¹danych dzisiaj cech
pracowniczych. Wskazania wspó³czesnego rynku pracy jasno zmierzaj¹ ku wyranemu dostrzeganiu wartoci
ogólnych, które s¹ dobr¹ baz¹ pozwalaj¹c¹ na dalsze rozwijanie w³aciwych kompetencji pracowniczych30.
Odpowiednie postawy i zachowania niezbêdne w dzia³alnoci zawodowej kszta³towane s¹ wiêc na drodze
kszta³cenia ogólnego31 , interdyscyplinarnego, które jest gwarancj¹ rozwoju inteligencji, umiejêtnoci i innowacyjnoci32 . Kszta³cenie realizowane w szkole powinno mieæ wobec tego wymiar holistyczny i scalaæ ró¿ne
dziedziny wiedzy o wiecie wraz z wychowaniem33. Dzisiejsza edukacja musi przygotowywaæ do ¿ycia
w wielokulturowych spo³ecznociach, do autokreacji, tolerancji, kszta³towania mobilnoci zawodowej34.
Edukacja zawodowa, która najbardziej zagro¿ona jest technizacj¹ i ucieczk¹ od idei i koncepcji humanistycznych, kieruje siê dzi w³anie w stronê pielêgnowania wartoci ogólnoludzkich. Kryzys kszta³cenia
zawodowego wyranie wskazuje na koniecznoæ poszukiwania nowego modelu edukacji. Zarówno w naszym
kraju, jak i w ca³ej Unii Europejskiej postuluje siê kszta³cenie holistyczne, rozwijaj¹ce osobowoci wra¿liwe
i szanuj¹ce wartoci wy¿sze, zdolne do zachowañ empatycznych i umotywowane do dzia³ania35. Tak ukszta³towane jednostki nie ulegn¹ negatywnym wp³ywom nowych technologii. Dziêki odpowiedniemu przygotowaniu bêd¹ potrafi³y znaleæ w³aciwy dystans do wiata mediów. Konieczna jest jednak edukacja ku wartociom wprowadzana ju¿ u zarania kszta³cenia.

Podsumowanie
Przejcie do spo³eczeñstwa informacyjnego, masowego stosowania komputerów i kszta³cenia informatycznego nie mo¿e byæ bezkrytyczne. Musi mu towarzyszyæ dba³oæ o wartoci humanistyczne, o wszystko to,
co stanowi o pe³nym cz³owieczeñstwie.Tymczasem gwa³towne zmiany, jakich dowiadczamy, upadek obyczajów, anomia, stawiaj¹ nasz¹ przysz³oæ pod znakiem zapytania. Najwiêksze niebezpieczeñstwo dla ludzkoci
le¿y w ca³kowitym pogwa³ceniu podstawowych zasad moralnych. Przetrwanie ludzkoci zale¿y wiêc od
wychowania o profilu humanistycznym36. Nie powinno ono przebiegaæ ani w cieniu, ani te¿ obok, ale wspólnie z edukacj¹ techniczn¹.
Wspó³czesna edukacja musi wiêc wci¹¿ zwracaæ siê ku wartociom humanistycznym. Do jej pierwszoplanowych zadañ nale¿y wiêc kszta³towanie wartoci zgrupowanych wokó³ triady: prawda, dobro i piêkno37.
Szczególnie jest to wa¿ne tam, gdzie mog¹ one najbardziej ulegaæ wp³ywom technizacji naszego ¿ycia, a wiêc
w szko³ach zawodowych. Zmieniaj¹cy siê wiat i wzrastaj¹ce znaczenie nauki powoduj¹, ¿e wyzwaniom XXI
wieku mo¿e sprostaæ tylko cz³owiek wielostronnie wykszta³cony, zdolny do innowacyjnego mylenia, wra¿A. Bogaj, Kszta³cenie zawodowe w wietle miêdzynarodowych raportów owiatowych  priorytetyi kierunki rozwoju, [w:] S.M.
Kwiatkowski (red.), Kszta³cenie zawodowe. Rynek pracy. Pracodawcy, Warszawa 2000, s. 31, 32.
30
S.M. Kwiatkowski (red.), Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji europejskiej. Warszawa 2001, s. 98, 99; D. Jankowski,
Edukacja wobec zmiany, Toruñ 2002, s. 93; i inni.
31
F. Szlosek, Za³o¿enia reformy systemu kszta³cenia zawodowego  nadzieje iobawy, [w:] R. Gerlach (red.), Kszta³cenie prozawodowe
i zawodowe w kontekcie integracji Europy, Bydgoszcz 2002, s. 306.
32
A. Chodubski, op. cit., s. 18.
33
A. Bogaj, S.M. Kwiatkowski, M.J. Szymañski, System edukacji w Polsce, Osi¹gniêcia, przemiany, dylematy. Warszawa 1995, s. 118.
34
S.M. Kwiatkowski, Dzi i jutro kszta³cenia zawodowego, Nowa Edukacja Zawodowa 2002, nr 5, s. 12.
35
K. Denek, O nowy kszta³t edukacji, Toruñ 1998, s. 118.
36
J. Czerny. op. cit, s. 90.
37
T. Wróblewska, Rola wartoci w ¿yciu cz³owieka na prze³omie XX i XXI wieku, [w:]W. Kojs (red.), op. cit.. s. 59.
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liwy na wartoci i uznaj¹cy je za drogowskazy swego ¿ycia38. To przekonanie powinno towarzyszyæ wszystkim uczestnikom procesu kszta³cenia.
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Sylwetki wybitnych owiatowców
Józef PÓ£TURZYCKI
Profesor Józef Pó³turzycki, specjalista w zakresie andragogiki i pedagogiki,
urodzi³ siê 22 listopada 1934 roku wWarszawie. Dzieciñstwo spêdzi³ w Niewie¿u.
Szko³ê podstawow¹ i redni¹ ukoñczy³ w Poznaniu, uzyskuj¹c w roku 1951 maturê
w Liceum im. Karola Marcinkowskiego.
W tym samym roku rozpocz¹³ studia polonistyczne wWarszawie  wWy¿szej
Szkole Pedagogicznej, a nastêpnie UniwersytecieWarszawskim, w którym  w roku
1957  uzyska³ magisterium za pracê o archaizacji w Wietrze od morza S. ¯eromskiego.
W roku 1959 zosta³ przyjêty na seminarium doktorskie prof. W. Okonia
na UniwersytecieWarszawskim i w kilka lat póniej  w 1966 r.  uzyska³ doktorat.
Na UniwersytecieWarszawskim uzyska³ równie¿ stopieñ doktora habilitowanego w roku 1973, na podstawie
rozprawy Rozwój i problemy szkolnictwa dla doros³ych w Polsce Ludowej. Tytu³ profesora pedagogiki
uzyska³ w roku 1989.
W roku1954 podj¹³ pierwsz¹ pracê jako nauczyciel jêzyka polskiego w szko³ach rednich (licea)
w Rembertowie iWarszawie, a w latach 19571962 jako specjalista przedmiotów humanistycznych w Oddziale Szkó³ i AkademiiWojskowych Zarz¹du PolitycznegoWojska Polskiego.
W roku 1962 rozpocz¹³ pracê w Zak³adzie Kszta³cenia Doros³ych Instytutu Pedagogiki w Warszawie,
a w 1972 r. obj¹³ kierownictwo Zak³adu Dydaktyki.
Po przepracowaniu 12 lat w Instytucie Pedagogiki przeszed³ do Instytutu Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wy¿szego, w którym pe³ni³ funkcjê kierownika Zak³adu Pedagogiki. W tym samym czasie prowadzi³
wyk³ady w Instytucie Kszta³cenia Nauczycieli UniwersytetuWarszawskiego oraz wWy¿szej Szkole Pedagogicznej w Kielcach (do 1980 r.).
Od roku 1976 przej¹³ obowi¹zki zastêpcy dyrektora w Instytucie Pedagogicznego Kszta³cenia Nauczycieli UW i w tym samym roku, pod kierunkiem Profesora, obroniono pierwsz¹ pracê doktorsk¹. Na Uniwersytecie Warszawskim pracuje do chwili obecnej na Wydziale Pedagogicznym, pe³ni¹c funkcjê kierownika
Katedry Edukacji Ustawicznej i Andragogiki.
Od roku 1991 pracuje równoczenie w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Miko³aja Kopernika
w Toruniu, w którym od pocz¹tku do chwili obecnej pe³ni funkcjê kierownika Zak³adu Dydaktyki. Podczas
pracy w UMK pe³ni³ te¿ funkcjê zastêpcy dyrektora Instytutu. Jest wspó³organizatorem i dziekanem wydzia³u
pedagogicznego Szko³yWy¿szej im. Paw³aW³odkowica w P³ocku.
Twórczoæ pedagogiczno-naukowa Profesora Józefa Pó³turzyckiego skupia siê wokó³ nastêpuj¹cych
podstawowych dziedzin: dydaktyka, andragogika, podstawy edukacji ustawicznej, pedagogika porównawcza,
metodyka nauczania jêzyka polskiego, publicystyka pedagogiczna, a tak¿e praktyka edukacyjna.
Znany jest wk³ad profesora Józefa Pó³turzyckiego w rozwój kadr naukowych. Prowadzi seminaria
doktorskie w Uniwersytecie Warszawskim i UMK, a we wszystkich trzech uczelniach, w których pracuje
seminaria magisterskie. Profesor wypromowa³ ponad 1220 magistrów i 23 doktorów, m.in. Stefana Packa,
Jadwigê Chyliñsk¹, Marzennê Trojanowsk¹-North, Wies³awa Boczewskiego, Mariê Kaniewsk¹, Barbarê
EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 1/2005

79

Myrdzik,Annê Strzeleck¹, Krystynê Ostrowsk¹, Celinê Szchewicz, El¿bietêTrafia³ek, Stanis³awê Cichomsk¹, Jolantê Kaczmarek,WalentynêWnuk, Sylwestra Scis³owicza,Andrzeja Pieczywoka, Krzysztofa Klimka,
Renatê Góralsk¹, Stanis³awa Gontarskiego, Katarzynê Bieñkowsk¹-Robak, Romualda Dobrzenieckiego,
El¿bietê Krzystek,Artura Fabisia, El¿bietêWieczór; uczestniczy³ te¿ w przewodach doktorów habilitowanych,
opiniowa³ 53 prace doktorskie, 14 habilitacyjnych, 17 do tytu³u profesora. Przedmiotem rozpraw doktorskich
 prowadzonych pod jego kierunkiem  s¹ najczêciej zagadnienia modernizacji wspó³czesnej dydaktyki oraz
procesu samokszta³cenia.
Ogromny tak¿e jest w³asny dorobek naukowy Profesora zawieraj¹cy 38 samodzielnych ksi¹¿ek, 10 ze
wspó³autorami, 12 tomów prac zbiorowych i ponad 300 rozpraw i artyku³ów jego redakcji i wspó³autorstwa.
Przytoczymy tylko wybrane monografie i ksi¹¿ki z ogromnego dorobku naukowego:
Kontrola i ocena w procesie kszta³cenia doros³ych (wspó³autor Eustachy Berezowski, WSiP 1975),
Muzea literackie w nauczaniu jêzyka polskiego (wspó³autor Maria Ró¿añska-Pó³turzycka, WSiP 1978),
Wdra¿anie do samokszta³cenia (WSiP 1983),
Lekcja w szkole wspó³czesnej (WSiP, 1985),
Nauczanie jêzyka polskiego w kl. II zasadniczej szko³y zawodowej (wspó³autor Jadwiga Kowalik, WSiP
1885),
(red.) Badania wdro¿eniowe nowych programów nauczania w szkole podstawowej (wspó³redaktor
Edward Zegad³o,Warszawa 1986),
Owiata doros³ych w Polsce  stan i kierunki przebudowy, Komitet Ekspertów do spraw Edukacji
Narodowej, Raporty tematyczne nr 26 (PWN 1989),
Dydaktyka doros³ych (WSiP 1991),
(red.) Aksjologiczne i teleologiczne problemy dydaktyki (Wyd. UMK 1993),
Akademicka edukacja doros³ych (Wyd. UW 1994),
(red.) Edukacja ustawiczna i owiata doros³ych w okresie transformacji (TWWP Cz³owiek w spo³eczeñstwie (wspó³redaktor) 1994),
Edukacja doros³ych za granic¹ (Biblioteka Edukacji Doros³ych, tom 15,Wyd.A. Marsza³ek 1998),
Adam Mickiewicz jako nauczyciel i pedagog (Szko³aWy¿sza im. P. W³odkowica, P³ock 1998),
Jak studiowaæ zaocznie. Poradnik metodyczny (Wyd. Naukowe NOVUM, P³ock 2001),
Dydaktyka dla nauczycieli (Wyd. Naukowe NOVUM, P³ock 1996 i 2002),
(red.) Kszta³cenie ustawiczne  idee i dowiadczenia (wspó³redakcja Zbigniew P. Kruszewski,
E.Anna Weso³owska, Szko³aWy¿sza im. P. W³odkowica,Wyd. Naukowe NOVUM, P³ock 2003),
(red.) Edukacja kulturalna doros³ych. Raporty z badañ miêdzykulturowych (Biblioteka Edukacji Doros³ych, tom 33, wspó³redaktor R. Góralska, P³ock 2004).
Profesor jest tak¿e autorem 65 recenzji ksi¹¿ek polskich i zagranicznych.
Drogê naukow¹ Profesora wyznacza³y rodowiska, w których podejmowa³ spo³eczn¹ pracê  jako
organizator, promotor, redaktor. Od roku 1990 jest cz³onkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, przewodnicz¹cym Zespo³u Pedagogiki Doros³ych.
Jest cz³onkiem PolskiegoTowarzystwa Pedagogicznego,Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych, PolskiegoTowarzystwa Pedagogiki Porównawczej oraz wspó³organizatorem i prezesem AkademickiegoTowarzystwa Andragogicznego.
Od roku 1992 organizuje systematycznie Toruñskie Konferencje Dydaktyczne o zasiêgu ogólnopolskim,
aktywnie uczestniczy i wspiera cykliczne Konferencje Andragogiczne.
Wspó³pracuje z zagranicznymi placówkami naukowymi: Instytutem Pedagogiki UNESCO w Hamburgu i Europejskim Biurem Edukacji Doros³ych, prowadzi wspólne badania z Uniwersytetem Humboldta
w Berlinie, wspó³pracuje z niemieckimi towarzystwamiAUE (UniwersyteckieTowarzystwo Edukacji Doro80
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s³ych) i DVV (Niemieckie Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych). Prowadzi tak¿e naukow¹ wspó³pracê
z Uniwersytetami w Lund (Szwecja), Manchesterze (Anglia), Bielefeld, Regensburgu, Klagenfurcie oraz
Pradze, a tak¿e Instytutem Edukacji Doros³ych w Sankt Petersburgu (Rosja),Akademi¹ Edukacji w Bratys³awie i innymi orodkami naukowymi.
Jest twórc¹ i redaktorem naczelnym pó³rocznika Toruñskie Studia Dydaktyczne od 1992 r., Rocznika
Andragogicznego od 1994 roku i kwartalnika szkó³ niepañstwowych Edukacja Otwarta, wydawanego
w P³ocku od roku 2001. By³ tak¿e jedn¹ kadencjê redaktorem naczelnym kwartalnika UMK Kultura
i Edukacja.
Jest cz³onkiem Redakcji Owiaty Doros³ych, Przegl¹du Pedagogicznego, Edukacji Doros³ych,
Biuletynu Instytutu Pedagogiki i Biblioteki Edukacji Doros³ych.
Profesor Józef Pó³turzycki ujawnia swoje pasje i zainteresowania rodzim¹ kultur¹. St¹d Jego prace
powiêcone interpretacji bitwy pod Grunwaldem, wieszczom:Adamowi Mickiewiczowi, Janowi Kochanowskiemu i muzeom literackim.
Z okazji 70-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowej prof. Józefowi Pó³turzyckiemu zosta³y ofiarowane
studia Cz³owiek i edukacja (Wydawnictwo Naukowe NOVUM Sp. Z o.o., P³ock 2004).
Henryk Bednarczyk
Orodek Kszta³cenia i Doskonalenia Kadr
Instytut Technologii Eksploatacji  PIB, Radom
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Zenon GAWORCZUK
Zenon Gaworczuk od 2002 roku jest Dyrektorem GeneralnymTowarzystwa
Wiedzy Powszechnej. Zanim obj¹³ tê funkcjê pracowa³ na wielu stanowiskach
w owiacie na terenie Mazowsza.
Urodzi³ siê 22 grudnia 1941 roku w Mikuliczach. Jego nauka przypada³a na
okres powojenny. Edukacjê formaln¹ zakoñczy³ na PolitechniceWarszawskiej,Wydziale Nauczycielskim.
Pracê nauczycielsk¹ rozpocz¹³ w roku 1961 w Technikum Elektrycznym
w Siedlcach. To by³a dobra praktyka, umo¿liwiaj¹ca pracê w Zespole Szkó³ Technicznych WSK PZL w Warszawie, na stanowisku nauczyciela przedmiotów technicznych. Mia³o to miejsce w latach 19641975. By³ to wa¿ny okres zdobywania
dowiadczeñ w ³¹czeniu kszta³cenia teoretycznego i praktycznego w konkretnym dziale gospodarki.
W latach 19751987 podj¹³ pracê w Zespole Szkó³ Mechaniki Precyzyjnej wWarszawie, najpierw na
stanowisku nauczyciela, a nastêpnie, po ukoñczeniu studiów podyplomowych z zakresu zarz¹dzania owiat¹,
na stanowisku wicedyrektora i dyrektora tej placówki.
Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e Zenon Gaworczuk by³ zwi¹zany przez 26 lat ze szkolnictwem zawodowym
pe³ni¹c ró¿ne funkcje, jednoczenie doskonal¹c swoje kwalifikacje. Posiada bowiem II stopieñ specjalizacji
zawodowej z zakresu zarz¹dzania owiat¹.
To zapewne spowodowa³o, ¿e w roku 1987 zosta³ powo³any na stanowisko Wicekuratora Owiaty
w Warszawie. Podczas pe³nienia tej funkcji do 2000 roku da³ siê poznaæ i uzyska³ uznanie rodowiska jako
dobry organizator owiaty. Swoj¹ dzia³alnoæ rozpocz¹³ od przystosowania struktur Kuratorium do Ustawy
o Samorz¹dzie Terytorialnym oraz Ustawy o Systemie Owiaty. Dzia³ania te obejmowa³y zarówno sprawy
finansowania owiaty, jak te¿ sprawy kadr, ich kwalifikacji oraz doskonalenia.
Po zmianach podzia³u administracyjnego kraju, Zenon Gaworczuk jako wicekurator Owiaty wWarszawie bra³ udzia³ w organizowaniu Kuratorium Mazowieckiego.
W uznaniu efektów dzia³alnoci, Ministerstwo Edukacji Narodowej powo³a³o Zenona Gaworczuka na
eksperta w dziedzinie zarz¹dzania finansami owiaty. By³ on w tym czasie inicjatorem opracowania nowych
zasad podzia³u rodków finansowych na wydatki bie¿¹ce oraz nowe inwestycje. Przynios³o to efekty w postaci
wybudowania ponad 300 nowych obiektów dla owiaty na terenieWarszawy i województwa.
Zenon Gaworczuk okaza³ siê skutecznym negocjatorem ze zwi¹zkami zawodowymi w zakresie polityki
kadrowej, racjonalnego zatrudnienia, bez napiêæ spo³ecznych.
W czasie, gdy sprawowa³ funkcjê wicekuratora zlikwidowano dowo¿enie do szkó³ w Warszawie, przez
zbli¿enie placówek edukacyjnych do miejsca zamieszkania dzieci. Poprawi³y siê w krótkim czasie warunki
ekonomiczne szkó³ przez przejêcie ich przez gminy.
Jeszcze jeden fakt warty odnotowania w zakresie kszta³cenia zawodowego. Mam tu na uwadze organizowanie przez Zenona Gaworczuka Centrów szkoleniowych zamiast dotychczas istniej¹cych przestarza³ych
warsztatów szkolnych.Wychodzi³o to naprzeciw temu wszystkiemu, co mia³o miejsce w gospodarce.
Gdy w roku 2000 przeszed³ na emeryturê, wspó³organizowa³Wy¿sz¹ Szko³¹ Informatyki i Administracji, w której sprawowa³ przez trzy lata obowi¹zki Kanclerza.
Na ostatnim ZjedzieTowarzystwaWiedzy Powszechnej wykaza³ siê pomys³owoci¹ w przygotowaniu
materia³ów programowych, a tak¿e poczyni³ starania dla ufundowania nowego sztandaruTowarzystwa.
Zenon Gaworczuk by³ i jest w dalszym ci¹gu znanym spo³ecznikiem. Pe³ni³ przez wiele lat m.in. funkcje:
Prezesa Szkolnego Zwi¹zku Sportowego, Skarbnika Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Przyjació³ Dzieci,
82
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Wiceprezesa Klubu Strzelectwa Sportowego Legia wWarszawie. By³ wielokrotnie odznaczany i wyró¿niany przez w³adze pañstwowe, samorz¹dowe i organizacje spo³eczne.
Zenon Gaworczuk uwa¿any jest za cz³owieka spolegliwego, na którym zawsze mo¿na polegaæ. Bêd¹c
wicekuratorem mia³ czas nie tylko na za³atwianie spraw urzêdowych. Nie uchyla³ siê od wys³uchania tego, co
dokucza³o wielu ludziom znanym mu lub nieznanym. Sugerowa³, jak mo¿na rozwi¹zaæ problemy, kierowa³ do
odpowiednich instytucji i urzêdów, pomaga³ w pokonywaniu barier, jakie niejednokrotnie wystêpuj¹. Jest
znakomitym znawc¹ przepisów prawa i potrafi je interpretowaæ z litery i ducha. Dawa³o to w wielu
przypadkach po¿¹dane wyniki.
Osobicie zaliczam Zenona Gaworczuka do tych ludzi-lekarzy, którzy potrafi¹ leczyæ s³owem.Wynika to
zapewne z Jego charakteru s³u¿enia innym.
Zenon Gaworczuk nale¿y do ludzi czytaj¹cych.Twierdzi, ¿e na to musi mieæ czas, gdy¿ gwarantuje to
prawdziwe uczestnictwo w przekszta³caniu rzeczywistoci.
Stanis³aw Kaczor
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Konferencje, seminaria, informacje,
przyk³ady dobrych praktyk
Edukacja Doros³ych w Zjednoczonej Europie
 Bogactwo, Ró¿norodnoæ, Dowiadczenie
Adult Education in a United Europe
 Abundance, Diversity, Experience
Toruñ, 2123 padziernika 2004
Konferencja zosta³a zorganizowana przy wspó³pracy Zak³adu Edukacji Ustawicznej i Pedagogiki
Porównawczej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu im.
M. Kopernika w Toruniu (ZEUiPP UMK) oraz Instytutu Wspó³pracy Miêdzynarodowej Niemieckiego
Zwi¹zku Uniwersytetów Powszechnych (IIZ/DVV).
Honorowy patronat nad konferencj¹ obj¹³ pan prof.
dr hab. Jan Kopcewicz, Rector Magnificus Uniwersytetu Miko³aja Kopernika wToruniu.
Dziêki, miêdzy innymi, osobistemu zaanga¿owaniu prof. dr hab. Ewy Przybylskiej  kierownika
ZEUiPP UMK oraz prof. (H) dr Heriberta Hinzena
dyrektora IIZ/DVV uda³o siê zgromadziæ wToruniu
blisko 200 goci z ponad 30 krajów. Poza reprezentantami niemal wszystkich pañstw cz³onkowskich Unii
Europejskiej, swoj¹ obecnoci¹ zaszczycili przedstawiciele nauki, instytucji szkoleniowych, w³adz resortu edukacji takich krajów, jakAzerbejd¿an, Gruzja,
Albania, Bonia i Hercegowina, Macedonia, Serbia,
Izrael,Turcja,Armenia, Szwajcaria, Bia³oru, Rosja.
W konferencji udzia³ wziêli równie¿ przedstawiciele InstytutuTechnologii Eksploatacji w osobach
prof. dr. hab. Henryka Bednarczyka, mgr Jolanty
Religi oraz mgr Doroty Koprowskiej.
Zgodnie z tytu³em konferencji oraz przyjêtymi
za³o¿eniami programowymi obrady oscylowa³y wokó³ problematyki nowego wymiaru interkulturowego
edukacji doros³ych oraz istoty wzmagaj¹cego siê procesu interkulturowoci w rozszerzonej Europie. Przyczyni³y siê do stworzenia europejskiego forum dialogu pomiêdzy teoretykami a praktykami edukacji doros³ych, by europejska edukacja doros³ych nie by³a
wy³¹cznie dziedzin¹ czysto akademick¹ oraz do ukon84

stytuowania siê grup roboczych, które bêd¹ specjalizowaæ siê w poszczególnych obszarach merytorycznych europejskiej edukacji doros³ych, ze szczególnym uwzglêdnieniem badañ potrzeb edukacyjnych
i specyfiki pracy z grupami poszkodowanymi spo³ecznie. Znalaz³o to odzwierciedlenie ju¿ podczas prac
wspomnianych poni¿ej grup warsztatowych.
Spotkanie siê tak szerokiego grona teoretyków
i praktyków edukacji ustawicznej doros³ych umo¿liwi³o prezentacjê nieznanych b¹d niedocenianych
w europejskiej edukacji doros³ych osi¹gniêæ spo³eczeñstw, które, przez dziesiêciolecia ¿yj¹c i tworz¹c
w izolacji od Europy Zachodniej, nie mia³y mo¿liwoci podzielenia siê bogactwem swojej myli humanistycznej.
Program konferencji obejmowa³ zarówno obrady plenarne, jak i pracê w formie warsztatów. Obrady
plenarne zawiera³y wyst¹pienia takich autorytetów
wiata nauki, jak np.: Prof. dr hab. Witold Wojdy³o
(Dziekan Wydzia³u Humanistycznego UMK), Prof.
dr hab.Aleksander Nalaskowski (Dyrektor IP UMK),
Prof. dr hab. Lech Witkowski (UJ), Prof. dr hab.
Dieter Timmermann (Rector Magnificus, Uniwersytet w Bielefeld); przedstawicieli rz¹du (Halina Cielak- MENiS); w³adz lokalnych (Romuald Kosieniak,
Wojewoda Kujawsko-Pomorski; Micha³ Zaleski, Prezydent Miasta Torunia), jak równie¿ referat Prof. dr
Avivy Doron z Uniwersytetu e Hajfie reprezentuj¹cej
w Toruniu UNESCO.
Praca w grupach warsztatowych odbywa³a siê
podczas dwóch kolejnych obrad konferencji i powiêcona by³a nastêpuj¹cej tematyce:
• Promowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji,
• Równoæ szans miêdzy kobietami i mê¿czyznami,
• Spójnoæ spo³eczna i gospodarcza,
• Wk³ad w walkê przeciw rasizmowi i ksenofobii,
• Promowanie nauczania i uczenia siê jêzyków,
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• Promowanie równych mo¿liwoci dla osób niepe³nosprawnych,
• Metody miêdzykulturowej edukacji doros³ych 
komunikowanie i moderacja,
• Kszta³cenie nauczycieli ludzi doros³ych w ramach
edukacji ustawicznej i szkolnictwa wy¿szego
(projekt TEACH),
• Lobbing na rzecz edukacji doros³ych na szczeblu
europejskim,
• Tygodnie osób ucz¹cych siê oraz wspó³praca ponadgraniczna,
• Dzielenie siê pomys³ami na przysz³¹ wspó³pracê.
Jedn¹ z okazji do podkrelenia roli Instytutu
w dziedzinie edukacji ustawicznej doros³ych by³ referat wstêpny do pierwszego z ww. warsztatów, przygotowany przez J. Religê, jako tzw. zagajenie do dalszej dyskusji i pracy w obszarze mo¿liwoci wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych
w edukacji.
Konferencja da³a te¿ uczestnikom mo¿liwoæ
zaznajomienia siê z kilkoma przyk³adami projektów
miêdzynarodowych dotycz¹cych problematyki miêdzykulturowoci w edukacji doros³ych. Swoje dowiadczenia prezentowali przedstawiciele Federacji
Uniwersytetów Powszechnych z Hiszpanii, £otewskiego Zwi¹zku Edukacji Doros³ych, Fiñskiego
Zwi¹zku Uniwersytetów Powszechnych, Krajowego
Zwi¹zku Regionalnych Centrów Edukacji Doros³ych
z Rumunii.
Wyj¹tkowa atmosfera piêknego miastaTorunia,
sprawna i przyjazna uczestnikom organizacja pracy
oraz udzia³ tak szerokiej rzeszy ekspertów edukacji
ustawicznej doros³ych sprzyja³y zarówno intensywnej pracy, jak i mi³emu spêdzaniu czasu wolnego,
o który równie¿ zatroszczyli siê organizatorzy konferencji.
Jolanta Religa
Zak³ad Doskonalenia Kadr
Instytut Technologii Eksploatacji  PIB, Radom
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Jakoæ w Edukacji:
Sposoby zapewniania jakoci w kszta³ceniu
zawodowym w Europie. Dowiadczenia
brytyjskie, holenderskie i polskie
Quality in education: The methods of quality assurance in vocational learning in Europe.
British, Dutch and Polish experiences
Jachranka, 1920 marca 2005 r.
Organizatorzy: British Council, Centralny Orodek
Doskonalenia Nauczycieli,Krajowy
Orodek Wspierania Edukacji
Zawodowej
Inicjatywa zorganizowania cyklu spotkañ powiêconych jakoci w edukacji zrodzi³a siê w styczniu 1999 r., aby umo¿liwiæ debatê nad tworzeniem
kultury jakoci w edukacji z wykorzystaniem dowiadczeñ i dorobku: programów zwi¹zanych z jakoci¹
w edukacji, polskich i zagranicznych modeli (procedur, standardów) zapewniania jakoci w ró¿nych obszarach i na ró¿nych poziomach edukacji, programów
szkoleñ i materia³ów na temat jakoci w edukacji. Jednym z g³ównych celów inicjatywy pozostaje nadal
wsparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
w efektywnym wykorzystaniu dotychczasowych prac
w tym zakresie i kontynuacji skoordynowanych dzia³añ projakociowych w polskiej owiacie.
Spotkanie w dniach 1920 marca 2005 r. w Jachrance powiêcone zosta³o szeroko rozumianej tematyce jakoci kszta³cenia zawodowego i przebiega³o
pod has³emSposoby zapewniania jakoci w kszta³ceniu zawodowym w Europie. Dowiadczenia brytyjskie, holenderskie i polskie. Organizatorami
byli: British Council, Centralny Orodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Krajowy Orodek Wspierania
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  przy wsparciu
polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu oraz brytyjskiego Ministerstwa Edukacji
i Umiejêtnoci (DfES).
Obecni byli miêdzy innymi: Minister Edukacji
Narodowej i Sportu Miros³aw Sawicki, przedstawiciel Ministertwa Edukacji i Umiejêtnoci Wielkiej
Brytanii Catherine Paulson-Ellis, przedstawiciel
agencji rz¹dowej Wielkiej Brytanii Qualifications and
CurriculumAuyhority (QCA) Daryl Berrell, przed85

stawiciele holenderskiej agencji rz¹dowej Centre for
Innovation in Education and Training Jan Tonneman i Marja van den Dungen.
Uczestnicy mieli mo¿liwoæ zapoznaæ siê z aktualnymi problemami rozwoju systemów kszta³cenia zawodowego wAnglii i Holandii. Kraje te postawi³y na
kszta³cenie kompetencyjne, czyli kszta³cenie oparte
o konkretn¹ pracê. Podejcie to wykorzystuje standardy kwalifikacji zawodowych i standardy kompetencji
zawodowych, które s¹ podstaw¹ systemów zapewnienia jakoci w kszta³ceniu zawodowym. Obecnie w Holandii trwa debata, jak zmieniæ krajowe standardy kwalifikacji, aby odpowiedzialnoæ za ich wype³nianie sprowadziæ na poziom regionalny. W szczególnoci chodzi
o w³¹czenie w³adz lokalnych i przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w regionie do procesu standaryzacji edukacji zawodowej i zapewniania jakoci nauczania. Narzêdziem
osi¹gania przejrzystoci kwalifikacji zawodowych na
krajowym rynku pracy s¹ tzw. Krajowe Ramy Kwalifikacji (National Qualifications Framework  NQF), które
odnosz¹ rezultaty ró¿nych form kszta³cenia i szkolenia
zawodowego do zdefiniowanych poziomów kwalifikacji. Umo¿liwia to porównywanie kompetencji zdobywanych indywidualnie i uelastycznia rynek pracy.
W Polsce jestemy dopiero na etapie sprawdzania metodologii budowania krajowych standardów
kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu PHARE 2000 Krajowy system szkolenia zawodowego,
zrealizowanego na potrzeby Ministerstwa Gospodarki i Pracy (projekt zakoñczono w styczniu 2004 r.),
zaprojektowano 40 standardów kwalifikacji zawodowych i 89 modu³owych programów nauczania. Prace
maj¹ byæ kontynuowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Tym niemniej uczestnicy spotkania dostrzegaj¹ koniecznoæ powo³ania instytucji centralnej zajmuj¹cej
siê standaryzacj¹ edukacji zawodowej, zarz¹dzaniem
jakoci¹ kszta³cenia zawodowego oraz akredytowaniem orodków edukacji ustawicznej.
InstytutTechnologii Eksploatacji  Pañstwowy
Instytut Badawczy reprezentowali:dr in¿. Krzysztof
Symela, dr in¿. IreneuszWoniak, którzy poprowadzili warsztaty nt. Standardy kwalifikacji zawodowych.
Ireneusz Woniak
Zak³ad Badañ Edukacji Zawodowej
Instytut Technologii Eksploatacji  PIB, Radom
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Perspektywy dla doradztwa zawodowego
 wymiar lokalny i globalny
The prospects for vocational counseling
 local and global dimension
Radom  ITeE, 7 kwietnia 2005
W dniu 7 kwietnia 2005 r. w InstytucieTechnologii Eksploatacji  Pañstwowym Instytucie Badawczym w Radomiu odby³a siê konferencja pt. Perspektywy dla doradztwa zawodowego  wymiar lokalny i globalny. By³o to przedsiêwziêcie partnerskie, w które zaanga¿owanych by³o kilka instytucji:
Wojewódzki Urz¹d Pracy w Warszawie Filia w Radomiu, wspólnie z InstytutemTechnologii Eksploatacji  PIB w Radomiu, a tak¿e ze strony Urzêdu Miasta
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
w Radomiu oraz Radomski Oddzia³ Doskonalenia Nauczycieli. Patronat nad Konferencj¹ obj¹³ Prezydenta
Miasta Radomia.
Celem konferencji by³o podniesienie rangi doradztwa zawodowego w regionie, stworzenie warunków do rozwoju etatowego doradztwa zawodowego
w szko³ach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
pozyskanie przychylnoci w³adz lokalnych  owiatowych i samorz¹dowych, które tworz¹ politykê
w tym obszarze.
Adresatami zorganizowanej imprezyoprócz lokalnych w³adz byli tak¿e dyrektorzy szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dyrektorzy urzêdów pracy, doradcy zawodowi z resortu edukacji i pracy, pedagodzy, nauczyciele przedsiêbiorczoci i opiekunowie SzOK-ów.
Sporód szerokiego grona zaproszonych goci
reprezentuj¹cych wszystkie wspomniane rodowiska
na konferencjê przyby³a bardzo liczna, blisko 200-osobowa grupa zainteresowanych t¹ problematyk¹
odbiorców. Wród nich byli m.in. Senator Zbigniew
Go³¹bek, Prezydent Miasta Radomia  Zdzis³aw Marcinkowski orazWiceprezydent Anna Szczepañska,
przedstawiciele Kuratorium Owiaty w Warszawie
Delegatura w Radomiu,Wydzia³u Edukacji i Sportu
Urzêdu Miejskiego oraz radni KomisjiEdukacji, Sportu i Turystyki Rady Miasta Radomia.
O regionalnym zainteresowaniu konferencj¹
mo¿e wiadczyæ tak¿e fakt przyjêcia zaproszenia przez
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uczestników, którzy podjêli trud przyjazdu z odleg³ych
obszarów Mazowsza  przedstawicieli Wojewódzkiego Urzêdu Pracy wWarszawie Filii w Ciechanowie, Ostro³êce, P³ocku i Siedlcach oraz Powiatowych
Urzêdów Pracy subregionu radomskiego, a tak¿e pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,
szkó³ wy¿szych, ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych,
jednostek szkol¹cych, Szkolnych Orodków Kariery,
Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP,
Radomskiego oraz Miêdzypowiatowego Orodka
Doskonalenia Nauczycieli i wielu innych instytucji
i placówek dzia³aj¹cych w Radomiu i regionie radomskim.
Wród zaproszonych na konferencjê prelegentów zaproszenie przyjêli i wyg³oszili referaty, m.in.:
przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu, Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz centralnych instytucji zwi¹zanych ze wspieraniem doradztwa zawodowego.
Otwarcia konferencji oraz prelekcji wprowadzaj¹cej w problematykê doradztwa zawodowego i rozwój edukacji ustawicznej dokona³ prof. Henryk Bednarczyk  Zastêpca Dyrektora InstytutuTechnologii
Eksploatacji  Pañstwowego Instytutu Badawczego
w Radomiu.
Nastêpnie wyst¹pi³a Zofia ¯bikowska z Departamentu Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, która
obszernie omówi³a rolê i zadania doradcy zawodowego w szkole. Na temat instytucjonalnej obs³ugi poradnictwa zawodowego w wymiarze lokalnym i rodowiskowym mówi³ LechAntkowiak  Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Globalny wymiar poradnictwa podj¹³Wojciech Kreft z Fundacji Realizacji Programów Spo³ecznych wWarszawie referuj¹c wyk³adniê Komisji
Europejskiej dla doradztwa zawodowego i jej implikacje dla Polski.
W II czêci konferencji Iwona Kania z Krajowego Orodka Wspierania Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej podjê³a temat dotycz¹cy rozwoju poradnictwa zawodowego w edukacji w kontekcie
kszta³cenia ustawicznego, natomiast Ma³gorzata Je¿ewska z Dolnol¹skiegoCentrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli wWa³brzychu poEDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 1/2005

dzieli³a siê dowiadczeniami swojej placówki we
wspieraniu doradztwa zawodowego w regionie dolnol¹skim. Na zakoñczenie konferencji przedstawiciele radomskich instytucji i placówek edukacyjnych
przedstawili lokalne inicjatywy i osi¹gniêcia, mo¿liwoci i perspektywy rozwoju wynikaj¹ce z realizacji
nowych projektów w zakresie doradztwa zawodowego oraz dorobek Szko³y Dobrej Praktyki Doradztwa
Zawodowego w Radomiu (lokalnego forum wymiany wiedzy, metod, narzêdzi pracy, informacji). Podsumowaniem konferencji by³a dyskusja, która przeci¹gnê³a siê na rozmowy kuluarowe w trakcie lunchu
oraz jeszcze na d³ugo po nim.
Równolegle z odbywaj¹cymi siê w auli ITeE
prelekcjami i wyst¹pieniami w foyer wspania³ego
obiektu Instytutu zorganizowana by³a Galeria Konferencji, w której zainstalowano stoiska wystawiennicze i prezentacje. W galerii swoj¹ ofertê edukacyjn¹
prezentowa³y radomskie uczelnie: Wy¿sza Szko³a
Handlowa orazWy¿sza Szko³a Biznesu. Na stoiskach
wystawienniczych mo¿na by³o równie¿ zapoznaæ siê
z ofert¹ wydawnicz¹ oraz nabyæ publikacje, poradniki
i czasopisma tematyczne z Krajowego Orodka
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
w Warszawie,Wydawnictwa Rea wWarszawie, InstytutuTechnologii Eksploatacji w Radomiu oraz radomskiej Ksiêgarni Edukacyjnej Belfer. Wspaniale
zorganizowane i wyposa¿one stoisko reklamuj¹ce
zasoby informacyjne i mo¿liwoci pracy przedstawi³o tak¿e Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
Ochotniczego Hufca Pracy w Radomiu oraz radomska filia Wojewódzkiego Urzêdu Pracy. Galeria cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem uczestników konferencji. W przerwach wyk³adowych stoiska oblegane by³y przez osoby zainteresowane nabyciem najnowszych wydawnictw, materia³ów informacyjnych.
Konferencja by³a wa¿n¹ platform¹ wyra¿ania
pogl¹dów pomocnych w zidentyfikowaniu i usystematyzowaniu najwa¿niejszych problemów w zakresie doradztwa edukacyjnego i zawodowego. Uzyskane od uczestników informacje i opinie dostarczy³y
organizatorom dodatkowych argumentów dotycz¹cych planowania i organizacji doradztwa zawodowego w naszym regionie. Przeprowadzona podczas imprezy ankieta i uzyskane z niej informacje pokazuj¹
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ogromn¹ potrzebê organizacji takich spotkañ. Podkrelano wagê i przydatnoæ uzyskanych informacji
i materia³ów, nawi¹zanych nowych kontaktów oraz
mo¿liwoæ dzielenia siê dowiadczeniami i dobrymi
praktykami w obszarze poradnictwa zawodowego.
Wysoko i zdecydowanie pozytywnie oceniona zosta³a tak¿e inicjatywa utworzenia Regionalnej Sieci
Promocji Dobrych Praktyk Doradztwa Zawodowego
jako przedsiêwziêcia bardzo potrzebnego dla rodowiska, stanowi¹cego wa¿ne ród³o twórczych pomys³ów oraz wsparcia dla doskonalenia kompetencji
doradców zawodowych w regionie.
Wymiernym efektem konferencji Perspektywy
dla doradztwa zawodowego  wymiar lokalny i globalny by³o z³o¿enie przez Zdzis³awa Marcinkowskiego  Prezydenta Miasta Radomia deklaracji, i¿ problematyka rozwoju poradnictwa zawodowego w naszym miecie zostanie potraktowana priorytetowo.
Miasto bêdzie szukaæ pieniêdzy na zatrudnienie
w szko³ach doradców zawodowych  zadeklarowa³
prezydent. Teraz bowiem praktycznie ¿adna szko³a
nie ma etatowych doradców. Prezydent ma nadziejê,
¿e miasto uzyska pomoc finansow¹ na wdro¿enie programu zatrudniania doradców. Na pewno nie bêdzie
k³opotów z kadrami, bowiem ju¿ kilkadziesi¹t osób
w naszym regionie ma za sob¹ specjalistyczne studia
podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego.
Zg³oszony zosta³ zatem do Ministerstwa akces uczestnictwa radomskich placówek owiatowych w pilota¿owym programie b¹d projekcie wspó³finansowanym ze rodków Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu.
Anna Kicior
Wojewódzki Urz¹d Pracy w Warszawie
Filia w Radomiu
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Wizyta m³odych andragogów
z Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu
The visit of youngAndragogs from the
Academy of Special Education in the Ministry
of National Education and Sport
W dniu 17 listopada 2004 r. na zaproszenie dyrektora Departamentu Kszta³cenia Zawodowego
i Ustawicznego MENiS Haliny Cielak  odby³o siê
seminarium powiêcone dydaktyce doros³ych, które
poprowadzi³a Naczelnik Departamentu  Zofia Stypiñska oraz Beata Krajewska.
W seminarium uczestniczyli studenci II roku
Andragogiki oraz wyk³adowcyAPS  mgr Jolanta
Winiewska i prof. dr hab. Jerzy Stochmia³ek.
Podczas seminarium zapoznano studentów
z zadaniami realizowanymi przez Departament KZiU
oraz najnowszymi tendencjami rozwoju kszta³cenia
ustawicznego. Do najwa¿niejszych zadañ Departamentu mo¿na zaliczyæ m.in.:
• Organizowanie kszta³cenia w szko³ach publicznych,
• Ustalanie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
• Organizowanie doradztwa zawodowego,
• Ustalanie podstaw programowych i programów
kszta³cenia,
• Ustalanie zasad przeprowadzania egzaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe oraz standardów wymagañ egzaminacyjnych,
• Ustalanie warunków, trybu organizowania i realizowania przez uczniów i s³uchaczy praktycznej
nauki zawodu,
• Ustalanie zasad przeprowadzania przez komisje
egzaminacyjne Izb Rzemielniczych egzaminów
kwalifikacyjnych na tytu³y: czeladnika i mistrza
w zawodzie,
• Doskonalenie systemu akredytacji placówek prowadz¹cych dzia³alnoæ owiatow¹ w formach
pozaszkolnych,
• Ustalanie zasad edukacji niestacjonarnej, w tym
kszta³cenia na odleg³oæ,
• Ustalanie warunków i trybu uzyskiwania i uzupe³niania przez osoby doros³e wiedzy ogólnej,
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umiejêtnoci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,
• Ustalanie zasad przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu wszystkich szkó³ dla
doros³ych,
• Wspó³dzia³anie z instytucjami rz¹dowymi, samorz¹dowymi i partnerami spo³ecznymi w tworzeniu kierunków rozwoju edukacji ustawicznej,
w tym Strategii rozwoju kszta³cenia ustawicznego do 2010 roku.
Naczelnik Departamentu przybli¿y³a podstawy
prawne dotycz¹ce kszta³cenia zawodowego, ogólnozawodowego, podnoszenia kwalifikacji oraz kszta³cenia ustawicznego doros³ych.
Kolejnym istotnym punktem spotkania by³o
omówienie Strategii rozwoju kszta³cenia ustawicznego do 2010 roku. Strategia zak³ada realizacjê koncepcji uczenia siê przez ca³e ¿ycie, poprzez stwarzanie
osobom doros³ym, pracuj¹cym i bezrobotnym mo¿liwoci podnoszenia poziomu wykszta³cenia, przekwalifikowania oraz budowania spo³eczeñstwa opartego
na wiedzy. Poinformowano tak¿e o opracowywanym
dla warunków polskich projekcie EUROPAS  dokumencie unijnym, w którym bêdzie opisana droga
kszta³cenia w celu potwierdzenia uzyskanych kwalifikacji zawodowych oraz umiejêtnoci w innych krajach Unii Europejskiej.
Wród zadawanych przez uczestników dyskusji pytañ najwa¿niejsze, jak siê wydaje, zadane przez
starostê grupy  £ukaszaWyszkowskiego, dotyczy³o
szans zatrudnienia andragogów na wspó³czesnym
rynku pracy oraz potrzebnych do tego kwalifikacji.
Beata Krajewska w odpowiedzi przytoczy³a swoje
dowiadczenia dotycz¹ce zatrudnienia. Udzieli³a tak¿e rady, aby osoby zainteresowane ledzi³y Biuletyn
S³u¿by Cywilnej, gdzie zawarte s¹ wymagane kwalifikacje potrzebne do pracy na danym stanowisku.
Dodatkowo zaprezentowa³a wyniki najnowszych badañ przeprowadzonych przez Departament KZiU,
z których wynika³o, ¿e sektor edukacyjny, a w tym
edukacja doros³ych rozwija siê dosyæ dynamicznie, co
bêdzie mia³o korzystny wp³yw na mo¿liwoæ zatrudnienia w przysz³oci w wybranym przez nas zawodzie.
Sk³adaj¹c serdeczne podziêkowania za gocinnoæ oraz znakomit¹ prezentacjê zagadnieñ tematyczEDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 1/2005

nych prof. Jerzy Stochmia³ek wyrazi³ nadziejê na
mo¿liwoæ dalszego uzyskiwania ze strony MENiS
porad oraz informacji o najnowszych tendencjach
polityki owiatowej i praktycznych rozwi¹zañ w zakresie edukacji doros³ych.
Z satysfakcj¹ zaobserwowa³am, ¿e zagadnienia
poruszone na seminarium wzbudzi³y bardzo du¿e zainteresowanie studentów oraz spowodowa³y potrzebê dalszego pog³êbiania wiedzy z tego obszaru.
Ewelina Ró¿yñska
Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

Przyk³ady edukacyjnych
czasopism elektronicznych
Examples of on-line educational magazines
Elektroniczna, internetowa forma prezentacji
i upowszechniania ksi¹¿ek i czasopism sta³a siê powszechnym sposobem promowania zagadnieñ zwi¹zanych z e-edukacj¹. Upowszechnianie siê zjawiska
ksi¹¿ki elektronicznej jako nowej jakoci w dzia³alnoci wydawniczej nie mo¿e pozostawaæ bez wp³ywu
tak¿e na procesy edukacyjne.Tekst rozpowszechniany poprzez szybkie ³¹cza internetowe i odczytywany
na monitorze komputera sta³ siê wszechobecny. Prawid³owoæ ta dotyczy zarówno krótkich informacji
przesy³anych poczt¹ elektroniczn¹, jak równie¿ obiegu tekstów literackich, prac naukowych oraz materia³ów multimedialnych.
Specjalici zajmuj¹cy siê rynkiem wydawnictw
edukacyjnych przewiduj¹ systematyczny wzrost znaczenia wydawnictw elektronicznych. Podrêczniki,
rozprawy naukowe, autorskie programy nauczania,
poradniki metodyczne  to publikacje, które powinny
cechowaæ siê aktualnoci¹ treci, dostêpnoci¹, elastycznoci¹ w procesie nauczania-uczenia siê. Wymienione cechy s¹ w³aciwe w odniesieniu do publikacji elektronicznej. W obecnym czasie wiele wydawnictw i instytucji udostêpnia na swoich witrynach internetowych fragmenty podrêczników, rozdzia³y publikowanych ksi¹¿ek, niekiedy nawet darmowe
eBooki i czasopisma. Przyk³ady takich publikacji s¹
zamieszczone poni¿ej.
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e-mentor  wydawca: Szko³a G³ówna Handlowa,
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Czasopismo internetowe Szko³y G³ównej Handlowej wWarszawie jest dwumiesiêcznikiem, ukazuj¹cym
siê od padziernika 2003 r. w wersji drukowanej, skierowanej g³ównie do kadry akademickiej SGH oraz wersji
elektronicznej pod adresem www.e-mentor.edu.pl,
przeznaczonej dla szerokiego krêgu odbiorców.
Pismo propaguje treci obejmuj¹ce nauczanie
przez Internet, kszta³cenie ustawiczne i zwi¹zane z nimi
metody, formy i programy kszta³cenia, wykorzystuj¹ce technologie e-edukacji. Prezentowane s¹ mo¿liwoci i korzyci ze stosowania modelu edukacji mieszanej, czyli wspomaganie kszta³cenia tradycyjnego nowoczesnymi technikami przekazu informacji, jak np.
CD-ROM, Internet, symulacja, wizualizacja. Fakt
wykorzystywania przez wy¿sze uczelnie i instytucje
szkoleniowe ró¿nych odmian e-learningu w procesie
edukacyjnym sk³ania do wyra¿enia opinii przez przedstawicieli ro¿nych rodowisk w zakresie przydatnoci takich form kszta³cenia. Na forum czasopisma maj¹
sposobnoæ wypowiedzieæ siê studenci, kadra naukowa, projektanci informatycznego rodowiska i dydaktycy, pos³uguj¹cy siê nowoczesnymi technologiami
kszta³cenia.
Wydanie do tej pory serii omiu publikacji cechuje wysoki profesjonalizm, aktualnoæ i ró¿norodnoæ podejmowanych tematów, przybli¿aj¹cych ideê
edukacji na odleg³oæ, wspomagan¹ technologi¹ informatyczn¹, a w szczególnoci mo¿liwociami e-learningu  modelem nauczania, wykorzystuj¹cym technologiê do tworzenia i dystrybucji danych, informacji, szkoleñ oraz wiedzy.
e-duk@tor z@wodowy wydawca: Krajowy Orodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Ukazanie siê publikacji internetowej w padzierniku 2002 r. pod adresem www.koweziu.edu.pl/Edukator, rozpoczê³o edycjê nowej formy wydawniczej,
jak¹ jest elektroniczna forma przekazu informacji. Pierwotnym zamierzeniem by³o wydawanie cyklicznej
publikacji w formie dwumiesiêcznika. Obecnie zapowiedziana zosta³a zmiana w tym zakresie. Czasopi90

smo przesta³o byæ dwumiesiêcznikiem, a zastosowano edycjê ci¹g³¹. Zrezygnowano z periodycznego edytowania kolejnych numerów czasopisma, a nowe
materia³y bêd¹ siê pojawia³y na stroniee-duk@tora
zawodowego w miarê ich nap³ywania do redakcji.
Ka¿dy artyku³ bêdzie opatrzony dat¹ pojawienia siê
na stronie czasopisma. Ze strony g³ównej bêdzie mo¿liwy bezporedni dostêp do najnowszych publikacji.
Ka¿dy nowy artyku³ bêdzie wypiera³ do archiwum
ostatni¹ publikacjê.
Publikacja elektroniczna KOWEZiU zamieszczana jest w dzia³ach, których zakres i tematyka powiêcone s¹ zagadnieniom:
• Edukacja za granic¹,
• Metodyka kszta³cenia zawodowego,
• Poradnictwo zawodowe,
• Problemy szko³y zawodowej,
• Technologie informacyjne,
• Z arsena³u nauczyciela,
• Z naszych dowiadczeñ,
• Ró¿noci.
Powodem takiego uporz¹dkowania materia³ów
jest uproszczenie nawigacji w serwisie oraz usystematyzowanie prezentowanych treci.
Wirtualna Edukacja  wydawca: IEEE Learning
Technology Task Force
Czasopismo elektroniczne, publikowane w Internecie co dwa miesi¹ce od padziernika 2000 r. pod
adresem http://lttf.ieee.org, które zajmuje siê popularyzacj¹ szeroko rozumianej edukacji na odleg³oæ. Na
³amach Wirtualnej Edukacji pojawia³y siê informacje
dotycz¹ce:
 polityki nauczania na odleg³oæ w kraju i na wiecie,
 stosowanych strategii nauczania,
 praktycznych rozwi¹zañ, które znalaz³y zastosowanie w kraju i na wiecie,
 zastosowanych modeli kszta³cenia w edukacji
zdalnej,
 stosowanych technologii sprzêtowych i oprogramowania w kszta³ceniu na odleg³oæ,
 roli technologii informacyjnej w wirtualnej edukacji.
Czasopismo zawiera informacje, na które istnieje zapotrzebowanie spo³eczne i stanowi platformê
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wymiany dowiadczeñ dla osób zainteresowanych
kszta³ceniem na odleg³oæ. Wirtualna Edukacja to czasopismo elektroniczne adresowane do:
- osób, które maj¹ znacz¹cy wp³yw na stworzenie
warunków i rozwój nauczania na odleg³oæ
w Polsce,
 osób zajmuj¹cych siê owiat¹ i edukacj¹,
 wszystkich nauczycieli zainteresowanych kszta³ceniem na odleg³oæ w Polsce,
 specjalistów z dziedziny technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 osób zainteresowanych rozwojem nauczania na
odleg³oæ w Polsce.
Autorami publikowanych artyku³ów s¹ osoby
zainteresowane problematyk¹ e-edukacji i posiadaj¹ce dowiadczenie w tej dziedzinie.
Magazyn EdukacjiWirtualnej MEWa  OKNO
Politechnika Warszawska
Czasopismo elektroniczne, publikowane w Internecie pod adresem www.okno.pw.edu.pl/mewanew udostêpnia swoje ³amy dla wszystkich autorów,
którzy pisz¹ na tematy zwi¹zane z edukacj¹ na odleg³oæ, kszta³ceniem ustawicznym, wykorzystaniem
Internetu i technik multimedialnych jako narzêdzi
w procesie kszta³cenia. Zamieszczone publikacje wskazuj¹ na rosn¹ce zainteresowanie kszta³ceniem na odleg³oæ. W wielu uczelniach funkcjonuj¹ orodki przygotowuj¹ce przedmioty i kursy w nowej multimedialnej formie i oferuj¹ce je przez Internet.Tak¿e korporacje intensywnie wykorzystuj¹ nowe technologie
w kszta³ceniu swoich pracowników.
Przedstawione przyk³ady prezentuj¹ osi¹gniêcia orodków kszta³cenia na odleg³oæ w uczelniach:
UniwersytetWarszawski,Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdañska, Szko³a
G³ówna Handlowa wWarszawie, a tak¿e w korporacjachAlcatel i Computerland. Mo¿na tak¿e znaleæ
tematykê z zakresu: charakterystyki wspó³czesnych
uniwersytetów otwartych i wirtualnych, zasad i problemów tworzenia sieci, opisu funkcji portalu edukacyjnego oraz techniki prowadzenia eksperymentów
na odleg³oæ. Zamieszczono ciekawe publikacje dotycz¹ce prezentacji problemów pedagogiki w kszta³ceEDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 1/2005

niu na odleg³oæ, problemów organizacji samoorganizuj¹cych siê sieci oraz wykorzystywania i wprowadzania testu do materia³u dydaktycznego.
Gazeta IT  wydawca: IT  Investment
Elektroniczny miesiêcznik publikowany w Internecie pod adresem www.gazeta-it.pl, który ukazuje
siê od maja 2002. Gazeta IT jest niezale¿nym czasopismem skierowanym do czytelników zainteresowanych
tematyk¹ szeroko rozumianych technologii informatycznych. Zapocz¹tkowana zosta³a przez grupê redaktorów poprzednio zwi¹zan¹ z elektronicznym dwutygodnikiem  Gazeta Praca dla Informatyków.
W Gazecie publikowane s¹ teksty, dostarczaj¹ce u¿ytecznych informacji twórcom i u¿ytkownikom
nowoczesnych technologii informatycznych. Na ³amach mo¿na równie¿ znaleæ materia³y nietypowe,
nawi¹zuj¹ce do problemów informatycznego (i nie
tylko) rynku pracy, spo³ecznych aspektów nasycenia
rzeczywistoci technologi¹, a tak¿e zwi¹zków pomiêdzy technologiami informatycznymi a pedagogik¹ (tak
nauczaniem informatyki, jak i technologiami informatycznymi w nauczaniu innych przedmiotów). Mo¿na
w niej znaleæ dzia³y tematyczne, powiêcone ró¿nym
aspektom obecnoci technologii informatycznych
w naszej rzeczywistoci.
Pro Dialog  wydawca: Wydawnictwo NAKOM
w Poznaniu
Czasopismo wspó³redagowane przez Polskie
Towarzystwo Informatyczne (wczeniej przez Oddzia³ Wielkopolski PTI), które ukazuje siê od 1994 r.
w Internecie pod adresem www.nakom.com.pl. Publikowane s¹ artyku³y o oprogramowaniu komputerów (software) i jego wykorzystaniu w praktyce, zastosowaniach komputerów, projektowaniu systemów
informatycznych oraz prace dotycz¹ce programowania komputerów i rozwi¹zywania ró¿nych problemów
programistycznych. Nie s¹ publikowane artyku³y powiêcone sprzêtowi komputerowemu.
wybór i opr.  Zbigniew Kramek
Zak³ad Badañ Edukacji Zawodowej
Instytut Technologii Eksploatacji  PIB, Radom
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CZ£OWIEK I EDUKACJA
Studia ofiarowane
Profesorowi Józefowi Pó³turzyckiemu
(red.) E. Anna Weso³owska
Man and education. Study dedicated
to Prof. Józef Pó³turzycki
Wydawnictwo Naukowe NOVUM sp. z o.o.,
P³ock 2004, ss.774
Publikacja wydana zosta³a z okazji wa¿nych dla
Profesora Józefa Pó³turzyckiego rocznic. Jest poprzedzona obszernym ¿yciorysem, wykazem doktorów
promowanych przez Jubilata oraz bibliografi¹ prac.
Bardziej osobisty charakter ma Laudatio dla prof. dr.
hab. Józefa Pó³turzyckiego autorstwa MaciejaTanasia. Ksi¹¿ka poza rozbudowanym wstêpem (powiêconym osobie i pasjom naukowym Profesora) sk³ada
siê z czterech czêci. Podzia³ materia³u odpowiada
rozleg³ym zainteresowaniom naukowym szacownego Jubilata.
Czêæ pierwsza: Problemy antropologiczne 
sk³ada siê na ni¹ dziewiêæ artyku³ów, poruszaj¹cych
szerokie spektrum zagadnienia, jakim jest antropologia. Uniwersalizm dotycz¹cy istoty egzystencji oraz
rozwoju cz³owieka widziany jest z perspektywy antropologicznej. Dziedzictwo kulturowe i jego funkcja
w miêdzypokoleniowym przekazie, jak równie¿
wp³yw na edukacjê regionaln¹ to tematyka artyku³u
autorstwa Piotra Petrykowskiego. Rozwój i ¿ycie cz³owieka to równie¿ staroæ i niepe³nosprawnoæ. Starzenie siê, ostatni etap ludzkiego ¿ycia, widziane jest
w perspektywie rozwoju duchowoci i edukacji.
Autorka El¿bieta Dubas problemy staroci rozpatruje
na p³aszczynie rozwoju biologicznego, psychicznego,
spo³ecznego, kulturowego i duchowego. Mo¿liwoæ
ca³o¿yciowej edukacji stwarza ka¿demu cz³owiekowi
szansê na rozwój i polepszenie komfortu ¿ycia.
Problemy spo³eczne  to tytu³ drugiej czêci
omawianej publikacji. Jako pierwszy zamieszczono
artyku³ prof. Zbigniewa Kwieciñskiego Pedagogiczne aspekty wyzerowania. Autor przedstawiaj¹c pojêcia zera i wyzerowania na tle szeroko pojêtych badañ
(pedagogicznych, historycznych, kulturowych)
w sposób zdecydowany przypomina nam o nieodwracalnym (negatywnym) wp³ywie na nasz¹ wiado92

moæ i kulturê obcych kolonizacji kulturowych.
W sk³ad omawianego rozdzia³u wchodz¹ równie¿ inne
artyku³y. Edukacja postrzegana w wietle globalizacji, edukacyjne problemy i potrzeby bezrobotnych
kobiet i doros³ych mieszkañców wsi to wspó³czesnoæ.
Historia za to szkolnictwo i owiata na Górnym l¹sku, jej znaczenie dla s³owiañskich mniejszoci narodowych, a tak¿e wartoci humanitarne organizacji
Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca. Nie
mog³o w czêci powiêconej problemom spo³ecznym
zabrakn¹æ artyku³u o nowych strategiach edukacyjnych w kontekcie pracy u podstaw, autorstwa prof.
Henryka Bednarczyka.
Czêæ trzecia  to wszechstronnie zaakcentowane Problemy dydaktyczne. Sk³adaj¹ siê na ni¹ dwa
podrozdzia³y. Szkolnictwo wy¿sze aktualia i perspektywy oraz Studenci i nauczyciele  oczekiwania i wyzwania. Dwa artyku³y powiêcono nauczaniu religii
i jej pedagogicznym podstawom. Inne poddaj¹ ocenie
i analizie stan szkolnictwa wy¿szego, tendencje przemian i perspektywy rozwoju. Podrozdzia³ drugi otwiera artyku³ prof.TadeuszaAleksandra Dynamika i w³aciwoci kszta³cenia na studiach zaocznych. Szczegó³owo omówione zosta³y badania nad funkcjonowaniem, organizacj¹ i metodyk¹ studiów zaocznych.
Autor przedstawi³ trudnoci i przeszkody w podejmowaniu studiów i ich kontynuacji. Ewa Skibiñska,
Dorota Ciechanowska i Anna Antosz w swoich artyku³ach skupi³y siê na funkcji nauczyciela akademickiego i jego nowych zadaniach w sytuacji urynkowienia edukacji wy¿szej.
Najbli¿sz¹ Jubilatowi wydaje siê byæ czêæ
czwarta Problemy andragogiczne. Jak poprzednia
czêæ z³o¿ona jest z dwóch podrozdzia³ów:Edukacja
doros³ych w kraju  tendencje i rozwi¹zania oraz
Edukacja doros³ych za granic¹  przemiany i inspiracje. Rozpoczyna j¹ artyku³ prof. EugeniiWeso³owskiej Kszta³cenie ustawiczne w polityce edukacji pañstwa. Wstêp stanowi obszerny rys historyczny, nastêpnie autorka przechodzi do aktualnej sytuacji polskiej owiaty doros³ych. Niestety nie istniej¹ w Polsce ¿adne akty prawne zapewniaj¹ce pomoc kszta³c¹cym siê doros³ym. Pozostaje to wy³¹cznie spraw¹ prywatn¹ obywateli.Tematyka pierwszej czêci zwi¹zana jest z szerokim zakresem kszta³cenia doros³ych, na
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ró¿nych poziomach i wielorakich wymiarach (UniwersytetyTrzeciegoWieku,WolnaWszechnica Polska, wy¿sze szko³y niepañstwowe, instytucje drugiej szansy). Autorzy drugiej czêci Edukacja doros³ych za granic¹  przemiany i inspiracje  zaprezentowali za³o¿enia i funkcjonowanie owiaty doros³ych
w ró¿nych rejonach i krajach: Rosji,Ameryce, Europie rodkowowschodniej i Po³udniowej, Wielkiej Brytanii. Hanna Solarczyk opisa³a organizacje akademickiej edukacji doros³ych:ATA iAUE/DGWF.
Publikacja powiêcona Profesorowi Józefowi
Pó³turzyckiemu z okazji urodzin i 50-lecia pracy naukowej zawiera kilkadziesi¹t artyku³ów. Wszystkie
one znakomicie wpisuj¹ siê w nurt badañ i zainteresowañ naukowych Jubilata.
Joanna Tomczyñska
Instytut Technologii Eksploatacji  PIB
Radom

Praca, Kszta³cenie, Partnerstwo
Work, Education, Partnership
Micha³ Kubisz (red.)
PolskaAgencja Rozwoju Przedsiêbiorczoci,
Warszawa 2004, ss. 154
Program Phare Rozwój Zasobów Ludzkich
realizowany jest od listopada 2002 roku, celem jego
jest rozwi¹zywanie problemów rynku pracy. Program
pe³ni funkcjê przygotowawcz¹ do wdro¿enia Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce. Obejmuje on cztery edycje: Phare 2000, Phare 2001, Phare
2002, Phare 2003. Wspóln¹ cech¹ tych edycji zakoñczonych i trwaj¹cych jest koncentracja na nastêpuj¹cych obszarach problemowych:
• Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i zagro¿onych bezrobociem,
• Rozwój potencja³u adaptacyjnego i konkurencyjnoci przedsiêbiorstw poprzez doskonalenie zawodowe pracowników firm,
• Promocja rozwoju lokalnego, lokalnych inicjatyw
spo³eczno-gospodarczych, partnerstwa na rzecz
poprawy sytuacji na lokalnych rynkach pracy.
EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 1/2005

Niniejsza publikacja Praca, kszta³cenie, partnerstwo powiêcona jest pierwszej edycji tego programu  Phare 2000. Do udzia³u w tej edycji wytypowano cztery województwa: podlaskie. lubelskie, podkarpackie, warmiñsko-mazurskie i l¹skie. Program
ogó³em obejmowa³ 20 000 osób bezrobotnych, 15 000
pracowników przedsiêbiorstw i setki osób wywodz¹cych siê z samorz¹dów i organizacji pozarz¹dowych,
tworz¹cych porozumienia/ partnerstwa lokalne.
Publikacja stanowi zbiór opracowañ, przygotowanych najczêciej przez ekspertów pracuj¹cych na
rzecz poszczególnych projektów, realizowanych
w ró¿nych województwach. Opracowania stanowi¹
wk³ad w rozwój badañ nad problematyk¹ g³ównych
beneficjentów projektów, odwo³uj¹c siê do praktycznych obserwacji dotycz¹cych uwarunkowañ rozwoju
lokalnego i tworzenia lokalnych partnerstw. Publikacja zawiera tak¿e syntetyczne podsumowanie rezultatów edycji Phare 2000. Dylematy wspó³czesnej polityki kszta³cenia ustawicznego w kontekcie tocz¹cych
siê w Niemczech dyskusji s¹ przedmiotem artyku³u
zamykaj¹cego ksi¹¿kê.
Iwona Kacak
Zak³ad Doskonalenia Kadr
Instytut Technologii Eksploatacji  PIB, Radom

Instytucje otoczenia biznesu
Business environment institution
Wanda Burdecka
PARP, Warszawa 2004 r.
Publikacja przedstawia w³asne badania Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci przeprowadzone w miesi¹cach: czerwiecwrzesieñ 2004 r., wród
instytucji otoczenia biznesu1 , wspó³pracuj¹cych
z PARP. Celem badania by³o okrelenie kondycji tych
1

Na potrzeby badania przyjêto, ¿einstytucje otoczenia biznesu,
to instytucje non-profit, nie dzia³aj¹ce dla zysku lub przeznaczaj¹ce zysk na cele statutowe zgodnie z zapisem w statucie lub
równowa¿nym dokumencie.

93

instytucji i ich relacji z otoczeniem. Obszar badania
by³ zgodny z obszarem finansowego wsparcia dla instytucji otoczenia biznesu, zgodnie z Sektorowym
Programem Operacyjnym  Wzrost Konkurencyjnoci Przedsiêbiorstw. Badanie obejmowa³o: obszar
i zasiêg dzia³ania instytucji oko³obiznesowych, jakoæ
oferty, bariery promocji, grupy odbiorców oraz dzia³ania podejmowane przez te instytucje na rzecz poprawy jakoci oferty/ us³ug: certyfikacjê, uczestnictwo
w sieciach us³ug, krajow¹ i miêdzynarodow¹ wspó³pracê wewn¹trz sektora instytucji otoczenia biznesu,
wspó³pracê z instytucjami naukowo-badawczymi
i jednostkami samorz¹du terytorialnego oraz infrastrukturê teleinformatyczn¹.
Wyniki badañ autorka publikacji przedstawi³a
w 7 rozdzia³ach:
1. Charakterystyka badanych instytucji,
2. Funkcjonowanie instytucji oko³obiznesowych,
3. Relacje instytucji oko³obiznesowych z otoczeniem
instytucjonalnym,
4. Bariery dzia³ania instytucji wspieraj¹cych,
5. Inwestycje, dofinansowanie inwestycji, efekty
dzia³añ,
6. Inkubatory przedsiêbiorczoci,
7. Wnioski.
Na koñcu publikacji zamieszczony zosta³ aneks
zawieraj¹cy: s³ownik pojêæ, wybrane programy dotycz¹ce instytucji oko³obiznesowych, wybrane programy dotycz¹ce tych instytucji, fundusze/programy, inicjatywy, w jakich mog¹ pozyskiwaæ rodki finansowe instytucje oko³obiznesowe, wybrane akty prawne, na podstawie których dzia³aj¹ te instytucje, inicjatywy dotycz¹ce instytucji oko³obiznesowych/ pozarz¹dowych.
Analiza badanych instytucji oko³obiznesowych
wy³ania ich pozytywny obraz, ich zaanga¿owanie
i uczestnictwo w ró¿nych formach aktywizacji.
Iwona Kacak
Zak³ad Doskonalenia Kadr
Instytut Technologii Eksploatacji  PIB,
Radom
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Ku podmiotowoci partycypacyjnej
Towards participatory subjectivity
Andrzej Radziewicz-Winnicki,
Spo³eczeñstwo w trakcie zmiany.
The society in the process of changes
GdañskieWydawnictwo Psychologiczne,
Gdañsk 2004, ss. 195)
Kolejna, bo ju¿ piêtnasta ksi¹¿ka profesora
Andrzeja Radziewicza-Winnickiego, jest zbiorem
rozpraw, studiów i szkiców, które mog¹ byæ traktowane jako materia³ dydaktyczny, przydatny studentom poszczególnych studiów pedagogicznych (s. 11)
 jak oznajmia sam Autor. Ksi¹¿ka wydana jest
w ramach serii Biblioteki Wspó³czesnych Problemów
Edukacyjnych pod redakcj¹ prof.Tadeusza Lewowickiego.Autor zawar³ w niej rozwa¿ania dotycz¹ce wa¿nych, bie¿¹cych spraw uk³adaj¹c je w dziewiêæ rozdzia³ów. W eseistyczny sposób prezentuje wêz³owe
problemy socjologii przemiany i pedagogiki spo³ecznej  i jak ja to odczytujê  oczkiem jego uwagi jest
przemiana podmiotowoci kontestacyjnej w podmiotowoæ uczestnicz¹c¹ w czasie marnym.Tematyka
ksi¹¿ki oddaje ducha wspó³czesnej myli spo³ecznej
w Polsce, wyznacza tory zainteresowañ pedagogiki
spo³ecznej poprzez refleksjê nad takimi zjawiskami,
jak: underclass, modernizacja, marginalizacja, wykluczanie spo³eczne, marginalizacja, ubóstwo, edukacja
jutra, emancypacja spo³eczna, kompetencje cywilizacyjne, aktywizacja i rozwój spo³ecznoci lokalnej, nerwica transformacyjna i wreszcie polaryzacja wiatopogl¹dowa: postmodernizm vs fundamentalizm.
Konstrukcja tej ksi¹¿ki nie jest publikacj¹ z jedn¹ g³ówn¹ tez¹. Jest niejako posi³kiem wielu równowa¿nych dañ. Wywo³uje wiele myli na marginesie
zasadniczych wywodów, a zatem lektura tej pozycji
mo¿e byæ pouczaj¹ca i inspiruj¹ca.Autor w sposób
przystêpny, acz kompetentny wy³uszcza wa¿niejsze
kategorie i problemy, jakie towarzysz¹ transformacji,
czyli stanowi spo³ecznej anomii. Myli w niej zawarte
pozwalaj¹ lepiej rozumieæ procesy dziej¹ce siê w dzisiejszej przestrzeni spo³ecznej oraz przybli¿aj¹ jêzyk
ekspertów, którzy t³umacz¹ owe przemiany. Jednak
w tym momencie ujawnia siê wtórnoæ tej pracy. Jest
ona zbudowana z przypisów i przywo³añ innych au-
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torytetów. Z pozoru wydaje siê, ¿e nie ma nic z³ego
w tego typu wtórnoci. Jednak, jako ¿e autorem jest
pedagog, rodzi to pytanie o pedagogikê i jej status.
Wra¿enie wtórnoci mo¿e usprawiedliwiaæ fakt, i¿ sam
Autor, chc¹c dotrzeæ do szerokich krêgów czytelników, skupi³ siê bardziej na sprawozdaniu z dyskusji
i badañ. Nie znaczy to, ¿e nie ma w niej ciekawych
i wartociowych diagnoz i konstatacji opatrzonych
niezwyk³¹ obfitoci¹ aktualnej i wartociowej bibliografii. Czasami jednak konwencja przyjêta dla tej publikacji pozostawia niedosyt, jak na przyk³ad w przypadku proponowanej edukacji socjalnej (s. 88), czy
edukacji jutra (s. 68), czy modernizacji rozumianej
psychologicznie jako przemiana podmiotów (s. 34),
które s¹ tylko wzmiankowanymi ideami, a przecie¿ a¿
siê prosi, aby kolejne rozdzia³y by³y powiêcone tym
w³anie projektom/ideom lub jeszcze lepiej  sprawozdaniu z prób urzeczywistnienia podobnych projektów. Os³abi³oby to wra¿enie o paso¿ytniczym lub
symbiotycznym charakterze pedagogiki i jej zale¿noci od socjologii. Wra¿enie wtórnoci mo¿na t³umaczyæ tym, ¿e przecie¿ praca naukowca polega miêdzy
innym na przetwarzaniu idei oraz ich przywo³ywaniu
i eksponowaniu w nowych kontekstach (rekontekstualizacja), choæby ze wzglêdów dydaktycznych, co
Autor stawia sobie za jeden z celów tej publikacji we
wstêpie. Mój niepokój wzi¹³ siê z intuicyjnej oceny
ma³ego przyrostu wiedzy i nadmierne uwik³anie pracy w sprawozdawcz¹ konwencjê. Ponadto kontekst
owej sprawozdawczoci  czyli pedagogicznoæ  tr¹ci
trochê myszk¹.Wbrew intencjomAutora, przy czytaniu tej pozycji, pozostaje lekki smak kostycznego stosunku do pedagogicznoci, owej celebracji nieustannej liturgii kszta³cenia, nauczania, pomagania bez dozy
ironii, szerszej wizji, nawet buntu czy krytyki. Skoro
pedagodzy przetwarzaj¹ wiedzê wytworzon¹ przez
innych specjalistów, czasami ma³o do niej dodaj¹c,
skoro inni, nie bêd¹cy pedagogami, ów kontekst pedagogiczny lepiej ujawniaj¹, to czym¿e jest pedagogika? Mo¿e, dlatego, ¿e sens pedagogicznoci uleg³ dyspersji. Poza tym edukacja lub jej przedpole to obecnie
prawie ka¿dy mniej czy bardziej wiadomy typ per1

2

swazji kulturowej1, a zatem wszêdobylski namys³,
zwany pedagogicznym, rozsiany jest tu i ówdzie.
Wymaga, wiêc to od pedagogów badania dokonañ
innych dziedzin, a w zasadzie pewnej inspekcji ca³ej
humanistyki w celu wy³uskania myli pedagogicznej.
Jakby na zapotrzebowanie odparcia tego wra¿enia wtórnociAutor wypowiada siê w nieco apologetycznym tonie pro domo suo utyskuj¹c, ¿e uto¿samienie pedagogiki z edukacj¹ jest odbieraniem tej dyscyplinie wartoci nauki teoretycznej (s. 18). No có¿,
jeli pedagogika chce byæ pedagogi¹ i ³¹czyæ praktykê
z namys³em oraz pewnym paradygmatem badañ, to
czemu siê temu opieraæ. Nawet z³e dowiadczenie
ograniczenia pedagogiki do doktryny o nieukrywanych marksistowsko-leninowskich za³o¿eniach, nie
powinno odstraszaæ od takiego rozumienia wspó³czesnej pedagogiki. Co prawda Autor, w swych wywodach, podreperowuje status pedagogiki poprzez kolejne przywo³anie tym razem, zas³u¿onego dla polskiej pedagogiki, prof. Zbigniewa Kwieciñskiego,
który równie uderza we wtórne tony wieszcz¹c, ¿e
Pedagogika jako nauka mo¿e i powinna byæ form¹
spo³ecznego i kulturowego krytycyzmu, to jednak
nie wydaje siê, byAutor tej publikacji za takim rozumieniem pedagogiki optowa³. Gdy mówiê o wtórnoci w odniesieniu do prof. Zbigniewa Kwieciñskiego
mam na myli recepcjê spucizny Henry Giroux i Petera McLarena. Jednak w przypadku obu naukowców wydaje mi siê, ¿e ostro¿noæ, a raczej zamra¿anie
stausu quo w pedagogice powstrzymuje przed rewolucyjnym urzeczywistnieniem projektu uczynienia pedagogiki owym krytycyzmem, a zatem pedagogi¹ w
jej nowym rozumieniu, a nie tylko zbiorem pomys³ów na to, czym ma ona byæ. Na poparcie mojego
apelu przywo³aæ mogê myl prof. Romana Schulza,
który wskazuje na wa¿n¹, acz niedostrzegan¹ sprawê,
zbytniego przywi¹zania humanistów do sfery jêzykowej. Nie tylko konstrukcje jêzykowe, ale twory spo³eczne mog¹ kodowaæ istotne informacje o stanach
rzeczy, byæ nonikiem wa¿nych informacji przypomina autor Wyk³adów z pedagogiki ogólnej2. No
i Andrzej Radziewicz-Winnicki zdaje siê takiego od-

L. Witkowski,Filozoficznoæ w kszta³ceniu pedagogów jako otwieranie (siê) na humanistykê, Colloquia Communia 2(75), lipiec
grudzieñ 2003, numer specjalny, Filozofia pedagogice  Pedagogika filozofii, pod red. Marii Dudzikowej,WydawnictwoAdam
Marsza³ek, s. 103
R. Schulz,Wyk³ady z pedagogiki ogólnej. Perspektywy wiatopogl¹dowe w wychowaniu, Tom 1,Wydawnictwo Uniwersytetu Miko³aja
Kopernika,Toruñ 2003, s. 49.
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czytania dokonywaæ, jednak bez szczególnej charyzmy. Tymczasem radykalizacja dyskursu pedagogicznego wobec w³anie kontekstu spo³ecznego: szczególnie wykluczeñ, projektów inkluzji, emancypacji itp.
wymaga radykalizacji, o co siê upominam do³¹czaj¹c
do wielu g³osów artyku³owanych w rodowisku pedagogów.
Jednym z elementów publikacji profesoraAndrzeja Radziewicza-Winnickiego, który przyku³ moj¹
uwagê, jest fakt dostrzegania szerokiego zakresu dziedziny badañ pedagogów. Odwo³uje siê on bowiem do
refleksji wyranie wyartyku³owanej w publikacjach
prof. Stanis³awa Palki, a mianowicie, ¿e wiedza pedagogiczna eksploruje trzy obszary, tj.: wychowanie,
kszta³cenie i samokszta³towanie.To za ostatnie wydaje siê byæ terra incognita. Skoro nawet w tak dobrze wydanej ksi¹¿ce, jak¹ jest omawiana publikacja,
zakrad³ siê ra¿¹cy b³¹d  mam nadziejê, ¿e tylko
z winy wydawcy (GdañskieWydawnictwo Psychologiczne), a nieAutora  tak, ¿e w rezultacie w tekcie
zamiast samokszta³towania pojawia siê samokszta³cenie (s. 20). Dla mnie b³¹d o tyle ra¿¹cy, ¿e próbowa³em zg³êbiæ jeden z aspektów samokszta³towania przybli¿aj¹c wa¿niejsze za³o¿enia jungowskiej psychologii oraz jego ideê wychowania psychologicznego3.
Sam zaAutor niniejszej pracy zdaje siê napomkn¹æ,
czym owa idea samokszta³towania jest, pisz¹c w pi¹tym rozdziale zatytu³owanym: Emancypacja spo³eczna, ¿e Idzie nie tylko o kwestie nauczania i kszta³cenia, ale równie¿ o cnoty uniwersalne, takie jak dojrza³oæ obywatelska, umiejêtnoæ radzenie sobie z frustracj¹, samodyscyplina, samokontrola czy gotowoæ
do ponoszenia odpowiedzialnoci (s. 80). Niestety
zbyt starowiecko brzmi¹ owe projekty, nie dlatego ¿e
to, co szlachetne i z cnot¹ zwi¹zane, domaga siê przeformu³owani, lecz, ¿e czasy s¹ okrutne. Po pierwsze,
dla tego, ¿e ¿yjemy na gruzach modernizmu poród
smutnych resztek wielkich narracji, bardziej skazani
na remanent spraw i idei ni¿ na podtrzymywanie wielkich systemów i raz na zawsze ustalonych teorii. Choæ
Jean Baudrillard zapewnia nas, ¿e ponowoczesnoæ
3
4
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nie jest ani optymistyczna, ani pesymistyczna4, to
jednak rozlewa wiele pesymizmu diagnozuj¹c czasy
wspó³czesne w tych oto s³owach: A ponowoczesnoæ jest prób¹, byæ mo¿e rozpaczliw¹ prób¹, nie
wiem, osi¹gniêcia punktu, gdzie mo¿na ¿yæ z tym, co
pozosta³o. Jest ona bardziej przetrwaniem pomiêdzy
resztkami ni¿ czymkolwiek innym5.
Jednak nie na oddanie dekadenckiej atmosfery
przesilenia formacyjnego po³o¿ony jest akcent w treci tej ksi¹¿ki, lecz na problemy wywo³ane spo³eczn¹
anomi¹. Przecie¿ pisze to nie kto inny, jak pedagog
spo³eczny. Za pozytywistycznie gotowoæ do pracy
nad konkretnym zadaniami i wyartyku³owanie diagnoz i projektów jest jego g³ównym zadaniem.
I jest du¿y walor tej publikacji i zas³uga Autora. Kolejny plus to podzielane przeze mnie upominanie siê
Autora o takie wartoci, jak pragmatyzm, tolerancja,
racjonalny wiatopogl¹d jednostek, demokratyzacja
¿ycia spo³ecznego, pracowitoæ, oszczêdnoæ, profesjonalizm, uczciwoæ, które nie s¹ charakterystyczne
dla paradygmatu romantycznego, tak mocno zaznaczonego w naszej historii. Jednak ju¿ zmaganieAutor
w swej odwa¿nej próbie zmierzenia socjologii z pedagogik¹ wydaj¹ siê byæ podkreleniem na si³ê odrêbnoci tej dyscypliny. Oto przede wszystkimAutor
wskazuje na fakt, i¿ przedmioty obu dziedzin szybko
siê dezaktualizuj¹ (s. 167), co sk³ania do gwa³townego dzia³ania i dalej przestrzega, ¿e zbyt wiele dokumentacji naukowej z badañ ma charakter relacji eseistyczno-dziennikarskiej (s. 167). Z dalszych jego
wywodów wynika, ¿e tylko pojêcie sonda¿u diagnostycznego odró¿nia badania socjologiczne od pedagogicznych.Wobec takiego stanu rzeczy a¿ siê prosi
zapytaæ: jaka to ró¿nica miêdzy takimi dziedzinami,
jak socjologia i pedagogika, i to na dodatek spo³eczna? Tu znów odzywa siê we mnie niepokój o kruchoæ statusu pedagogiki i wtórnoæ wiedzy uprawianej przez pedagogów. Czy rozum pedagogiczny winien byæ bardziej szczegó³owy, technologiczny i dowo³ywaæ siê g³ównie do nauk szczegó³owych, empirycznych, czy te¿ mo¿e zmierzaæ ku ogólnoci i wizji

P. Skuza, O kszta³towaniu psyche, Kultura i edukacja, nr 2/2004, s. 3141.
Gra resztkami.Wywiad z Jeanem Baurillardem przeprowadzony przez Salvatorea Mele i MarksaTitmarsha, prze³.A. Szahaj, [w:]
Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, pod red. S. Czerniaka iA. Szahaja,Warszawa 1996, s. 228229.
Tam¿e.
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i czerpaæ wiêcej z filozofii? Mo¿e zbyt jaskrawo postawiona alternatywa, ale rozwi¹zanie tego problemu
widzi nie kto inny, jak przybysz rodowiska polskich
pedagogów prof. Lech Witkowski, enfant terrible tej
dziedziny, umys³ nie ska¿ony ow¹ drobiazgowoci¹
technologiczn¹. Grzmi¹c o zaniedbaniach kategorialnych i teoretycznych pedagogiki6 upomina siê o 150
kategorii wci¹¿ niedopracowanych i nieobecnych
w namyle pedagogicznym. No có¿, kryzys pedagogiki wywo³any przez przemiany z 1989 roku wci¹¿
trwa i zdaje siê nie mieæ koñca. Pedagogika musi tworzyæ swój wizerunek na gruzach monoparadygmatu
pedagogiki socjalistycznej, której g³ównym autorem
by³ Heliodor Muszyñski. Przywo³any w tej publikacji jako przyk³ad ju¿ historycznego etapu pedagogiki
wytyczania celów wychowania, czyli pedagogiki normatywnej opartej na leninowskim, doæ wulgarnym,
rozumieniu teorii poznania, gdzie praktyka (punkt widzenia ¿ycia) by³a nadrzêdn¹ ide¹ teorii.Tak wiêc przywo³anie naczelnego kap³ana pedagogiki socjalistycznej w Polsce zabrzmia³ swojsko, bo ciekawe, ¿e przecie¿ doktryna pedagogiki socjalistycznej wydaje siê
byæ dzisiaj niczym innym ni¿ odpowiednio spreparowanym myleniem potocznym, podzielanym przez
rzesze ludzi. St¹d mocno ugruntowane mylenie rozproszone w spo³ecznych mniemaniach o wychowaniu, gdzie, o dziwo, nadal pobrzmiewa sposób rozumowania Heliodora Muszyñskiego. Ponoæ wykazuj¹
to badania osób, które nawet o Muszyñskim nie s³ysza³y.
Przywo³any fragment s³ów profesora emeryta
Muszyñskiego w tej ksi¹¿ce o urabianiu psychiki
jako w³aciwego przedmiotu nauki, jak¹ jest pedagogika uprzytamnia mi, nauczycielowi, który boryka siê
z nowomow¹ reformowanej owiaty, gdzie powtarza
siê pojêcie wdra¿ania (zwykle zasad, celów i norm).
Oba s³owa urabianie i wdra¿anie elektryzuj¹ swoj¹ niemi³¹ aur¹ znaczenia konotacyjnego, zwanego
emotywnym. I a¿ siê prosi o analizê przecierania siê
6

7

8

metafor, w tym najbardziej pedagogicznym sporód
pedagogicznych terminów w wietle znakomitego, acz
trudnego tekstu Jacquesa Derrridy Bia³a mitologia.
Metafora w tekcie filozoficznym7. Prowadzi mnie
to do niezbyt optymistycznego wniosku, ¿e oto teraz
przetar³y siê wszystkie niemal metafory pedagogiczne, a zatem udajmy siê do róde³ socjologii, kulturoznawstwa, ekonomii szczególnie i utyskujmy na to,
¿e dyskurs tej ostatniej zw³aszcza nam nasze pedagogiczne namys³y.
Tymczasem tak naprawdê rozwa¿anie zawarte
w tej publikacji ogniskuj¹ siê wokó³ terminów (metafor) socjologicznych, które zawieraj¹ jeszcze wie¿e
sensy i wywo³uj¹ entuzjastyczne, pozytywne konotacje emocjonalne, czyli jeszcze siê nie przetar³y, pracuj¹, choæ niektóre z nich, jak wykluczenie, zaczyna objawiaæ pierwsze symptomy przecierania. Skoro o metaforach mowa, inni widz¹ nasze, pedagogiczne poletko lepiej i ostrzej. Na przyk³ad o swoistoci dyskursu dydaktycznego pisze, niejako na marginesie,
ale jak¿e dobitnie i proroczo, Piotr Kowalski, etnolog
i kulturoznawca, eksponuj¹c kurioza zaniku metaforyki we wspó³czesnym jêzyku oraz erozji alegorezy
w edukacji.Analizê skryptu lekcji religii koñczy tak¹
oto uwag¹: Byæ mo¿e dydaktyka skazana jest na procedury, które banalizuj¹ przekazy, byæ mo¿e nawet
arcydzie³a wt³oczone w powinnoci szkolnej rozmowy, zamienione w psychodramy czy prze³o¿one na
jêzyk wychowawczego interesu, zarówno wielkie artystyczne dokonania, jak tematy prawdziwie podnios³e, zabarwia »dydaktycznym smrodem«8.
Wracaj¹c jednak do g³ównego dania owego intelektualnego posi³ku, jaki stanowi ksi¹¿ka Spo³eczeñstwo w trakcie zmiany, stwierdziæ nale¿y, ¿e
Autor omawia wiele zagadnieñ, gdzie jedno budzi
szczególny niepokój. Jest to zagadnienie, które nie
schodzi z ust wielu ekspertów, w tym pedagogów,
jakby od powtarzania tego zaklêtego pojêcia objawi³
siê jaki metafizyczny sens i rozwi¹zanie. Jest nim

L. Witkowski, O zaniedbaniach kategorialnych i teoretycznych pedagogiki w Polsce, [w:] Pedagogika u progu trzeciego tysi¹clecia,
red.Aleksander Nalaskowski, Krzysztof Rubacha,Wydawnictwo Uniwersytetu Miko³aja Kopernika,Toruñ 2001, s. 271286.
J. Derrida,Marginesy filozofii, prze³.Adam Dziadek, Janusz Margiñski, Pawe³ Pieni¹¿ek,Wydawnictwo KR,Warszawa 2002, s. 261
336.
P. Kowalski, Popkultura i humanici. Daleki od kompletnoci remanent spraw, pogl¹dów i mistyfikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagielloñskiego, Kraków 2004, s. 189.
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oczywicie wykluczenie. Jestemy wykluczeni, biedni i marginalizowani!  krzyczy kto mo¿e w jednym
wielkim dziejowym spazmie, zwanym tutaj nerwic¹
transformacji. Wielu z nich pog³êbia swoim krzyczeniem (np. poprzez fobie nacjonalistyczne) wykluczenie innych, kulawo imituj¹c strategie grup mniejszociowych, tj.: niepe³nosprawnych, kobiet, ludzi homoseksualnych, kolorowych, emigrantów, uwa¿aj¹c,
¿e poprzez tê imitacjê dostanie co za darmo, co tamci,
przecie¿ obci¹¿eni ontologiczn¹ win¹ (a jak¿e) uzyskali przecie¿ nies³usznie (oczywicie wedle mniemania tych drugich, tzn. nowo wykluczonych). Czytaj¹c
o wykluczeniach czu³em, ¿e sprawa nie jest tak prosta. Nie przemówi³y do mnie statystyki na temat biedy
i ubóstwa, które przywo³ujeAutor. Oj, lepiej czyniæ
pedagogikê w prawdzie i uczyniæ j¹ myleniem nieustannie krytycznym. Czas bowiem zdekonstruowaæ
pojêcie wykluczenia i czas przyjrzeæ siê rejestrowi
wykluczonych. Na pomoc przychodzi Witold Gadomski z wywa¿on¹ analiz¹ problemu wykluczeñ w Polsce9. Ten¿e unaocznia wiele paradoksów, choæby takich, ¿e od wieków na wsi polskiej bieda nie oznacza³a wykluczenia lub takie, ¿e dochody, tzw. marginalizowanych s¹ de facto wy¿sze ni¿ minimum socjalne
lub dochody innych rodzin nie uznanych za wykluczonych. SamAutor przybli¿aj¹c wa¿n¹ myl Piotra
Sztompki o niekompetencji cywilizacyjnej (wspania³y katalog grzechów Polaków) daje narzêdzie obna¿enia owego pozoru wykluczenia poród wykluczenia
niezawinionego, realnego. Oto, bowiem nad tym wydziedziczonym, wykluczonym niemal¿e w ca³oci
spo³eczeñstwem bêd¹cym na dorobku pojawia siê
szansa, ale jak siê okazuje widmo, na rozszerzenie
swoich horyzontów, ot pojawia siê debata
o mo¿liwoci pomocy biednym krajom przez nasze
pañstwo i spo³eczeñstwo. Jednak, jak pisz¹ przenikliwi dziennikarze, okazuje siê, ¿e Polacy uwa¿aj¹, ¿e
powinnimy skoncentrowaæ siê na sobie, bo jestemy
biedni10. Wypisz wymaluj jeden z wa¿niejszych grzechów przywo³anych tutaj pod has³em niekompetencja
cywilizacyjna przejawiaj¹ca siê zarówno w kulturze
9
10
11

politycznej (pasywnoæ, biernoæ, brak zainteresowania sprawami spo³ecznymi i to w szerszym zasiêgu),
jak i w kulturze organizacyjnej (niska aktywnoæ, czy
wrêcz niechêæ do aktywnoci, szczególnie charytatywnej i wolontariackiej), czy wreszcie w kulturze
¿ycia codziennego (egoizm, wrogoæ, obojêtnoæ).
Tymczasem prawda jest inna.W porównaniu z wiêksz¹ czêci¹ wiata, gdzie miliardy ludzi ¿yje za jednego lub dwa dolary dziennie, gdzie po³owa mieszkañców wiata nie korzysta z dobrodziejstw telefonu i nie
ma dostêpu do czystej wody pitnej, my jestemy zamo¿ni. Za owym spo³ecznym egoizmem kryje siê
wstydliwa prawda o nas jako narodzie i to podobno
oddanemu chrzecijañskiemu etosowi.
Ale có¿, oto losy narodu polskiego wpisuj¹ siê
w nierozpoznane do koñca i zapoznane dowiadczenie postkolonialne, co z wielk¹ wnikliwoci¹ odkrywa prof. Maria Janion.Tak wiêc w owym zbiorowym
spazmie, zwanym nerwic¹ transformacji, kryje siê wiele ob³udy. Owszem, w sensie najbardziej szerokim,
ca³a czêæ Europy bêd¹ca w zasiêgu wp³ywów ZSRR
by³a wykluczona, nie mog³a siê cieszyæ wolnociami
politycznymi i obywatelskimi. Zosta³a wydziedziczona i ca³e rzesze ludzi uleg³o deklasacji w imiê ideologii marksizmu i leninizmu. Jednak mentalnoæ wschodnioeuropejska nie potrafi istnieæ bez wielkiego ciemiê¿yciela, na którego mog³aby zrzuciæ winê za swoje historyczne niepowodzenia, ani bez mniejszoci
narodowej, tego koz³a ofiarnego, na którym mog³aby
siê wy¿ywaæ, daj¹c upust nagromadzonemu w trakcie
codziennych pora¿ek nadmiarowi nienawici i resentymentów11.
Takiej przenikliwoci spraw spo³ecznych zdaje
siê brakowaæAutorowi. Autor niniejszej publikacji
jako rozwi¹zanie pal¹cych problemów marginalizacji,
wykluczeñ i niekompetencji cywilizacyjnej dostrzega
w edukacji socjalnej. Pisze to w rozdziale pod wielce
obiecuj¹cym tytu³em Emancypacja spo³eczna. Ale
có¿ tam znajdujemy, jedynie zaledwie dwa zdania.
Poza tym przy omawianiu tej kwestii, Profesor nie
objawia si³y perswazji, entuzjazmu czy gniewu wo-

W. Gadomski,Jak walczyæ z bied¹,GazetaWyborcza, 1617 padziernika 2004, s. 1213.
M. Kumicz, A. Leszczyñski, Polska jest rajem, GazetaWyborcza, 8 padziernika 2004, s. 16.
M. Janion, Rozstaæ siê z Polsk¹?, GazetaWyborcza, 23 padziernika 2004, s. 14.
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bec zagadnieñ niedoskona³oci rzeczywistoci spo³ecznej. Nie jest to wiedza zaanga¿owana. Szanowny
Autorze  mo¿e nie tyle edukacja socjalna, co animacja wolontariatu. Mo¿e przy ca³ej trafnej diagnozie
pedagogiki, która formu³uje ma³o odkrywcze tezy
o otaczaj¹cej nas rzeczywistoci spo³eczno-edukacyjnej (s. 124) winna byæ dziedzin¹ politycznie zaanga¿owan¹. Henry Giroux ju¿ kilkanacie lat temu da³
przyk³ad, jak przezwyciê¿aæ mamy owe uwi¹dy.
A wynikaj¹ one, jak trafnie zdiagnozowano w tej publikacji, z powodu silnej polaryzacji postmodernizmu
i fundamentalizm. Zwolennicy tego ostatniego doæ
skutecznie sabotuj¹ przep³yw krytycznej myli i blokuj¹ inspiracjê do radykalnego dzia³ania.
Reasumuj¹c, lektura tej ksi¹¿ki jest wielce pouczaj¹ca i inspiruj¹ca. Z pozoru ³atwa, wymaga uwa¿-
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nego czytania skondensowanej czêsto myli, pe³nych
trafnych pytañ, np. o kryterium umo¿liwiaj¹ce pozadoktrynalny pomiar efektywnoci pedagogiki w kontekcie wieloci nowych paradygmatów pedagogicznych i niedow³adu owiaty dotkniêtej tr¹dem anomii
(s. 165) oraz przenikliwych diagnoz, jak na przyk³ad
o zerwaniu wiêzi miêdzy naukowcami-pedagogami
i nauczycielami-praktykami (s. 95), o rozliczeniowym
charakterze pedagogiki (s. 91) o hybrydzie postsocjalistycznego modelu pañstwa opiekuñczego z religijnoci¹ katolick¹ sk³onna do integryzmu (s. 74). Lektura ta nie tylko jest adresowana do m³odych adeptów
pedagogiki, inni czytelnicy tak¿e znajd¹ dla siebie
po¿ywn¹ strawê i inspiracjê.
Piotr Skuza
Zespó³ Szkó³ Budowlanych
Gdynia
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I Zachodniopomorski Kongres Edukacyjny
Szczecin, 67 wrzenia 2005 r.
Organizatorzy:
• Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
• Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
przy wspó³udziale:
• Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
• Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN Instytutu Badañ Edukacyjnych MENiS

Ramowy program
Sesja plenarna (dzieñ pierwszy)
• Przemiany w polskiej owiacie lat 19452005
• Podstawowe za³o¿enia bie¿¹cej polityki owiatowej w Polsce
• Najnowsze tendencje owiatowe w pañstwach UE
Z dziejów owiaty na Pomorzu Zachodnim w latach 19452005
•
•
•
•

Konferencje problemowe (dzieñ drugi)
Konferencja ogólnopolska Idea zrównowa¿onego rozwoju w edukacji
Konferencja ogólnopolska Kszta³cenie zawodowe w krajach Unii Europejskiej
Konferencja ogólnopolska Jestem Polakiem i obywatelem Unii Europejskiej
Konferencja wojewódzka Owiata Pomorza Zachodniego w latach 19452005
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