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Komentarz
Henryk BEDNARCZYK
Orodek Kszta³cenia i Doskonalenia Kadr
InstytutTechnologii Eksploatacji  PIB
Radom

Ewaluacje ogólnopolskich innowacji owiatowych
Evaluation of all-Polish educational innovations

Potwierdza siê po raz kolejny, ¿e prawdziwym sprawdzianem wszelkich zamierzeñ jest praktyka.
Takimi ogólnopolskimi próbami by³y sprawdziany umiejêtnoci w szko³ach podstawowych i egzaminy
w gimnazjach, egzaminy potwierdzaj¹ce kwalifikacje zawodowe w zasadniczych szko³ach zawodowych,
w tym roku pierwszy zewnêtrzny egzamin maturalny i w przysz³ym roku nowa matura w technikum.
Nie sprawdzi³y siê czarne scenariusze, ale ile¿ problemów by³oby wiêcej, gdyby jeszcze minister
Krystyna £ybacka nie przesunê³a nowych egzaminów dojrza³oci o rok. Nie wszyscy zdali. A dlaczego
mieli zdaæ? K³opoty liceów profilowanych sygnalizuj¹ przysz³e k³opoty w technikum. Natomiast s³abe
wyniki szkó³ zasadniczych potwierdzaj¹ znane nauczycielom k³opoty nie tylko z baz¹ techniczn¹, ale
szczególnie z mo¿liwociami uczniów.
To dobrze, ¿e obroniono szko³y zawodowe przed reformowaniem ministra J. Handkego,
a w³aciwie ich likwidacj¹. To ich absolwenci g³ównie mog¹ znaleæ teraz pracê. A mia³y to byæ szko³y
bezrobotnych. Jakie by³yby wyniki matur, gdyby zlikwidowano technikum i jeszcze bardziej ograniczono
kszta³cenie zawodowe?
Mog¹ wiêc mieæ satysfakcjê wszyscy, którzy wzywali do rozs¹dku, miêdzy innymi Zwi¹zek
Nauczycielstwa Polskiego, który w tym roku zas³u¿enie wiêtuje swoje 100-lecie. Chcielimy
w najbli¿szym czasie przypomnieæ w³anie innowacje edukacyjne wspierane przez ZNP, wypracowane
na licznych konferencjach, seminariach lub w przedsiêwziêciach doskonal¹cych kwalifikacje nauczycielskie.
W artykule prof. dr. hab. Tadeusza Lewowickiego przypominamy genezê, organizacjê i rozwój Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej ZNP, jednego z udanych przedsiêwziêæ Zwi¹zku. Do takich sukcesów zaliczyæ
trzeba ostatni Kongres Edukacyjny Edukacja polska w jednocz¹cej siê Europie (23.06.2005,
Warszawa). Wród wybitnych owiatowców zamieszczamy sylwetki aktualnego Prezesa ZG ZNP 
S³awomira Broniarza i sekretarza generalnego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego  prof. dr. hab.
Mariana Walczaka, by³ego Prezesa ZG; 19641972.
Z okazji Roku Ukrainy w Polsce zamieszczamy sylwetki dwóch przyjació³ Polski  Nelly
Nyczka³o i Iwana Zjaziuna  dyrektorów Instytutu Pedagogiki i Psychologii Edukacji Zawodowej
EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 3/2005
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Ukraiñskiej Akademii Nauk. Zapowiadamy wydanie t³umaczonej przez prof. Franciszka Szloska ksi¹¿ki
Iwana Zjaziuna Mistrzostwo Pedagogiczne. Przypominamy, ¿e z pomoc¹ Komitetu Nauk Pedagogicznych
PAN ukazuje siê Polsko-Ukraiñski Rocznik Kszta³cenia Zawodowego: Pedagogika i Psychologia.
W Ustroniu l¹skim 1012 padziernika odbêdzie siê miêdzynarodowa konferencja naukowa Ewaluacja
kwalifikacji nauczycieli w kontekcie przemian edukacyjnych, organizowana przez prof. dr. hab.
Franciszka Szloska. Wakacje to by³ bardzo pracowity okres dla prof. F. Szloska, który tradycyjnie
organizowa³ w Zubercu Ogólnopolskie Seminarium Badawcze, powiêcone tym razem g³ównie
narzêdziom badawczym. Na seminarium przedstawiono w zwi¹zku z szeædziesiêcioleciem dorobek
i drogê naukow¹ prof. dr. hab. Jerzego Kunikowskiego. Wyg³oszon¹ laudacjê zamiecimy w nastêpnym
numerze.
W momencie druku naszego kwartalnika odbywa siê wielkie przedsiêwziêcie dr. Czes³awa Plewki,
w³aciwie ogólnopolski I Zachodniopomorski Kongres Edukacyjny  Edukacja  Tradycje 
Rzeczywistoæ, Przysz³oæ; 67 wrzenia 2005 r. w Szczecinie.
Pewn¹ specyfikê tomu nadaje zamieszczenie kilku materia³ów X Jubileuszowego Kongresu
Eksploatacji Urz¹dzeñ Technicznych w zakresie kszta³cenia i doskonalenia zawodowego.
To jednak równie¿ ju¿ piêædziesi¹ty tom Edukacji Ustawicznej Doros³ych  Polish Journal of
Continuing Education. A wiêc 55 000 egzemplarzy w latach 19932005. Wspomaga nas lub wspomog³o
w wydaniu 11 instytucji. Opublikowalimy 1050 artyku³ów, w tym 50 zagranicznych (bêdziemy
zwiêkszaæ), 140 informacji i recenzji o wydawnictwach naukowych, 290 o seminariach i konferencjach,
przypomnielimy 74 wybitnych owiatowców, omówilimy dobre praktyki 70 instytucji edukacyjnych,
w tym 15 zagranicznych.
Przypomnijmy autorów i realizatorów pomys³u wydawania Edukacji Ustawicznej Doros³ych:
Henryk Bednarczyk, Stanis³aw Kaczor, Stanis³aw Kara, Zbigniew Kumiñski, Andrzej Pi³at.
Staramy siê i bêdziemy bardziej otwarci na wspó³dzia³anie i wspó³pracê miêdzynarodow¹,
przygotowujemy wersjê elektroniczn¹. Oczekujemy na wsparcie naszych wysi³ków dla uzyskania
indeksu filadelfijskiego.
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Problemy owiaty doros³ych w Polsce
Adam HORBOWSKI
Instytut Pedagogiki
Uniwersytet Rzeszowski
Rzeszów

Edukacja do dialogu potrzeb¹ spo³eczn¹
Education for dialogue  the social need
S³owa kluczowe: kszta³cenie, doskonalenie, komunikacja interpersonalna, potrzeba
Keywords: education, training, interpersonal communication, need
Summary
Nowadays when the political transformation is perceived in the pejorative meaning, the deep crisis of the
dialogue in interpersonal relations is characterized. This crisis refers to almost all life spheres, including
education. The authors of numerous pedagogical and sociological pieces of work considers whether the
contemporary crisis of education is really crisis of the dialogue.

Wspó³czesna rzeczywistoæ i aktualne stosunki miêdzyludzkie wymagaj¹ od cz³owieka umiejêtnoci
prowadzenia dialogu, który w chwili obecnej sta³ siê nieodzownym elementem ¿ycia spo³ecznego,
politycznego i kulturalnego. W skutecznym dialogu upatruje siê metody prowadz¹cej do porozumienia
i wspó³pracy na ró¿nych p³aszczyznach kontaktów ¿ycia spo³ecznego. Zauwa¿amy jednak, ¿e wprawdzie
dialog w wiecie toczy siê nieustannie i na ró¿nych p³aszczyznach, to stosunek cz³owieka do cz³owieka
w chwili obecnej staje siê coraz bardziej osch³y, bardziej przedmiotowy ni¿ personalny. St¹d te¿
w rzeczywistoci jestemy wiadkami monologów b¹d te¿ dialogów pozornych.
Wielkim problemem wspó³czesnej epoki staje siê dialog miêdzy kulturami. Nie jest to dialog ³atwy,
zw³aszcza ¿e w kulturze europejskiej istnieje silna tendencja do dominacji niektórych partii i ugrupowañ
politycznych, ras, nacji itp. Dlatego miêdzy innymi wynika st¹d pilna potrzeba i koniecznoæ uczenia
dialogu. Znamienna w tym wzglêdzie jest wypowied B. Suchodolskiego, który stwierdzi³, ¿e dialog staje
siê czêci¹ programu edukacji, która winna uczyæ rozumienia tolerancji, otwierania umys³u,
a jednoczenie zapewniaæ wzajemne wzbogacanie tych wszystkich, których ów dialog dotyczy1. Zatem
1

B. Suchodolski: Edukacja permanentna rozdro¿a i nadzieje. Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, Warszawa 2003, s. 91;
W. Andrukowicz: Edukacja dialogu, Edukacja i Dialog 1996, nr 9, s. 9.
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dialog powinien stwarzaæ okazje do powstania i kszta³towania wiêzi, odczuwania solidarnoci,
wspó³pracy, powiêcenia i mi³oci miêdzy ludmi.
Autorzy wielu opracowañ dostrzegaj¹, i¿ dialog spo³eczny niejednokrotnie zawodzi. Przyczyna tej
sytuacji tkwi w braku przygotowania cz³owieka do jego podjêcia, a tak¿e w przedmiotowym traktowaniu
spotkania z drugim cz³owiekiem. St¹d te¿ obecna pedagogika ma podejmowaæ starania maj¹ce na celu
zwiêkszenie roli dialogu w edukacji, poszukiwaæ wci¹¿ nowych i bardziej skuteczniejszych metod
wychowania, sprzyjaj¹cych pe³nemu rozwojowi cz³owieka, jego to¿samoci, podmiotowoci i autonomii.
Wielu wspó³czesnych pedagogów zwraca równie¿ uwagê na fakt, ¿e w dzisiejszej szkole nadal panuje
(...) wszechw³adny duch monologu. Z ogromnym trudem przebija siê przez bramy szko³y podmiotowy
stosunek do ucznia, a tak¿e z wielkim mozo³em toruje sobie drogê dialog2. St¹d te¿ w codziennej pracy
szko³y wyranie zauwa¿a siê, ¿e dialog w wychowaniu i kszta³ceniu dzieci, m³odzie¿y i doros³ych
zajmuje ma³o miejsca. Spotykamy siê równie¿ licznymi przyk³adami niew³aciwego rozumienia tego
pojêcia. W wiadomoci wielu nauczycieli nadal tkwi i funkcjonuje przekonanie, ¿e treci nauczania
uczeñ winien przyswajaæ (...) z wyk³adów i podrêczników3. Nasuwa siê równie¿ pytanie, czy uczeñ nie
móg³by poznaæ tych treci i opanowaæ je drog¹ dialogu? Wydaje siê, ¿e to nowe spojrzenie, spojrzenie
dialogowe na edukacjê i wychowanie pozwali widzieæ wspó³czesnemu wychowawcy w uczniu
aktywnego partnera, poszukuj¹cego sensu dzia³ania poprzez nawi¹zanie relacji dialogowych z otoczeniem.
Nasuwa siê równie¿ myl, ¿e podstaw¹ wszelkiej wspó³pracy i partnerstwa grup spo³ecznych
w rodowisku lokalnym jest w³anie partnerski dialog. Jest on istotnym czynnikiem integruj¹cym
mieszkañców ma³ych ojczyzn. A jego zaistnienie w tych rodowiskach mo¿e zapewniæ jedynie
w³aciwie zaprogramowany i odpowiednio realizowany program edukacyjny.
Niniejsze opracowania ma na celu zwrócenie uwagi czytelnika na potrzebê edukacji do dialogu jako
istotnego czynnika kszta³tuj¹cego postawy obywatelskie mieszkañców rodowisk lokalnych oraz
warunkuj¹cego ich uczestnictwo w kulturze.
Szko³a wspó³czesna w pe³ni mo¿e staæ siê miejscem edukacji do dialogu rodziców, nauczycieli
i uczniów. Podstawa programowa kszta³cenia ogólnego dla szecioletnich szkó³ podstawowych
i gimnazjów zwraca uwagê nauczycieli, aby uczniowie kszta³towali w sobie postawê dialogu,
umiejêtnoæ s³uchania innych i rozumienia ich pogl¹dów; umieli wspó³dzia³aæ i wspó³tworzyæ w szkole
wspólnotê nauczycieli i uczniów4. Fakt, ¿e istot¹ cz³owieka jest ludzki kontekst, a unikalna natura
ludzka jest wyra¿ana przez jego bycie innymi, narzuca to potrzebê wprowadzenia dialogu w obrêb
edukacji szkolnej. Tym bardziej, ¿e dialog edukacyjny uwzglêdnia ca³y kr¹g podmiotów bezporednio
i porednio zwi¹zanych z procesami kszta³cenia. Szczególnie dla tych procesów mamy do czynienia
z form¹ dialogu rzeczowego. Jest on w³aciwy procesom poznawczym, których celem jest prawda.
Natomiast dialog wychowawczy realizowany jest w dwóch formach: personalnej i egzystencjalnej.
Wystêpuj¹ one wyranie w pedagogice korczakowskiej. Pierwszy polega na wzajemnym otwarciu siê
partnerów w oparciu o podstawowe wartoci wolnoci i dobra. Istot¹ drugiego dialogu jest (...) oddanie
swego ja do dyspozycji partnera, a¿ do powiêcenia w³asnego ¿ycia. Wartoci¹ w³aciw¹ dla tej formy
dialogu jest mi³oæ5 .

2
3
4

5
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Z. nie¿yñski: Zarys dydaktyki dialogu, Kraków 1997, s. 7.
Tam¿e, s. 710.
Podstawa programowa kszta³cenia ogólnego dla szecioletnich szkó³ podstawowych i gimnazjów, Dziennik Ustaw 1999,
nr 4, s. 585.
J. Tarnowski: Pedagogika dialogu, (w:) Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, Kraków 1992, s. 127.
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Nauczyciel realizuj¹c proces dydaktyczno-wychowawczy na ró¿nych poziomach kszta³cenia mo¿e
z powodzeniem i skutecznie blokowaæ dialog poprzez rozkazy, nakazy, polecenia, groby, ostrze¿enia,
moralizatorstwo, podpowiadanie rozwi¹zañ, pouczania itp. Dzia³ania te w konsekwencji mog¹ doprowadziæ
do zahamowania p³aszczyzny pozytywnej komunikacji.
Niejednokrotnie si³a nacisku, jak¹ dysponuje i w praktyce wykorzystuje nauczyciel sprawia, ¿e
dziecko staje siê bierne, podporz¹dkowane, a jego orientacja podmiotowa zostaje zaburzona lub
zahamowana. Wprawdzie nauczyciel pozornie osi¹ga efekty swoich dzia³añ manipuluj¹c podporz¹dkowanym
wychowankiem, jednak¿e przy znacznie zwiêkszonej sile nacisku ronie w uczniu powa¿ne poczucie
zniewolenia. S³usznie zauwa¿y³ J. Tischner, ¿e w spo³eczeñstwie totalitarnym jedynym usprawiedliwionym
jêzykiem by³ jêzyk monologu. Zbudowano wówczas swoisty system komunikacji przebiegaj¹cy z góry
do do³u. Informacje przekazywano z góry, natomiast z do³u by³y jedynie potwierdzane i akceptowane.
Jak z powy¿szego wynika spo³eczeñstwa totalitarne nie zna³y wówczas dowiadczenia wyboru, a tym
samym nie zna³y te¿ dowiadczenia wolnoci6 .
Pojêcie dialogu ujmuje siê w postaci ogólnych sformu³owañ. Jeden ze wspó³czesnych nurtów
filozoficznych nazywany jest filozofi¹ dialogu, filozofi¹ spotkania, filozofi¹ Ty. Wprawdzie pojêcie
dialogu ma wiele definicji i tworz¹ je reprezentanci ró¿nych dziedzin wiedzy, (filozofii, teologii,
psychologii, pedagogiki), to we wszystkich okreleniach zwraca siê uwagê na wymianê odmiennych
myli, dowiadczeñ i sposobów postrzegania rzeczywistoci, na wspó³dzia³anie w zakresie poszukiwania
wspólnego stanowiska przez partnerów reprezentuj¹cych odmienne przekonania.
Wspó³czenie zakres pojêcia dialogu nieco rozszerzono. Mo¿e wystêpowaæ w trzech znaczeniach:
jako metoda, proces oraz postawa spo³eczna7. Przez metodê dialogu rozumie siê sposób komunikacji
miêdzyludzkiej za porednictwem rozmowy, która ma doprowadziæ do zbli¿enia stanowisk, wzajemnego
zrozumienia, przekazu wartoci i podjêcia wspó³dzia³ania. Proces dialogowy jest drog¹, która za
porednictwem rozmowy pozwala na zrozumienie i zbli¿enie partnerów, na przekaz wartoci. Porozumienie
partnerów sprzyja zbli¿eniu punktów widzenia, a tak¿e modyfikacji stylu ¿ycia. Natomiast postawa
dialogowa jest swoist¹ cech¹ osobowoci cz³owieka, polegaj¹c¹ na gotowoci do podjêcia dialogu
z ka¿dym napotkanym cz³owiekiem. Jest ona sta³ym d¹¿eniem do poznania innych ludzi poprzez
rozmowê. Jest to cecha nieodzowna animatorom kultury, nauczycielom, politykom, a tak¿e cz³onkom
samorz¹dów lokalnych.
W tradycyjnym rozumieniu dialog jest pojmowany jako: l) rozmowa zw³aszcza dwóch osób,
2) forma wypowiedzi literackiej w postaci rozmowy dwóch lub wiêcej osób8. Jest to okrelenie nieco
przestarza³e. Dla wiêkszoci ludzi dialog kojarzy siê z rozmow¹  wymian¹ zdañ miêdzy dwoma
osobami.
Na potrzeby refleksji pedagogicznej przyjêto trzy znaczenia dialogu wymienione wczeniej.
Jednak nie zawsze to musi byæ dialog. Jerzy Grzybowski zwraca uwagê, ¿e dialog mo¿na
prowadziæ nie tylko z drugim cz³owiekiem, lecz tak¿e z Bogiem i samym sob¹9. Dostrzega on w dialogu
metodê porozumienia siê ludzi ze sob¹. Wymiana myli w dialogu powinna prowadziæ do zrozumienia
i dostrzegania w pogl¹dach innych szansê w³asnego rozwoju. Podkrela, ¿e prawdziwy dialog pozwala
na zrozumienie samego siebie i otaczaj¹cej nas rzeczywistoci10.
6
7
8
9
10

J. Tischner: Wychowanie do wolnoci, Kraków 1991.
J. Tarnowski: Na czym polega dialog? Edukacja i Dialog 1990, nr 3.
Ma³y s³ownik jêzyka polskiego, red. S. Skorupka, Warszawa 1968, s. 115.
J. Grzybowski: Wprowadzenie do dialogu, Kraków 1997, s. 15.
Tam¿e, s. 14.
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Swoiste wyjanienie istoty dialogu ukierunkowane na dzia³ania wychowawcze proponuje Wincenty
Okoñ. Przyjmuje, ¿e dialog to forma likwidowania konfliktów wychowawczych i poszukiwanie
wspólnego stanowiska. Wymaga poznania i rozumienia przedmiotu dialogu oraz racji obu stron,
a zarazem przezwyciê¿enia postawy egoistycznej11. Z przytoczonej wypowiedzi wynika, ¿e jednym
z warunków skutecznego dialogu jest wiedza o jego przedmiocie. Nieco odmienne widzenie dialogu
przyj¹³ Micha³ Kawecki, który zak³ada, ¿e dialog, a zw³aszcza dialog z dzieckiem, jest czym wiêcej
ni¿ zwyczajn¹ rozmow¹. Jest wiadectwem bliskoci i wiernoci drugiego cz³owieka, zw³aszcza kiedy
dziecko czuje siê zagubione w sprawach dla niego niezrozumia³ych i budz¹cych lêk12. Wspomniane
widzenie dialogu wprowadza w jego istotê elementy edukacyjne i emocjonalne. Natomiast Krzysztof
Wieczorek traktuje dialog jako rozmowê przyjmuj¹c, ¿e partnerzy dialogu nie musz¹ siê zgadzaæ ze sob¹
pod ka¿dym wzglêdem. Partner dialogu nie wszystko musi odrzuciæ i nie wszystko zaakceptowaæ. Mo¿e
byæ przewiadczony, ¿e druga strona nie ma racji, a mimo tego nie uchyla siê od dialogu. Ma to miejsce
wówczas, kiedy za wa¿niejsze i cenniejsze od trwania przy w³asnym zdaniu uwa¿a siê poszukiwanie
prawdy wszelkim dostêpnymi drogami13.
Dialog obecny jest w kulturze od zarania dziejów14. ród³a dialogu siêgaj¹ filozofii staro¿ytnej 
dialogu edukacyjnego Sokratesa, filozofii Arystotelesa i myli filozoficznej Platona. Ten ostatni zwróci³
uwagê, ¿e mylenie jest dialogiem duszy z samym sob¹. Problematykê dialogu rozwija³ równie¿ w.
Augustyn w Confessiones, który zwraca³ uwagê na jego praktyczne znaczenie i teoretyczn¹ donios³oæ.
Do twórców filozofii dialogu zaliczyæ nale¿y Ludwika Feurbacha (18041872), Franza Rosenzweiga
(18861929), Martina Bubera (18781967), Ferdinanda Ebnera (18821931), Gabriela Marcela (1889
1973), Emanuela Lewinasa (19061995).
Zasad¹ filozofii L. Feurbacha sta³ siê dialog cz³owieka z cz³owiekiem. Przyjmowa³, ¿e filozofia to
nauka praktyczna, okrelaj¹ca ¿ycie jednostki i spo³eczeñstwa. Cz³owiek w jego pogl¹dach okaza³ siê
istot¹ dialogiczn¹  zmys³ow¹ i cielesn¹, realizuj¹c¹ okrelone potrzeby. Konkretnoæ i rzeczywistoæ
cz³owieka ujawnia siê w dialogu odbywaj¹cym siê miêdzy Ja i Ty15. Nastêpny przedstawiciel filozofii
dialogu F. Rosenzweig przyjmowa³, ¿e nowe mylenie, czyli mylenie dialogiczne cechuje siê tym, ¿e
w jego horyzoncie centralne miejsce zajmuje drugi cz³owiek oraz relacje nawi¹zuj¹ce siê z moim Ja
i osob¹ Drugiego16. Istota koncepcji dialogicznej M.Bubera opiera siê na za³o¿eniach, ¿e byt ludzki
realizuje siê w relacjach Ja i Ty. Wed³ug niego cz³owiek mo¿e funkcjonowaæ bez dialogu, jednak ten,
kto nigdy nie spotka³ jakiego Ty, nie jest istot¹ prawdziwie ludzk¹. M. Buber przyj¹³ za³o¿enie, ¿e
cz³owiek z natury Homo dialogus, oznacza to, ¿e osoba ludzka nie mo¿e realizowaæ siê bez wspólnoty
z ludzkoci¹, tworzeniem z twórc¹. Dialog istoty ludzkiej polega na wzajemnoci i odpowiedzialnoci.
Ta ostatnia istnieje zawsze tam, gdzie pojawia siê rzeczywista odpowied na g³os cz³owieka. M. Buber
zwróci³ uwagê, ¿e ten, kto wkracza w uniwersum dialogu, podejmuje znaczne ryzyko z uwagi na fakt,
i¿ relacja Ja  Ty wymaga absolutnego otwarcia. Ja jest w tej relacji nara¿one na odmowê lub ca³kowite
odrzucenie. W przypadku relacji pedagogicznej musi pojawiæ siê zdarzenie prze¿ywane przez dwie osoby,

11
12
13
14

15
16

W. Okoñ: Nowy s³owniki pedagogiczny, Kraków 1996, s. 53.
M. Kawecki: Obszar dialogu, Edukacja i Dialog 1994, nr 58.
K. Wieczorek: Dwie filozofie spotkania. Katowice 1990, s. 8.
J. Szmyd: O niektórych w³aciwociach filozofii wspó³czesnej, (w:) Wstêp do filozofii, Wybór tekstów, red. J. Szmyd, Kraków
1986, s. 118.
L. Feuerbach: Wybór pism, t. III, Zasady filozofii przysz³oci, t³um. J. Krzemieniowa, M. Kwieciñski, Warszawa 1988, s. 88.
J. Tarnowski: Dialog z m³odymi, Communio 1983, nr 4.
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w którym jedna ma byæ aktywna. Z tak pojmowanej filozofii dialogu wynikaj¹ wskazania dla praktyki
edukacyjnej. St¹d w dialogu edukacyjnym wyró¿nia siê trzy typy: dialog jako metoda  sposób d¹¿enia
podmiotów do wspólnego zrozumienia siê; dialog jako proces, który ma miejsce w momencie
urzeczywistnienia metody, uwiadomienia wspólnoty zadañ; dialog jako postawa, co oznacza gotowoæ
otwierania siê na rozumienie, zbli¿enie i wspó³dzia³anie17.
Podstaw edukacji do dialogu nale¿y szukaæ w rodzime, która stanowi integraln¹ czêæ ka¿dego
spo³eczeñstwa. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e podstawowym warunkiem prowadzenia skutecznego dialogu jest jego
autentycznoæ. Ma ona miejsce wtedy, gdy uczestnicy dialogu okrelon¹ rzeczywistoæ prze¿ywaj¹
bardzo intensywnie w pe³nej harmonii z wewnêtrznym osobistym nastawieniem18. Treæ pojêcia dialog
jest cile zwi¹zana z terminem tolerancja, o czym czêsto zapominaj¹ rodzice i wychowawcy. Jeszcze
jednym warunkiem dialogu, zwi¹zanym cile z terminem tolerancja, jest pe³na akceptacja partnera
dialogu, co oznacza przyjêcie go takim, jaki jest, z jego wadami i zaletami. Potrzeba dialogu wêdruje
z cz³owiekiem przez wszystkie okresy jego rozwoju  dzieciêctwo, m³odoæ i doros³oæ.
W warunkach transformacji ustrojowej, spo³ecznej, politycznej, ekonomicznej i kulturowej
upowszechni³o siê wiele nowych terminów. Jednym, z nich jest okrelenie negocjacje, oznacza ono
uzgadnianie wspólnego stanowiska lub warunków umowy dwóch i wiêcej stron o odmiennych
pogl¹dach albo interesach, prowadzone przez ich przedstawicieli19.
Joanna Rutkowiak stwierdza, ¿e dla negocjacji jako odmiany dialogu istotne s¹ pytania
i odpowiedzi sformu³owane przez nauczycieli i uczniów oraz przez inne mo¿liwe podmioty dialogu,
odzwierciedlaj¹ce ró¿nice zdañ, jakie istniej¹ miêdzy nimi, a tak¿e wysi³ki zmierzaj¹ce do poczynienia
ustaleñ, które mogliby zaakceptowaæ wszyscy uczestnicy rozmów20. Analiza czynnoci negocjacyjnych
pozwala w nich wyodrêbniæ trzy zasadnicze formy: dialog, dyskusjê, rozmowê. Wspomniana autorka
przyjê³a, ¿e dialog oznacza ideê wymiany myli, jaka mo¿e byæ realizowana przez dyskusjê szkoln¹,
dyskusjê nieszkoln¹  w³aciw¹  oraz przez rozmowê21. Terminy dyskusja szkolna i nieszkoln¹
maj¹ charakter umowny. Wynika to z faktu, ¿e dyskusja wystêpuje w instytucjach poza systemem
edukacji. W przypadku dyskusji realizowanej w warunkach szko³y jest ona poddana zniewalaj¹cemu
wp³ywowi prowadz¹cego. Natomiast w dyskusji pozaszkolnej prowadz¹cy jest zazwyczaj ekspertem
danego tematu i cieszy siê uznaniem uczestników.
Dotychczasowy system owiaty kszta³ci³ cz³owieka owieconego, który bardzo rzadko rozwi¹zywa³
problemy, podejmowa³ samodzielne decyzje, wykonywa³ ryzykowne dzia³ania, zdobywa³ on wy³¹cznie
wiedzê encyklopedyczn¹22, a tak¿e posiada³ ograniczone umiejêtnoci podejmowania dialogu
negocjacyjnego. Proces transformacji ustrojowej postawi³ przed doros³ymi nowe wymagania oraz
koniecznoæ przewartociowania wielu pojêæ. Potrzebn¹ umiejêtnoci¹ spo³eczn¹ okaza³a siê umiejêtnoæ
prowadzenia dialogu negocjacyjnego. St¹d te¿ nasuwa siê w edukacji potrzeba przygotowania doros³ych
do prowadzenia dialogu negocjacyjnego.

K. Wieczorek: op. cit., s. 810.
U. Ostrowska: Dialog w pedagogicznym badaniu jakociowym, Kraków 2000.
19
S³ownik wyrazów obcych. Wydawnictwo Europa, Wroc³aw 2004, s. 300.
20
J. Rutkowiak: O dialogu edukacyjnym. Rusztowanie kategorialne, (w:) Pytanie dialog wychowanie, red. J. Rutkowiak, Warszawa
1992, s. 34 i nast.
21
J. Rutkowiak: tam¿e, s. 34.
22
J. Kozielecki: Cz³owiek wielowymiarowy. Warszawa 1996, s. 32 i nast.
17
18
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Analiza programów szkoleniowych zwi¹zków zawodowych23 pozwoli³a na wyodrêbnienie tematów
szkolenia pracowników przysposabiaj¹cego ich do negocjacji z pracodawc¹. A oto niektóre tematy
realizowane w trakcie szkolenia:
 Komunikowanie siê z drug¹ stron¹  jak mówiæ, aby byæ zrozumia³ym;
 Jak aktywnie s³uchaæ?
 Wspólnota interesów uczestników dialogu;
 Negocjacje (wskazówki do negocjowania);
 Kiedy nie podejmowaæ negocjacji?
S¹ to przyk³ady tematów mo¿liwych do realizacji w ramach pozaszkolnych form owiaty
doros³ych.
Wprawdzie zbyt pobie¿na analiza dokumentów i ich zawartoci merytorycznej nie pozwala na
daleko id¹ce konkluzje ani uogólnienia, to niemniej jednak mo¿na stwierdziæ, ¿e przedstawiony problem
wart jest uwagi w wietle dokonuj¹cych siê zmian w szko³ach dla dzieci i m³odzie¿y oraz w kszta³ceniu
pozaszkolnym. Problem ten wymaga pog³êbionych badañ oraz refleksji, aby sprecyzowaæ zasady
przebiegu dialogu pomiêdzy organizatorem procesu dydaktyczno-wychowawczego (nauczycielem,
animatorem kultury, instruktorem) z uczniem, uczestnikiem kursu, wyk³adu, odczytu czy te¿ studentem
Trzeciego Wieku. Zapewne wydaje siê, i¿ powinna to byæ komunikacja wielokierunkowa w przesy³aniu
informacji, ma to byæ rzeczywisty dialog w procesie, w którym nikt nie zajmuje z góry pozycji
dominuj¹cej, a o jej prawdziwej pozycji decyduj¹ przede wszystkim argumenty merytoryczne, a nie
formalne. Taki dialog mo¿e w powa¿nym stopniu anga¿owaæ uczniów  uczestników do poszukiwania
ró¿nych róde³ informacji, zachêcaæ do konfrontowania sprzecznych stanowisk, prowokowaæ do
odkrywania prawdy, kszta³ciæ postawê badawcz¹ i wiatopogl¹d, a tak¿e w pe³ni rozwijaæ zainteresowania
i zdolnoci poznawcze. Tylko dialog oparty na wzajemnym równowa¿nym porozumieniu siê mo¿e
sprzyjaæ rozwa¿aniu argumentów logicznych i irracjonalnych, naukowych i pozanaukowych. Dlatego
szko³y i placówki wychowania pozaszkolnego mog¹ staæ siê jednym z najwa¿niejszych miejsc
przekazywania sobie myli, a kszta³cenie najwa¿niejszym procesem porozumiewania siê.
1. Edukacja we wspó³czesnej zreformowanej szkole i placówkach kszta³cenia ustawicznego ma:
 poszerzaæ horyzonty mylowe, stymulowaæ rozwój osobisty i spo³eczny uczniów,
 przygotowaæ do uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym opartym o rozwiniête umiejêtnoci wzajemnej
komunikacji.
2. Dialog jest wartoci¹ humanistyczn¹, jest koniecznym warunkiem partnerstwa i wspó³pracy
w lokalnych rodowiskach, jest te¿ konieczny do wspó³istnienia kultur. Znamienne jest sformu³owanie
Raportu Klubu Rzymskiego, z którego wynika, ¿e jeli zale¿y nam na prze¿yciu, jestemy
zobowi¹zani do rozwijania nieograniczonego, dialogicznego i synergetycznego mylenia tak w sferze
ekologicznej i ekonomicznej, jak i etycznej24.
3. Wspó³¿ycie (wspó³praca i partnerstwo) cz³owieka z innymi ludmi wymaga umiejêtnoci prowadzenia
wzajemnego i równowa¿onego dialogu. Wspó³praca miêdzyludzka oparta o racjonalny dialog sprzyja
uspo³ecznieniu jednostki, a tym samym zapewnia rozwój spo³eczeñstwa.
4. Treæ pojêcia dialog konstytuuj¹ terminy: rozmowa lub komunikacja miêdzyludzka, otwarcie siê na
drugiego cz³owieka, rozumienie potrzeb partnera, d¹¿enie do zbli¿enia stanowisk i wspólnota celów
dzia³ania.
23
24

Analizie poddano program szkolenia Zwi¹zku Zawodowego Pracowników PKP za rok 2003.
A. King, B. Schnaider: Pierwsza rewolucja globalna. Jak przetrwaæ? Raport Rady Klubu Rzymskiego, Warszawa 1992, s. 25.
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Jerzy STOCHMIA£EK
Zak³ad Edukacji Doros³ych
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Zmiany w edukacji doros³ych  elementy tradycji
i nowoczesnoci
Changes in adult education  the elements of tradition
and modernity

S³owa kluczowe: zmiana spo³eczna, modernizacja, innowacje, bariery innowacji edukacyjnych
Keywords: social transformation, modernization, innovations, barriers to educational innovations
Summary
The nature of change including social transformation is an essential issue for historians, political scientists,
demographers, sociologists, as well as educators. The process of change and its results are considered in the
scope of andragogy as a theory of adult education. The undertaken research in this matter refers, for instance,
to the change of education system, planned transformation inside an adult learner during teaching process or
appearance of optimal changes of welfare.

Kategoria zmiany, w tym zmiany spo³ecznej, jest uznawana za wielce znacz¹c¹ dla historyków,
politologów, demografów, socjologów czy te¿ pedagogów1. Ci ostatni realizuj¹ eksploracje badawcze
dotycz¹ce np. zmiany systemu owiatowego, planowej zmiany w uczniu podczas procesu dydaktycznego,
czy te¿ wyst¹pienia optymalnych zmian systemu pomocy spo³ecznej. Literatura tematyczna zawiera obok
pojêcia zmiana takie pojêcia, jak: transformacja, reforma, restrukturyzacja, modernizacja, innowacja.
Proces i efekty zmian rozwa¿ane s¹ tak¿e w obszarze andragogiki, jako teorii edukacji doros³ych2.
Charakteryzuj¹c zmiany we wspó³czesnej edukacji doros³ych, w artykule nawi¹zujê zw³aszcza do teorii
zmiany spo³ecznej oraz do teoretycznego ujêcia procesu zmiany prezentowanego na gruncie psychologii
i teorii organizacji i zarz¹dzania.

1

2

W artykule zawarto wybrane treci referatu przygotowanego na konferencjê Unowoczenianie procesu kszta³cenia doros³ych
zorganizowan¹ przez Górnol¹sk¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Pedagogiczn¹ w Mys³owicach. Zakopane 31 marca 2005 r.
Por. m. in. T. Aleksander: Stan wspó³czesnej refleksji andragogicznej w Polsce (lata 19952004). Rocznik Pedagogiczny 2004,
Tom 27; J. Lowe: Rozwój owiaty doros³ych. Tendencje wiatowe. WSiP, Warszawa 1982; Meueler E.: Kryzysy ucz¹ zmian
w myleniu. Pedagogika doros³ych a przemiany spo³eczne. W: Pedagogika wobec kryzysów ¿yciowych. Red. J. Stochmia³ek.
ITeE, Warszawa-Radom 1998; Nowak J.: Ci¹g³oæ i zmiennoæ edukacji doros³ych. Owiata Doros³ych 1985 nr 9;
K. Przyszczypkowski, E. Solarczyk-Ambrozik, Zmiana spo³eczna a kompetencje edukacyjne doros³ych. Wyd. Miscellanea, Koszalin
1995; E. Sapia-Drewniak i A. Stopiñska-Paj¹k A. (red.): Z tradycji polskiej teorii i praktyki andragogicznej. Wyd. A. Marsza³ek.
Toruñ 1997.
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Rozwój edukacji doros³ych w wietle teorii zmiany spo³ecznej
Poziom wyst¹pienia zmiany spo³ecznej obejmuje spo³ecznoæ lokaln¹, spo³ecznoæ organizacji 
instytucji, czy te¿ dotyczy kontekstu pañstwa lub szczebla globalnego.
Zmiana spo³eczna rozumiana jest przez A. Radziewicza-Winnickiego3 jako zespó³ nieuchronnych
procesów, dziêki którym spo³eczeñstwo przechodzi na kolejny szczebel rozwoju. Istniej¹ce i obowi¹zuj¹ce
formy ¿ycia spo³ecznego stopniowo prze¿ywaj¹ siê, rodz¹ siê nowe, lepiej odpowiadaj¹ce zmieniaj¹cym
siê warunkom, potrzebom i oczekiwaniom. Takie pojêcia, jak rozwój czy postêp, implikuj¹ zmianê,
która poci¹ga za sob¹ bardziej czy mniej gwa³towne przekszta³cenie istniej¹cej struktury spo³ecznej.
Okrelaj¹ one tak¿e kierunki i trendy przemian. Aby uwolniæ pojêcie zmiana spo³eczna od wszelkich
subiektywnych czy te¿ ideologicznych interpretacji, w literaturze przedmiotu nierzadko definiuje siê je
w sposób szeroki, lecz wówczas definicje te z regu³y zatracaj¹ wszelk¹ wartoæ heurystyczn¹. W definicji
zmiany spo³ecznej wystêpuj¹ zarówno przeobra¿enia przypadkowe i drobne, pozornie nieistotne,
zachodz¹ce w postawach jednostki, mniej wa¿ne dla egzystencji grupy w wielu sferach jej ¿ycia
zbiorowego (np. moda, styl ¿ycia, gwara jêzykowa), jak równie¿ zmiany trwa³e, te szczególnie istotne,
przekszta³caj¹ce radykalnie dotychczasowe funkcje jednostek i grup spo³ecznych w danej strukturze (np.
zmiana systemu politycznego, ekonomicznego itp.).
Zmiana spo³eczna bywa czêsto definiowana jako proces strukturalnych przekszta³ceñ systemu
spo³ecznego. Termin ten uwzglêdnia kierunek przebiegu zmiany spo³ecznej; oznacza to, i¿ badania zmian
spo³ecznych musz¹ uwzglêdniaæ przekszta³cenia w ró¿nych nastêpuj¹cych po sobie przedzia³ach
czasowych. Przyjmuje siê zazwyczaj4, i¿ przekszta³cenia te nie tworz¹ uk³adów w pe³ni zintegrowanych.
To za oznacza, ¿e zmiany zachodz¹ce w jednym wymiarze (w jednej sferze) systemu spo³ecznego nie
powoduj¹ zmian w innych wymiarach (sferach). Zmiana spo³eczna pojmowana zazwyczaj bywa jako
przeobra¿enie (przekszta³cenie) pojedynczego elementu systemu spo³ecznego danego spo³eczeñstwa, na
przyk³ad jego struktury spo³ecznej, gospodarczej czy politycznej.
Przyczyny wystêpowania zmian spo³ecznych s¹ wielorakie. Z jednej strony, zmiany wewn¹trz
systemu mog¹ byæ wywo³ane kontaktami z innymi grupami i zbiorowociami, z ich kultur¹ organizacji,
ze sposobami gospodarowania, z uk³adami norm i wartoci. Nastêpuje wówczas zmiana wywo³ana
przede wszystkim czynnikami zewnêtrznymi. Zmiana spo³eczna mo¿e byæ wywo³ana nie tylko
czynnikami zewnêtrznymi, ale tak¿e wewnêtrznymi, endogennymi5. W tym wypadku przeobra¿enia
konkretnego systemu spo³ecznego nastêpuj¹ w rezultacie aktywnoci jednostek b¹d ca³ych grup
spo³ecznych. Ludzi tych cechuje zazwyczaj kreatywna osobowoæ, d¹¿enie do zmian i odwaga
w kwestionowaniu ustalonego porz¹dku spo³ecznego, politycznego, ekonomicznego oraz kulturowego.
Powodzenie zmian spotecznych o charakterze innowacyjnym zale¿y od wielu czynników obiektywnych.
Zalicza siê do nich zwyczajowo zaawansowanie cywilizacyjne danego spo³eczeñstwa, sposób sprawowania
w³adzy i zasady jej rozdzia³u, spo³eczne zapotrzebowanie na owe zmiany, a tak¿e uwarunkowania
zewnêtrzne. Poród ujêæ teoretycznych eksponuj¹cych w pierwszej kolejnoci rolê czynników wewnêtrznych
w procesach rozwojowych najczêciej wymienia siê koncepcje rozwoju lokalnego (community development),
rozwoju oddolnego (development from below), liczenia na w³asne si³y (self-reliance, collective self3

4

5

A. Radziewicz-Winnicki: Spo³eczeñstwo w trakcie zmiany. Rozwa¿ania z zakresu pedagogiki spo³ecznej i socjologii transformacji.
Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdañsk 2004, s. 30.
K. Krzysztofek, M.S. Szczepañski: Zrozumieæ rozwój. Od spo³eczeñstw tradycyjnych do informatycznych. Wyd. U, Katowice 2002,
s. 1112.
Tam¿e, s. 12 i 14.
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reliance) czy rozwoju zgodnego z zasad¹ zmiany immanentnej. Zmiana spo³eczna mo¿e przy tym
przyjmowaæ postaæ: zmiany postêpowej, stagnacyjnej lub regresywnej.
Istniej¹ce obecnie warunki spo³eczne kszta³tuj¹ nowe orientacje wobec wykszta³cenia, które
przestaje byæ rozumiane jako podstawa zatrudnienia na ca³e ¿ycie w jednym miejscu pracy6. Staje siê
ono punktem wyjciowym dla aktywnoci zawodowej oraz dla kszta³cenia ustawicznego w celu zdobycia
okrelonego poziomu kompetencji edukacyjnych. W warunkach konkurencji na rynku pracy pocz¹tkowe
wykszta³cenie zawodowe jest jedynie pierwsz¹ faz¹ ca³o¿yciowego procesu uczenia siê. St¹d tak wa¿nym
problemem owiaty doros³ych staje siê wyposa¿enie doros³ych w kompetencje umo¿liwiaj¹ce przejêcie
odpowiedzialnoci za w³asn¹ biografiê.
Strategia Lizboñska przyjêta przez przywódców UE w marcu 2000 r. jest programem okrelaj¹cym
dzia³ania, które nale¿y podj¹æ, by utrzymaæ Europê w czo³ówce gospodarczej wiata. G³ównym celem
Strategii jest uczynienie gospodarki Unii Europejskiej do 2010 r. najbardziej konkurencyjn¹, dynamiczn¹
i opart¹ na wiedzy gospodark¹ wiata, zdoln¹ do trwa³ego rozwoju, tworz¹c¹ wiêksz¹ liczbê lepszych
miejsc pracy oraz charakteryzuj¹c¹ siê wiêksz¹ spójnoci¹ spo³eczn¹. Przyjêcie strategii podyktowane
by³o opónieniami Europy w stosunku do Stanów Zjednoczonych w przechodzeniu na tzw gospodarkê
opart¹ na wiedzy, co doprowadzi³o do spowolnienia tempa rozwoju gospodarki europejskiej. Przez dwie
ostatnie dekady XX wieku gospodarka UE rozwija³a siê w tempie 2,3% PKB rocznie, podczas gdy
gospodarka USA  3,3%7 .
Do wa¿niejszych celów Strategii Lizboñskiej zaliczono:
1) szybkie przejcie gospodarki pañstw europejskich do gospodarki opartej na wiedzy, w tym rozwój
spo³eczeñstwa informacyjnego, u³atwianie wprowadzania innowacji oraz zdobywania przez obywateli
nowych umiejêtnoci,
2) liberalizacja oraz integracja w ramach UE tych bran¿ gospodarki, których nie obj¹³ wczeniej
wspólny rynek: telekomunikacji, energetyki, transportu, poczty, us³ug finansowych oraz ca³oci rynku
us³ug,
3) rozwój przedsiêbiorczoci przez deregulacjê i lepsze wsparcie ze strony administracji (likwidacja
barier administracyjno-prawnych), ³atwiejszy dostêp do kapita³u i technologii, ograniczanie pomocy
publicznej, tworzenie warunków dla konkurencji,
4) wzrost zatrudnienia dziêki wiêkszej aktywnoci zawodowej obywateli, uelastycznieniu rynku pracy,
poprawie edukacji, unowoczenieniu systemu zabezpieczeñ spo³ecznych, ograniczaniu wykluczenia
spo³ecznego,
5) dba³oæ o rodowisko naturalne.
Okrelone w Strategii cele mia³y zostaæ osi¹gniête poprzez wprowadzenie zmian przepisów prawa,
g³ównie gospodarczego oraz odpowiedni¹ koncentracjê wydatków ze rodków publicznych.
Obecnie ju¿ wiadomo, ¿e w 2010 r. Europa nie bêdzie najbardziej konkurencyjn¹ gospodark¹
wiata. Dystans dziel¹cy Uniê od USA w ostatnich latach jeszcze siê powiêkszy³, a gospodarka UE
nawet nie zbli¿y³a siê do pochopnie sformu³owanego celu 3-procentowego wzrostu w skali rocznej.
Tempo wzrostu wydajnoci pracy zwiêkszy³o siê w UE w latach 19992003 o 0,7% rocznie, podczas
gdy w USA wzrost ten wyniós³ 1,8%. Poziom zatrudnienia w UE wzrós³ wprawdzie o 2 punkty
6

7

K. Przyszczypkowski, E. Solarczyk-Ambrozik: Zmiana spo³eczna a kompetencje edukacyjne doros³ych. Wyd. Miscellanea, Koszalin
1995, s. 4.
Por. Strategia Lizboñska. Oprac. M. Dêbski. Kancelaria Senatu Biuro Informacji i Dokumentacji, Dzia³ Europejski, maszynopis,
Warszawa listopad 2004; zob. te¿ U. P³owiec, Strategia Lizboñska a rozwój zdolnoci konkurencyjnej Polski. Referat na
konferencjê pt. Strategia Lizboñska  nowe wyzwania dla Polski. Senat RP, Warszawa 8 marca 2005.
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procentowe do 64%, ale i tak jest to wynik bardzo odleg³y od celu wyznaczonego w strategii (70%),
jak i poziomu 72% w USA. Wskanik ten ulegnie znacznemu pogorszeniu przy uwzglêdnieniu poziomu
zatrudnienia w ,,10 pañstwach, które w maju 2004 r. przyst¹pi³y do UE.
Kluczem do osi¹gniêcia sukcesu w globalnej rywalizacji jest zbudowanie gospodarki opartej na
wiedzy. W tej dziedzinie nie notuje siê zauwa¿alnego postêpu. Maj¹ce wysokie zobowi¹zania socjalne
tzw. pañstwa dobrobytu nie s¹ w stanie zwiêkszaæ wydatków na badania. W USA na badania wydaje
siê obecnie ok. 2,64% PKB, a w Unii ok. 2% PKB, lecz uzyskiwane wyniki s¹ gorsze, ni¿ to wynika
z ró¿nicy w wysokoci nak³adów. Zdaniem ekspertów, sfera badañ w Unii funkcjonuje w sposób
anachroniczny. Wed³ug nich wiedza i kapita³ ludzki s¹ w efekcie le wykorzystywane. W rezultacie
dochodzi do exodusu europejskich naukowców do USA. Zwiêkszenie wydatków na badania w UE jest
ma³o realne.
Przyczyny z³ej realizacji Strategii Lizboñskiej upatruje siê g³ównie w barierach wewn¹trzkrajowych
 w s³aboci przywództwa politycznego i braku akceptacji spo³ecznej dla zwiêkszenia roli rynku,
indywidualnej odpowiedzialnoci i ograniczenia opiekuñczej roli pañstwa. Przeszkodê w jej realizacji
stanowi¹ równie¿ bariery integracyjne. Reakcj¹ na pogorszenie sytuacji gospodarczej jest malej¹cy
entuzjazm Europejczyków do integracji.
Zdaniem specjalistów Strategia Lizboñska nadal stanowi jednak najlepsz¹ odpowied na wyzwania
stoj¹ce przed Europ¹. Jednak aby jej plan siê powiód³, zmianie musi ulec m.in. sposób jego
wprowadzania w ¿ycie. Dzi strategia wdra¿ana jest przez otwart¹ metodê koordynacji  porównywanie
i ocenê realizacji uzgodnionych celów  oraz czêciowo przez dyrektywy, które zobowi¹zuj¹ kraje
cz³onkowskie do okrelonych dzia³añ8.

Tendencje zmian we wspó³czesnej edukacji doros³ych
Jak zauwa¿a Ekiert-Grabowska9 autorzy zajmuj¹cy siê badaniami procesu zmiany wyró¿niaj¹; dwie
g³ówne kategorie: zmiany stopniowe (ewolucyjne), polegaj¹ce na powolnym, naturalnym, ³agodnym
przejciu z jednego stanu do drugiego, oraz zmiany planowe, których ide¹ jest zburzenie starego
schematu postêpowania celem wprowadzenia nowego porz¹dku. W odniesieniu do klasyfikacji róde³
zmiany wyró¿nia siê zmiany wewnêtrzne, okrelane tak¿e jako naturalne (organiczne), zachodz¹ce
zarówno na poziomie indywidualnym, jak i systemowym, oraz zmiany zewnêtrzne, znacznie trudniejsze
do przyswojenia, wynikaj¹ce z dyrektyw, pochodz¹cych najczêciej od organów nadrzêdnych.
Jednym z najwa¿niejszych róde³ trudnoci przy analizowaniu struktury i funkcji zorganizowanych
s¹, zdaniem T. Tomaszewskiego10 skomplikowane stosunki sta³oci i zmiennoci. Dotyczy to równie¿
systemów dydaktyczno-wychowawczych i wzajemnych stosunków ich elementów. Na tym polega m.in.
trudnoæ godzenia tradycji, która jest wyrazem stabilnoci z postêpem, bêd¹cym przejawem zmiennoci.
Sprawa staje siê nieco prostsza, gdy przyjmiemy, ¿e rzeczywistoæ jest w zasadzie zmienna, ¿e
zmiennoæ, a nie sta³oæ, stanowi istotê rzeczywistoci. Sta³oæ jest tylko przypadkiem granicznym, kiedy
co zmienia siê tak powoli, ¿e w praktyce nie ma to ¿adnego znaczenia albo subiektywnie zmiana jest
niezauwa¿alna. W ten sposób zmienia siê zarówno sam cz³owiek, jak i jego otoczenie.

Tam¿e.
D. Ekiert-Grabowska: Nauczyciele w sytuacji zmiany edukacyjnej  nadzieje i obawy. Chowanna, t. 2 (15), 2000, s. 33.
10
T. Tomaszewski: lady i wzorce. WSiP, Warszawa 1984, s. 102.
8
9
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Ró¿norodne elementy systemu przekszta³caj¹ siê pod ró¿nymi wzglêdami i w ró¿nym tempie. St¹d
dla opisu i analizy wzajemnych stosunków cz³owieka ze wiatem otaczaj¹cym, o tak z³o¿onych
stosunkach sta³oci i zmiennoci, potrzebne nam s¹ cztery nastêpuj¹ce pojêcia11:
l. Pojêcie cechy odpowiadaj¹ce wzglêdnie stabilnym aspektom poszczególnych elementów rzeczywistoci,
wynikaj¹ce ze sta³oci ich wewnêtrznej struktury lub sta³oci ich pozycji w szerszym systemie, np.
cechy osobowoci lub role spo³eczne,
2. Pojêcie stanu adekwatnego do wzglêdnej stabilizacji procesów zachodz¹cych w danym elemencie,
jednak¿e stabilizacji wyranie traktowanej jako przejciowa, maj¹ca swój pocz¹tek i koniec, jak np.
stan zdrowia, utrzymuj¹cy siê nastrój, utrzymuj¹ca siê postawa wobec kogo,
3. Pojêcie procesu odpowiadaj¹ce zmianom rozci¹g³ym w czasie, zachodz¹cym w danym elemencie
rzeczywistoci przez jaki czas,
4. Pojêcie zdarzenia odpowiadaj¹ce zmianie doranej, która nastêpuje w okrelonym czasie.
Dialektyka sta³oci i zmiennoci wa¿na jest równie¿ przy analizie wzajemnych stosunków
cz³owieka z otoczeniem. Dlatego  obok tradycyjnego pojêcia rodowiska jako wzglêdnie stabilnego
uk³adu stosunków jednostki ze wiatem otaczaj¹cym  coraz bardziej potrzebne jest pojêcie sytuacji jako
uk³adu zachodz¹cego w okrelonym miejscu i czasie.
Dynamika zmian w otoczeniu cz³owieka sprzyja koniecznoci uczenia siê przez ca³e ¿ycie.
Koncepcja edukacji ustawicznej (Lifelong Education, LEducation Permanente, Lebenslanges Lernen),
maj¹c wielowiekow¹ tradycjê, eksponuje wielostronny rozwój cz³owieka w okresie jego ontogenezy. Ta
aktywnoæ edukacyjna realizowana jest w ramach ucz¹cego siê spo³eczeñstwa (learning society). Na
gruncie pluralistycznie ukszta³towanej edukacji doros³ych procesy ustawicznego uczenia siê maj¹
charakter formalny (szkolny i pozaszkolny) oraz nieformalny. Obok rozwi¹zañ instytucjonalnych, uczeniu
siê doros³ych sprzyjaj¹ nieformalne rozmowy, obserwacje, spotkania w ¿yciu prywatnym i zawodowym.
Kszta³cenie ustawiczne dotyczy wiêc tak¿e ró¿norodnych inicjatyw obywatelskich oraz realizacji
indywidualnych projektów kszta³ceniowych wynikaj¹cych z zaspokajania potrzeb i realizowania transgresji
rozwojowych.
Wydaje siê, ¿e do g³ównych tendencji zmian we wspó³czesnej edukacji doros³ych mo¿emy zaliczyæ:
 zmiany zwi¹zane z tworzeniem spo³eczeñstwa globalnego, obejmuj¹ce zmiany demograficzne
otwieranie siê granic pañstw oraz instytucji ponadnarodowych funkcjonuj¹cych w spo³eczeñstwie
ucz¹cym siê i gospodarce opartej na wiedzy,
 rozwój koncepcji edukacji ustawicznej  badañ nad ca³o¿yciowym uczeniem siê doros³ych oraz
podejcia systemowego do problemów kszta³cenia i doskonalenia,
 nowe spojrzenie na relacjê nauczycieluczeñ doros³y, z uwzglêdnieniem rozwoju dydaktyki
ró¿nicowej oraz doskonalenia procesów komunikacji i kooperacji dydaktycznej,
 wiêksz¹ elastycznoæ owiaty doros³ych i zwiêkszenie zró¿nicowanych ofert edukacyjnych,
 wzrost znaczenia metod aktywizuj¹cych i rozwój koncepcji kszta³cenia multimedialnego,
 rozwój koncepcji kszta³cenia otwartego i zdalnego  Open and Distance Learning (ODL) oraz
nowoczesnych technologii informacji i komunikacji w edukacji doros³ych  Information and
Communication Technology (ICT).
 doskonalenie sposobów ewaluacji procesu kszta³cenia doros³ych.

11

Tam¿e, s. 103.
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Obok analiz dotycz¹cych istoty funkcjonowania koncepcji edukacji ustawicznej w obszarze owiaty
doros³ych12, znacz¹ce miejsce zajmuje zagadnienie ró¿norodnych koncepcji edukacji na odleg³oæ,
kszta³cenia zdalnego  Distance Education, Fernstudium13, koncepcji kszta³cenia otwartego (Open
Learning), niestacjonarnego14. Rozwój technik spo³ecznej komunikacji sprzyja³ ewolucji kszta³cenia
korespondencyjnego wykorzystuj¹cego tradycyjny obieg informacji pisemnej w stronê kszta³cenia
multimedialnego bazuj¹cego na rozmowach telefonicznych, programach radiowych, telewizyjnych,
komputerowych15.
Wspó³czenie obserwowany jest rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego, które: wytwarza, przechowuje,
przetwarza i umiejêtnie wykorzystuje informacje. Istotê wiedzy stanowi informacja, a proces nauczania-uczenia siê sprzyja dostêpnoci  mo¿liwoci dotarcia do potrzebnej informacji. Wobec postêpuj¹cej
globalizacji wiedza sta³a siê poszukiwanym towarem w postaci kapita³u intelektualnego. Jednoczenie
utrzymywanie regularnego kontaktu z jednostkami dydaktycznymi z ca³ego wiata przesta³o byæ
zarezerwowane tylko dla wybranych. W korzystnej sytuacji s¹ adepci ucz¹cy siê na odleg³oæ. Taka
forma edukacji nie jest co prawda, wymys³em ostatnich lat, jednak dziêki popularnoci Internetu nabra³a
ca³kiem nowego wymiaru. Na rozleg³ych obszarach o ma³ej gêstoci zaludnienia, gdzie uczniowie
i nauczyciele s¹ od siebie znacznie oddaleni, kszta³cenie na odleg³oæ (distance education), drog¹ radiow¹
i telewizyjn¹ by³o popularne od dawna. Instytucje realizuj¹ce edukacjê zdaln¹ zgrupowane s¹
w ró¿norodne stowarzyszenia na szczeblu narodowym, regionalnym i globalnym.
Owiata doros³ych coraz czêciej oferuje ró¿norodne programy dla adresatów, których pragniemy
wzmocniæ przez zwiêkszenie poziomu ich aktywnoci edukacyjnej. Dotyczy to grup celowych, takich
jak np. ludzie starsi, kobiety, osoby niepe³nosprawne, narkomani, osoby kszta³c¹ce siê podczas pobytu
w wiêzieniu16. Grupy te stawiaj¹ czêsto homogeniczne wymagania, oczekiwania dotycz¹ce kszta³cenia,
posiadaj¹ podobne dowiadczenia i sposoby interpretacji otaczaj¹cej rzeczywistoci. Lecz równoczenie
uczestnicy kszta³cenia w ramach owiaty doros³ych, znajduj¹c siê w okrelonej fazie rozwoju
ontogenetycznego, tworz¹ czêsto grupy heterogeniczne. Ró¿nice dotycz¹ m.in. wieku, dowiadczenia
spo³eczno-zawodowego, zdolnoci do uczenia siê, ³¹czenie nauki z prac¹, mo¿liwoci uprawiania
samokszta³cenia w domu, iloci wolnego czasu.
Rozwój dydaktyki doros³ych wspomagany nowoczesnymi rodkami audiowizualnymi sprzyja
zastosowaniu nowych metod i technik kszta³cenia. Jedn¹ z nich jest mikronauczanie  microteaching
(MTG). Mikronauczanie stanowi próbê stworzenia technologii nauczania-uczenia siê z wykorzystaniem
sprzê¿enia zwrotnego obrazu i dwiêku zarejestrowanych na magnetowidzie podczas wykonywania
wybranych prostych mikroczynnoci  których odtworzenie, a nastêpnie analiza sprzyjaæ maj¹
doskonaleniu umiejêtnoci wykonywania czynnoci z³o¿onych.
M.in. A. Cielak: Rozwój teorii i praktyki kszta³cenia ustawicznego. WSiP, Warszawa 1981; J. Kargul: Obszary pozaformalnej
i nieformalnej edukacji doros³ych. Przes³anki do budowy teorii edukacji ca³o¿yciowej. DSWE. Wroc³aw 2001; Z. Matulka: Zasada
edukacji permanentnej w kszta³ceniu ogólnym. Owiata Doros³ych 1987 Nr 10; A. Stopiñska-Paj¹k: Geneza edukacji
ustawicznej. W: Problemy rozwoju idei ustawicznego kszta³cenia. Red. L. Olszewski. WSP TWP, Warszawa 2001.
13
M.in. E. Potulicka: Uniwersytecka edukacja zdalna w krajach zachodnich. Tendencje rozwojowe i typy instytucji, teorii, celów
projektowania programowo-metodycznego. UAM, Poznañ 1988; Ch. Glahn., G. Gassler., T. Hug: Embedded Lifelong Learning:
Demands on the Integration of Learning into the Daily Routine. The New Educational Review 2005, Vol. 5, No. 1 (5),
p. 243254.
14
Por. J. Pó³turzycki: Kszta³cenie otwarte  za³o¿enia i dowiadczenia. Edukacja Otwarta 2001.
15
Por. m.in. J. Skrzypczak: Nowe technologie edukacyjne w dydaktyce doros³ych i ich mo¿liwoci. W: Owiata doros³ych, Red.
E. Solarczyk-Ambrozik, K. Przyszczypkowski. Wyd. Edytor s.c., PoznañToruñ 1999; Strykowski W., Skrzydlewski W. (red.): Media
i edukacja w dobie integracji. Poznañ 2002.
16
J. Stochmia³ek: Pedagogika doros³ych wobec problemów osób niepe³nosprawnych. W: Nauki pedagogiczne w Polsce. Dokonania,
problemy, wspó³czesne zadania, perspektywy. Red. T. Lewowicki, M.J. Szymañski przy wspó³pr. R. Kwieciñskiej, S. Kowala. Wyd.
Naukowe AP, Kraków 2004.
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Nie bez znaczenia dla rozwoju tej metody pozostaje funkcjonowanie teorii wielostronnego
kszta³cenia, koncepcji kognitywnych i transgresyjnej koncepcji cz³owieka, czy te¿ koncepcji kszta³cenia
multimedialnego i nauczania programowanego. Wród ró¿nych kierunków i tendencji doskonalenia
kszta³cenia doros³ych szczególne miejsce przypada koncepcji opartej na kompleksowym wykorzystaniu
funkcjonalnie dobranych nowoczesnych i tradycyjnych rodków dydaktycznych  zwanej kszta³ceniem
multimedialnym17.
Jednym z warunków realizacji mikronauczania jest wyodrêbnienie sekwencji umiejêtnoci prostych
z systemu dzia³añ z³o¿onych przy pomocy interdyscyplinarnej analizy wymagañ zawodowych.
Podstawowym celem jest tu dostarczenie i wykorzystywanie informacji zwrotnej w procesie uczenia siê,
co sprzyja doskonaleniu umiejêtnoci dzia³ania merytorycznego, zawodowego, a tak¿e kszta³towaniu
samokrytycyzmu, pog³êbianiu samowiadomoci, unikaniu i korygowaniu b³êdów, np. w uczeniu siê
interakcji, kontaktów spo³ecznych.

Mo¿liwoci i ograniczenia procesu wprowadzania zmian w organizacji
Ka¿da zmiana organizacyjna  czy ta zwi¹zana z innowacjami materialnymi, z przekszta³ceniami
strukturalnymi i kulturowymi, czy te¿ zmianami wzorów organizacyjnych zachowañ dotycz¹cych tego,
jak ludzie maj¹ wykonywaæ sw¹ pracê i jak uk³adaæ swe stosunki z innymi cz³onkami spo³eczeñstwa
 skierowana jest, zdaniem E. Mas³yk18 na przeobra¿enie systemów spo³ecznych organizacji. Przeobra¿enia
te (procesy innowacyjne) wi¹¿¹ siê z procesami adaptacyjnymi. Pojêcie zmiana definiowaæ wiêc mo¿na
w sposób czynnociowy i rzeczowy. W formie rzeczowej bêdzie ono czêciej synonimem innowacji lub
wed³ug innych autorów synonimem wprowadzania  czego nowego, czy przekszta³ceñ systemu
(elementów systemu), a w wersji czynnociowej oznaczaæ bêdzie proces zmieniania, na który sk³adaj¹
siê procesy innowacyjne i adaptacyjne. Procesy te prowadz¹ do rozwoju organizacyjnego.
Zmiany organizacyjne, w zale¿noci od przyjêtych kryteriów podzia³u, ró¿nicowaæ mo¿na na wiele
sposobów. Przyjmuj¹c takie kryteria podzia³u, jak: sterowalnoæ, styl wprowadzania, skutecznoæ zmian,
czas, zakres zmian, ród³a zmian, inwencja  wymieniæ mo¿na nastêpuj¹ce ich rodzaje19:
kryterium
zmiany
sterowalnoæ
planowane  nieplanowane
styl zmieniania
narzucone  dobrowolne
ród³o zmian
zewnêtrzne  wewnêtrzne
skutecznoæ zmian
doskonal¹ce  zubo¿aj¹ce
czas zmian
krótkie  d³ugie
zakres zmian
drobne  du¿e
inwencja
kontynuowane  precedensowe
Zdaniem Autorki20 mo¿na tak¿e mówiæ o zmianach ilociowych i jakociowych. W odniesieniu do
zmian jakociowych stasowaæ mo¿na takie okrelenia, jak: wynalazek (projekt wynalazczy), innowacja,
zmiany administracyjne (np. nowe systemy ocen), kulturowe, strukturalne. W odniesieniu do zmian
ilociowych mówiæ mo¿na o wzrocie, z³o¿onoci organizacyjnej, wielkoci zmiany itd.
W. Strykowski, W. Skrzydlewski (red.): Media i edukacja w dobie integracji.. Poznañ 2002.
E. Mas³yk: Zmiana i niepewnoæ w procesach organizacyjnych. PWN, Warszawa 1985, s. 26.
19
E. Mas³yk: Zmiana i niepewnoæ..., op. cit., s. 26.
20
Tam¿e.
17

18

20
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Aby we wspó³czesnym, konkurencyjnym otoczeniu organizacja osi¹gnê³a sukces, powinna posiadaæ
umiejêtnoæ realizacji innowacyjnych zmian, rozumianych jako proces wype³niania luki miêdzy stanem
aktualnym a stanem oczekiwanym, po¿¹danym. Opracowywane s¹ plany restrukturyzacji, swoisty
reenginering w zarz¹dzaniu, reorganizuje siê planowanie, zaopatrzenie, produkcjê i wiadczenie us³ug,
sposoby dystrybucji, logistyki oraz w³aciwej obs³ugi klientów.
Uwzglêdniaj¹c jako kryterium rodzaj trudnoci mo¿emy wyodrêbniæ bariery innowacji natury
politycznej, ekonomicznej, medycznej, psychologicznej, spo³ecznej czy te¿ technicznej.
Wiêkszoæ ludzi odczuwa jaki rodzaj lêku przed czym, co nieznane, niepewne, nowe. Jest to
sytuacja o tyle typowa, ¿e wiêkszoæ pozycji literatury z zakresu organizacji i zarz¹dzania docenia wagê
tematu do tego stopnia, ¿e powiêca sposobom przezwyciê¿ania oporu wobec zmian wiele miejsca21.
Sk¹d bierze siê wiêc opór wobec zmian? Istniej¹ trzy g³ówne powody, dla których cz³onkowie
organizacji mog¹ przeciwstawiaæ siê zmianom22:
a) niepewnoæ co do przyczyn i skutków zmian. Cz³onkowie organizacji czêsto sw¹ obawê przed
zmianami t³umacz¹ niepokojem o wp³yw potencjalnych zmian na ich w³asn¹ wykonywan¹ pracê,
a poniek¹d i ¿ycie rodzinne; co ciekawe dzieje siê tak nawet i w sytuacji, gdy pracownik jest
niezadowolony z aktualnie wykonywanej pracy  si³a obawy, ¿e po wprowadzeniu zmian mo¿e byæ
jeszcze gorzej, ciê¿ej powoduje, ¿e wol¹ nie ryzykowaæ; lepiej znana sytuacja (choæ ciê¿ka) ni¿ co
nowego, niepewnego; gdy zmianê inicjuje kto inny (nie sam pracownik) pojawia siê dodatkowo
obawa przed sytuacj¹ manipulacji  pojawiaj¹ siê kolejne w¹tpliwoci: co tak naprawdê kryje siê
za proponowanymi zmianami?
b) niechêæ do utraty posiadanych przywilejów. Niekiedy, pomimo dominuj¹cego pogl¹du, ¿e (byæ mo¿e)
wprowadzane (b¹d planowane) zmiany powinny przynieæ korzyæ ca³ej organizacji, niektóre z osób
w organizacji obawiaj¹ siê, ¿e dla nich zmiana oznacza utratê w³adzy, presti¿u, p³acy czy te¿
okrelonych przywilejów (czego nie nadrobi¹ nawet potencjalne korzyci, jakie przynios¹
wprowadzone zmiany). Z drugiej strony, paradoksalnie, ka¿dy z nas lubi jednak kreowaæ swoj¹
rzeczywistoæ, mieæ wp³yw na otoczenie i ulepszaæ w³asne rodowisko. Wiêkszoæ uwielbia
organizowanie w³asnego ¿ycia i decydowanie o najdrobniejszych jego szczegó³ach  czyli tak
naprawdê lubi jednak zmiany i zmienianie.
c) wiadomoæ s³abych stron proponowanych zmian  z tak¹ sytuacj¹ spotykamy siê zwykle
w momencie, gdy inicjatorzy zmiany przygotowuj¹c jej za³o¿enia pomijaj¹ istotne dla danej sprawy
aspekty, nie znaj¹c (b¹d pomijaj¹c) wszystkich uwarunkowañ, mechanizmów, przepisów itp.; opór
wobec zmiany jest w tym momencie obaw¹ przed jej niepowodzeniem, a rozpoczêta w tym
momencie dyskusja (spór) pomiêdzy inicjatorami zmiany a jej przeciwnikami (byæ mo¿e lepiej,
pe³niej zorientowanymi we wszystkich aspektach sprawy) paradoksalnie mo¿e siê przyczyniæ do
zwiêkszenia efektywnoci proponowanych zmian.
Ju¿ przy wstêpnej, krótkiej analizie powy¿szego materia³u znajdujemy informacje, z których jasno
wynika, ¿e czêsto przyczyn¹ oporu wobec zmiany jest b¹d b³êdne lub niepewne przedstawienie za³o¿eñ
zmiany, b¹d te¿ faktyczne b³êdy pope³nione przy formu³owaniu jej za³o¿eñ. Z powy¿szego zestawienia
wyp³ywa równie¿ wniosek, ¿e czêsto pracownicy przyjmuj¹c postawê na nie wobec proponowanych
zmian daj¹ niejako sygna³ (najczêciej swoim zwierzchnikom  kierownikom). Kierownicy powinni
wys³any sygna³ odpowiednio zinterpretowaæ i podj¹æ odpowiednie dzia³ania (dostatecznie elastyczne),
by ustaliæ rzeczywiste przyczyny oporu, a nastêpnie je przezwyciê¿yæ.
M.in. M. Jasiñska: Wp³yw zmian w organizacji na zachowania spo³eczne. Mened¿er nr 3, 2002; E. Mas³yk: Zmiana i niepewnoæ
w procesach organizacyjnych. PWN, Warszawa 1985.
22
J.A.F. Stoner, Ch.Wankel: Kierowanie. Prze³. z ang. A. Ehrlich. Wyd. PWE, Warszawa 1992.
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Jednak zasadniczym pytaniem, jakie siê w tym momencie rozwa¿añ pojawia  jest pytanie o tempo
i sposób wprowadzenia zmian: czy powinny one byæ wprowadzone z góry w tzw. stylu amerykañskim
(reengineering), czy te¿ raczej nale¿a³oby wprowadzaæ zmiany na zasadzie ci¹g³ego usprawniania
wychodz¹cego od do³u  w stylu japoñskim (kaizen czy te¿ lean management23. Czy lepiej
zastosowaæ radykalne, szybkie i gruntowne  ale z pewnoci¹ bolesne  zmiany, czy mo¿e korzystniej
by³oby stopniowo i d³u¿ej wprowadzaæ ma³e, ale dok³adnie zaplanowane innowacje czy te¿ usprawnienia?
I tutaj sytuacja siê komplikuje, poniewa¿ ka¿de z tych rozwi¹zañ ma swoje jasne i ciemne strony.
Zmiany wprowadzone odgórnie, szybko, gwa³townie wymuszaj¹ automatycznie powa¿ne
przekszta³cenia w strukturze, zatrudnieniu, podziale w³adzy czy kulturze organizacji  jest to czêsto
dzia³ania na zasadzie rozpoczynania wszystkiego od nowa. Zwolennicy tej metody twierdz¹, ¿e tego
typu strategia pozwala w miarê szybko uzyskaæ informacjê czy przeprowadzane zmiany faktycznie
pomog¹ organizacji czy te¿ nie, szybko w trakcie tak przeprowadzanych zmian udaje siê wy³apaæ te
obszary w firmie, które nie funkcjonowa³y w³aciwie. Z kolei ewolucja (zmiany stopniowe i powolne)
nie zaburzaj¹ (przynajmniej pocz¹tkowo) równowagi przedsiêbiorstwa. Koszty i nak³ady roz³o¿one s¹
na d³u¿szy czas, ale zmiany nie s¹ tak spektakularne (a przez to mniej doceniane przez niektórych), mog¹
siê wyd³u¿yæ w czasie, tak wiêc w pewnym momencie straciæ na aktualnoci Równie¿ (i to byæ mo¿e
najwiêksze niebezpieczeñstwo)  gdy w trakcie ich wprowadzania wyst¹pi³ jaki b³¹d, to zostaje on
wy³apany póniej ni¿ w przypadku zmian rewolucyjnych, a to mo¿e oznaczaæ z kolei niepotrzebn¹ stratê
czasu, energii czy te¿ entuzjazmu wdra¿aj¹cych (nie mówi¹c o kosztach finansowych z tym faktem
zwi¹zanych).
Warto zauwa¿yæ24, ¿e opór przed zmian¹ zewnêtrzn¹ jest znacznie silniejszy ni¿ opór przed zmian¹
wewnêtrzn¹, ale stanowi on czynnik naturalny i wystêpuje nawet wówczas, gdy zmiana wydaje siê ze
wszech miar korzystna. Nie zawsze chc¹ siê z tym liczyæ zewnêtrzni inicjatorzy zmian edukacyjnych
i czêsto opór odbieraj¹  nies³usznie  w kategoriach dzia³añ sabota¿owych. W wypadku reform
edukacyjnych sprawa ta ma szczególne znaczenie, dotyczy bowiem ogromnych rzesz ludzi, zw³aszcza
nauczycieli, ale tak¿e rodziców i uczniów.
Ka¿da instytucja spo³eczna, jako system otwarty, pozostaje pod silnym wp³ywem swego otoczenia.
Analizuj¹c ród³a rewitalizacji firmy J. Penc25 zauwa¿a, ¿e otoczenie to ci¹gle siê zmienia, staje siê coraz
bardziej z³o¿one i turbulencyjne (zmienne i niepewne), przez co pomniejsza jego mo¿liwoci trwania
i regularnego wzrostu, a tak¿e zwiêksza ryzyko co do podejmowanych dzia³añ i ich skutecznoci.
Organizacja musi siê do swego otoczenia stale dostosowywaæ, czêsto nawet w sposób wyprzedzaj¹cy,
podejmuj¹c zamierzone dzia³ania i wychodz¹c naprzeciw zmianom, które s¹ sygnalizowane przez s³abe
sygna³y (zwiastuny przemian), a które bêd¹ oddzia³ywaæ na jego wyniki w przysz³oci.
Istotnym warunkiem przetrwania i rozwoju organizacji spo³ecznej, w tym w obszarze edukacji
doros³ych, jest tworzenie strategicznej mobilnoci, potraktowanie zmian nie jako zagro¿eñ, lecz jako
szans do rozwijania nowych rodzajów dzia³ania, sprzyjaj¹cych elastycznoci i odnowie.
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Uczelnia stworzona przez nauczycieli
i dla nauczycieli  10 lat WSP ZNP
University established by teachers for teachers
 10 th jubilee of the Higher Pedagogical School
of the Polish Teachers Association
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Summary
The article presents the origins, development and characteristics of the Higher Pedagogical School of the Polish
Teachers Association in Warsaw. It gives an overview of the organization of the university, undergraduate and
post-graduate studies, specializations, scientific research and conferences, publications (among others: Pedagogical
Movement) and innovative activity of the Academic Career Centre.

Pomys³ utworzenia spo³ecznej  niepañstwowej  uczelni kszta³c¹cej nauczycieli i innych
pracowników owiaty pojawi³ siê w gronie osób redaguj¹cych czasopismo Ruch Pedagogiczny. Ten
zas³u¿ony i najstarszy z wydawanych  bo od roku 1912, kiedy ukaza³ siê w Krakowie  periodyk
pedagogiczny prze¿ywa³ ró¿ne dzieje. Mia³ ró¿nych wydawców, redakcja zmienia³a siedziby. Niezmiennie
jednak Ruch Pedagogiczny s³u¿y³ promowaniu najnowszych pr¹dów intelektualnych i nowych
kierunków myli pedagogicznej, sprzyja³ innowacjom owiatowym, podejmowa³ zagadnienia kszta³cenia,
doskonalenia zawodowego i pracy nauczycieli.
W trudnych latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku pieczê nad czasopismem przej¹³ Zarz¹d
G³ówny Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego. W roku 1984 powo³ana zosta³a redakcja w sk³adzie: prof.
dr hab. Tadeusz Lewowicki (redaktor naczelny), (wówczas) dr Bogumi³a Kwiatkowska-Kowal (sekretarz
redakcji), prof. dr hab. Jan Bogusz oraz wiceprezes ZG ZNP Micha³ Langowski  cz³onkowie redakcji.
W roku 1991 nast¹pi³y zmiany  redaktorem naczelnym pozosta³ prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki,
sekretarzem dr Bogumi³a Kwiatkowska-Kowal, a na cz³onków redakcji zostali powo³ani profesorowie:
Henryka Kwiatkowska i Jerzy Stochmia³ek. Pracom redakcji patronowa³y w³adze ZNP  szczególnie
ówczesny prezes ZG dr Jan Zaciura i wiceprezes ZG ZNP  mgr Ryszard £epik. Z biegiem lat
i pogarszaniem siê sytuacji spo³ecznej i ekonomiczno-gospodarczej Polski zespó³ redakcyjny zmuszony
by³ do samodzielnego poszukiwania rodków na publikowanie Ruchu. Ta trudna lekcja przedsiêbiorczoci
okaza³a siê owocna. Czasopismo przetrwa³o i na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ukazywa³o siê dziêki
staraniom i spo³ecznej pracy redakcji oraz przychylnoci wielu rodowisk akademickich w Polsce.
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Wtedy w³anie z du¿¹ si³¹ ujawni³y w naszym kraju d¹¿enia do stworzenia mo¿liwoci uzyskania
wykszta³cenia wy¿szego przez wiêksz¹ ni¿ dot¹d grupê ludzi. Pojawi³y siê realne szanse powo³ywania
niepañstwowych szkó³ wy¿szych. Przemiany ustrojowe wyzwoli³y du¿e zainteresowanie kierunkami
studiów ekonomicznych, studiów mened¿erskich, prawnych, a tak¿e jêzykowych. Reformy owiatowe
wymaga³y z kolei odpowiedniego kszta³cenia nauczycieli. I w tych okolicznociach w redakcji Ruchu
Pedagogicznego zg³oszony zosta³ pomys³ zorganizowania uczelni pedagogicznej. By³o to
w roku 1991. Z czasem powsta³a grupa inicjatywna w sk³adzie: wiceprezes ZG ZNP  Ryszard £epik,
prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki, prof. dr hab. Alicja Anna Kotusiewicz, prof. dr hab. Henryka
Kwiatkowska, dr Józefa Chmielewska, dr Bogumi³a Kwiatkowska-Kowal, dr Zdzis³aw Woroniecki, mgr
Lidia Brzeziñska.
Tworz¹c now¹ uczelniê chcielimy ³¹czyæ to, co nowe i potrzebne w warunkach kszta³tuj¹cego siê
ustroju demokratycznego i wolnego rynku (tak¿e oferty us³ug owiatowych), z tym, co stanowi o trwa³ej
to¿samoci zawodu pedagogicznego, o powo³aniu nauczycielskim i dowiadczeniu edukacyjnym wielu
pokoleñ. Wa¿nym etapem w tworzeniu koncepcji uczelni sta³o siê spotkanie, które odby³o siê w roku
1991 i w którym uczestniczyli prof. dr hab. Bogdan Suchodolski, prof. dr hab. Stefan Wo³oszyn 
luminarze polskiej pedagogiki  i zespó³ pracuj¹cy nad sprawami programowymi planowanej uczelni 
profesorowie i doktorzy: Józefa Chmielewska, Alicja Anna Kotusiewicz, Bogumi³a Kwiatkowska-Kowal,
Henryka Kwiatkowska, Tadeusz Lewowicki, Maria Szybisz. W pocz¹tkowej fazie przygotowañ
uczestniczy³ tak¿e prof. W³adys³aw P. Zaczyñski.
Ju¿ wtedy rysowa³a siê koncepcja uczelni kszta³c¹cej na kierunku pedagogika i nastawionej na
³¹czenie najnowszej teorii pedagogicznej z praktyk¹ owiatow¹.
Konsekwentnego poparcia grupie inicjatywnej przygotowuj¹cej koncepcjê uczelni udzielali wspomniani
ju¿ przedstawiciele Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego. Zwi¹zek  dysponuj¹cy
odpowiedni¹ baz¹ i pragn¹cy nawi¹zaæ do piêknych tradycji uczelni prowadzonych dawniej przez ZNP 
zg³osi³ (w deklaracjach prezesów  Jana Zaciury i Ryszarda £epika) gotowoæ udostêpnienia sal
i ograniczonej pomocy administracyjnej. Grupa inicjatywna przyst¹pi³a wiêc do opracowania niezbêdnych
dokumentów (planów, programów studiów, informacji o infrastrukturze) i pozyskiwania kadry. Przygotowany
zosta³ wniosek o zgodê na powo³anie uczelni, a Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego przyj¹³ powinnoci
organu za³o¿ycielskiego.
W pierwszym kwartale 1995 roku dokona³y siê formalno-prawne rozstrzygniêcia, które stanowi³y
podstawê powo³ania uczelni. 20 lutego wydane zosta³o zezwolenie Ministra Edukacji Narodowej na
utworzenie uczelni, a 31 marca 1995 roku Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna zosta³a wpisana  pod numerem
53  do rejestru szkó³ wy¿szych. Siedzib¹ uczelni od pocz¹tku by³ kompleks budynków Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego.
16 czerwca na funkcjê rektora Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej ZNP powo³any zosta³ prof. dr hab.
Tadeusz Lewowicki. Nastêpnie powo³ani zostali: prorektor, prof. dr hab. Alicja Anna Kotusiewicz,
dziekan Wydzia³u Pedagogicznego  prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski i prodziekani dr Marta
Baliñska, dr Józefa Chmielewska i dr Leandra Korczak.
Powo³ane zosta³y nastêpuj¹ce katedry i nastêpuj¹cy ich kierownicy: Katedra Pedagogiki Przedszkolnej
i Wczesnoszkolnej  prof. dr hab. Ryszard Wiêckowski, Katedra Dydaktyki  prof. dr hab. Krzysztof
Kruszewski, Katedra Psychologii  prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski, Katedra Pedagogiki Ogólnej
 prof. dr hab. Alicja Anna Kotusiewicz, Katedra Pedagogiki Opiekuñczej  prof. dr hab. Jerzy
Stochmia³ek.
W sk³ad pierwszego Senatu uczelni wchodzili profesorowie: Tadeusz Lewowicki  rektor, Alicja
Anna Kotusiewicz  prorektor, Stefan M. Kwiatkowski  dziekan, Krzysztof Kruszewski  kierownik
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katedry, Krzysztof Konarzewski  kierownik katedry, Henryka Kwiatkowska, Stefan Mieszalski,
Ryszard Wiêckowski  kierownik katedry, Jerzy Stochmia³ek  kierownik katedry, Wojciech Kojs,
Janusz Gajda, Genowefa Koæ-Seniuch; doktorzy: Marta Baliñska  prodziekan, Józefa Chmielewska 
prodziekan, Leandra Korczak  prodziekan, Bogumi³a Kwiatkowska-Kowal  kierownik zak³adu oraz
Ewa Czarnecka  przedstawiciel studentów.
Inauguracja roku akademickiego 1995/96 obejmowa³a typowe punkty takich spotkañ  m.in.
przemówienie programowe rektora, lubowanie i immatrykulacjê studentów, informacje organizacyjne
i wyk³ad inauguracyjny. W imieniu Za³o¿yciela uczelni wyst¹pi³ Prezes ZG ZNP  dr Jan Zaciura.
Wyk³ad inauguracyjny wyg³oszony zosta³ przez prof. dra hab. Stefana Wo³oszyna. Temat wyk³adu:
O kulturze duchowej nauczyciela.
Zainteresowanie studiami w nowo powo³anej uczelni
okaza³o siê nadspodziewanie du¿e. Chêæ podjêcia studiów
zg³osi³o blisko 2 tys. osób. Na I rok studiów licencjackich
na kierunku pedagogika przyjêtych zosta³o 1690 osób.
W gronie studentów przewa¿ali nauczyciele i inni
pracownicy owiaty. By³o tak¿e wiele osób niezwi¹zanych
z resortem owiaty, ale zainteresowanych studiami
pedagogicznymi. Od pocz¹tku istnienia uczelni wród
studentów by³y tak¿e osoby niewykonuj¹ce pracy
zawodowej  w tym osoby bezrobotne. Zdecydowanie
dominuj¹c¹ form¹ studiów  wybieran¹ przez wiêkszoæ
studentów  by³y studia zaoczne.
W imieniu Za³o¿yciela uczelni przemawia Prezes ZG
Pocz¹tkowo Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna ZNP mia³a
ZNP dr J. Zaciura
uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku
pedagogika  na poziomie studiów licencjackich. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê studia
uzupe³niaj¹ce  dla absolwentów Studiów Nauczycielskich. Studia uzupe³niaj¹ce umo¿liwia³y uzyskanie
tytu³u zawodowego licencjata w zakresie pedagogiki.
W pierwszej ofercie studiów znalaz³o siê kilka specjalnoci: pedagogika wczesnoszkolna,
pedagogika przedszkolna, pedagogika opiekuñczo-wychowawcza.
Rok po inauguracji powsta³y nowe zak³ady  Zak³ad Pedagogiki Spo³ecznej, którego kierownictwo
obj¹³ prof. dr hab. Tadeusz Wujek, Zak³ad Turystyki Edukacyjnej  kierownikiem zosta³ prof. dr hab.
Lucjan Turos, Zak³ad Badañ Korczakowskich  pod kierownictwem prof. dr hab. Jadwigi Biñczyckiej,
Zak³ad Edukacyjnej Komunikacji Interpersonalnej, którym kierowa³a prof. dr hab. Genowefa Koæ-Seniuch.
W uczelni zatrudniano coraz wiêcej nauczycieli akademickich, poszerzana by³a oferta edukacyjna.
Podejmowane by³y zajêcia ze specjalnoci i specjalizacji, które cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem
studentów.
Uczelnia prowadzi³a coraz wiêcej badañ naukowych, wydawano coraz wiêcej publikacji. Utworzony
zosta³ dzia³ wydawniczy. Wznowiono tak¿e wydawanie Ruchu Pedagogicznego, którego redaktorem
naczelnym zosta³ prof. dr hab. Stefan Mieszalski, a sekretarzem redakcji mgr El¿bieta Hoffmann.
W konsekwencji krystalizowania siê zespo³ów badawczych nastêpowa³y zmiany w strukturze
organizacyjnej. W marcu 1998 roku Katedra Pedagogiki Opiekuñczej przekszta³cona zosta³a w Katedrê
Pedagogiki Spo³ecznej. Jej kierownikiem zosta³ prof. dr hab. Tadeusz Wujek. W lipcu 1999 roku
utworzono Zak³ad Badañ i Analiz, a funkcjê kierownika powierzono prof. drowi hab. Stefanowi M.
Kwiatkowskiemu.
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Rozwój uczelni sprzyja³ powo³ywaniu nowych jednostek  zorganizowany zosta³ m.in. Zak³ad
Pedagogiki Pracy, a jego kierownictwo obj¹³ prof. dr hab. Henryk Bednarczyk.
Du¿y potencja³ kadrowy, du¿a liczba studentów i dobrze ocenionych absolwentów stwarza³y
podstawê do ubiegania siê przez uczelniê o uzyskanie uprawnieñ do prowadzenia studiów magisterskich.
Pocz¹tkowo  pomimo bardzo wysokiej oceny uzyskanej po kontroli przeprowadzonej przez
Misterstwo Edukacji Narodowej i eksperta Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego  minister (Miros³aw
Handke) nie udzieli³ zgody na prowadzenie studiów magisterskich. W powszechnej opinii rodowisk
akademickich uprawiaj¹cych nauki pedagogiczne  decyzja ta nie mia³a uzasadnienia merytorycznego.
Ponowne wyst¹pienie przynios³o pozytywny skutek. Po kontroli i pozytywnej ocenie dzia³alnoci
uczelni przez Pañstwow¹ Komisjê Akredytacyjn¹ kolejny minister Edukacji Narodowej i Sportu udzieli³
zgody na prowadzenie studiów magisterskich na kierunku pedagogika, nast¹pi³o to 29 lipca 2002 roku,
uczelnia uzyska³a wtedy status szko³y akademickiej i odt¹d prowadzi zarówno studia licencjackie, jak
i studia magisterskie  na kierunku pedagogika.

Inauguracja roku akademickiego 1999/2000. Siedz¹ od prawej: dr J. Chmielewska, dr M. Baliñska,
prof. dr hab. A.A. Kotusiewicz, prof. dr hab. Bednarczyk, dr L. Korczak, prof. dr hab. Kwiatkowska-Kowal,
prof. dr hab. T. Wujek  prorektor, prof. dr hab. T. Lewowicki  rektor, prof. dr hab. S. Mieszalski,
prof. dr hab. R. Wiêckowski, prof. dr hab. K. Konarzewski, prof. dr hab. J. Gajda.
Przemawia: S. Broniarz  Prezes ZG ZNP

W roku 2002 nast¹pi³y zmiany organizacyjne w uczelni. Przekszta³cono Zak³ad Pedagogiki Pracy
w Katedrê Pedagogiki Pracy. Kierownikiem zosta³ prof. dr hab. Henryk Bednarczyk. Powo³ano nowy
Zak³ad Edukacji Informatycznej i Medialnej, a kierownictwo powierzono prof. drowi hab. Maciejowi
Tanasiowi. Likwidacji uleg³ Zak³ad Badañ Korczakowskich  kieruj¹ca zak³adem prof. dr hab. Jadwiga
Biñczycka zmieni³a miejsce pracy.
W listopadzie 2002 roku z³o¿y³  zapowiedzian¹ ju¿ wczeniej  rezygnacjê z funkcji rektora WSP
ZNP prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki. Spowodowane to by³o nagromadzeniem licznych obowi¹zków,
m.in. sprawowaniem funkcji przewodnicz¹cego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, cz³onkostwem
w Centralnej Komisji ds. Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych przy Premierze RP, powinnociami
eksperckimi w Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej i innymi pracami w rodowisku naukowym.
Funkcjê rektora z dniem 1 grudnia 2002 roku objê³a prof. dr hab. Bogumi³a Kwiatkowska-Kowal
 od pocz¹tku uczelni zaanga¿owana w jej tworzenie i rozwój, sprawuj¹ca wczeniej w uczelni funkcjê
prodziekana oraz prorektora. Prorektorem zosta³ prof. dr hab. Maciej Tana. Funkcjê prorektora przyj¹³
równie¿ prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki, który skupi³ siê na sprawach badañ naukowych
i wydawnictw.
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W roku 2003 na kierownika Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej powo³ana
zosta³a prof. dr hab. Danuta Cichy.
W roku 2004 wybrano na rektora ponownie prof. dr hab. Bogumi³ê Kwiatkowsk¹-Kowal.
Prorektorami s¹: prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki i prof. dr hab. Andrzej Hanka³a. Dziekanem Wydzia³u
w 2005 roku zosta³a prof. dr hab. Barbara Baraniak.
W latach 19952005 studiowa³o w WSP ZNP 11 989 studentów, w tym na studiach licencjackich
8954, na studiach magisterskich 1144, na studiach podyplomowych 1891. Do lipca 2005 roku dyplomy
ukoñczenia studiów licencjackich otrzyma³y 7203 osoby, tytu³ magistra uzyska³o 909 absolwentów,
a wiadectwa ukoñczenia studiów podyplomowych  1474 osoby.
Dyplom licencjacki z numerem 1 otrzyma³ w styczniu 1997 roku Cezary B¹kowski, a pierwszym
magistrem zosta³a w maju 2004 roku Bogumi³a Krywoniuk.

Inauguracja roku akademickiego 2003/04. Od lewej: dr M. Baliñska, prof. dr hab. A. Hanka³a,
prof. dr hab. M. Tana  prorektor, prof. dr hab. B. Kwiatkowska-Kowal  rektor,
prof. dr hab. S. Mieszalski  dziekan, prof. dr hab. D. Cichy, prof. dr hab. H. Bednarczyk

Aktualnie na kierunku pedagogika uczelnia kszta³ci w nastêpuj¹cych specjalnociach:

• 3-letnie dzienne studia zawodowe: Praca socjalna, Doradztwo i terapia pedagogiczna, Pedagogika
wczesnoszkolna z terapi¹ pedagogiczn¹;

• 2-letnie zaoczne magisterskie studia uzupe³niaj¹ce i 3-letnie zaoczne studia zawodowe:

Pedagogika przedszkolna z terapi¹ pedagogiczn¹, Pedagogika wczesnoszkolna z terapi¹ pedagogiczn¹,
Pedagogika kulturoznawcza  mened¿er i animator kultury, Pedagogika opiekuñczo-wychowawcza
z ustawodawstwem rodzinnym, Praca socjalna, Pedagogika pracy z ochron¹ pracy, Pedagogika pracy
z praktyczn¹ nauk¹ zawodu, Pedagogika pracy z zarz¹dzaniem i marketingiem, Pedagogika pracy
z doradztwem zawodowym, Doradztwo i terapia pedagogiczna, Edukacja informatyczna i medialna,
Edukacja obronna, Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzale¿nieñ;
• Podyplomowe studia kwalifikacyjne: Terapia zajêciowa, Terapia pedagogiczna z gimnastyk¹
korekcyjn¹, Pedagogika przedszkolna, Pedagogika dla nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego,
Pedagogika opiekuñczo-wychowawcza, Patologie spo³eczne  rozpoznawanie i przeciwdzia³anie,
Organizacja pomocy spo³ecznej, Zarz¹dzanie owiat¹ i marketing (2 semestry).
Od pocz¹tku prowadzone s¹ intensywnie badania naukowe w zakresie pedagogiki ogólnej
i pedeutologii (prof. dr hab. Alicja Kotusiewicz), dydaktyki (prof. dr hab. Krzysztof Kruszewski),
pedagogiki i kultury (prof. dr hab. Janusz Gajda), pedagogiki pracy (prof. dr hab. Henryk Bednarczyk),
edukacji rodowiskowej (prof. dr hab. Danuta Cichy), psychologii edukacyjnej (prof. dr hab. Andrzej
Hanka³a), edukacji miêdzykulturowej (prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki), analizy i ekspertyzy (prof. dr
hab. Stefan Kwiatkowski).
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Zrealizowano kilka projektów miêdzynarodowych i programów  Jean Monet, Leonardo da Vinci.
Od 1995 roku uczelnia prowadzi aktywn¹ dzia³alnoæ wydawnicz¹, corocznie wydaje czasopisma
naukowe Ruch Pedagogiczny oraz 56 monografii i materia³ów konferencyjnych. Wród nowoci
wydawniczych autorów znajduje siê T. Lewowicki, K. Denek, S.M. Kwiatkowski, Z. Jasiñski, J. Gajda,
H. Bednarczyk. Zorganizowano ponad 70 ogólnopolskich i miêdzynarodowych konferencji naukowych.
Akademickie Biuro Karier powsta³o w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie w dniu
29.03.2003 r. i jest wspierane grantami Ministerstwa Gospodarki i Pracy (2003, 2004, 2005). Zosta³o
wpisane do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja porednictwa pracy w zakresie porednictwa pracy
(nr rejestru 1031/1a).
Zorganizowano seminaria naukowe: Jakoæ kszta³cenia  szanse na rynku pracy, Pedagogika
pracy  doradztwo zawodowe oraz Pedagogika pracy  kszta³towanie przedsiêbiorczoci. Zaplanowano
cie¿ki kariery zawodowej dla 300 studentów studiów zaocznych. Od 2003 r. organizowane s¹ targi
pracy Edukacja i praca socjalna.
ABK jest zlokalizowane w bibliotece, opiekuje siê nim mgr Anita Ruda i mgr Tomasz Kupidura
oraz Ko³o Naukowe Pedagogiki Pracy. Biuro spe³nia poza doradztwem zawodowym funkcjê dydaktyczn¹
Laboratorium Pedagogiki Pracy.
Wa¿nym wydarzeniem i wzmocnieniem mo¿liwoci kszta³cenia sta³o siê udostêpnienie uczelni
ksiêgozbiorów Biblioteki ZNP. Ksiêgozbiór ten obejmowa³ wówczas ponad 80 tys. woluminów 
zarówno literatury naukowej i popularnonaukowej, jak i prac metodycznych oraz literatury piêknej. Od
tego momentu dzieje tej biblioteki sta³y siê cile zwi¹zane z dzia³alnoci¹ WSP ZNP. Z czasem uczelnia
przejê³a prowadzenie biblioteki i znacznie wzmocni³a personel i wzbogaci³a ksiêgozbiór.
Uczelnia stale wzbogaca swoj¹ infrastrukturê (wyposa¿enie komputerowe, pomoce naukowe).
Chlub¹ uczelni jest Biblioteka. Studenci oraz wiele osób spoza uczelni maj¹ mo¿liwoæ korzystania
z jej zbiorów. Dostêpny jest zarówno ksiêgozbiór ZNP, jak i bogaty ksiêgozbiór uczelni. Warto
podkreliæ, ¿e w dziesiêcioleciu dzia³alnoci uczelni dokonano zakupów oko³o 20 tys. woluminów.
Czytelnia stale prenumeruje 80 czasopism polskich i zagranicznych.
Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna ZNP przeznacza czêæ dochodów na fundusze stypendialne dla
studentów. Studenci uzyskuj¹cy najlepsze wyniki w nauce otrzymuj¹ stypendia naukowe, a studenci
potrzebuj¹cy pomocy ze wzglêdów losowych otrzymuj¹ stypendia socjalne. Na stypendia naukowe
i socjalne uczelnia przeznaczy³a ze rodków w³asnych kwotê oko³o 300 tys. PLN. Od roku 2004
studenci otrzymuj¹ równie¿ stypendia z bud¿etu pañstwa. Ponadto w uzasadnionych przypadkach rektor
podejmuje decyzje o umorzeniu czesnego (zwolnieniu z czesnego).
Uczelnia wspiera ruch kulturalny i turystykê w rodowisku studenckim. Dokonywane s¹ zakupy
biletów do teatrów, dofinansowywane wycieczki studentów. Przeznaczane s¹ równie¿ rodki na
dzia³alnoæ chóru Warszawianka. Studenci pedagogiki kulturoznawczej stworzyli zespó³ Tymczasem.
Zespo³em kieruje dr Mariusz Samoraj. Od kilku lat organizowane s¹ przez WSP ZNP miêdzyuczelniane
festiwale zespo³ów studenckich.
Niemal od pocz¹tku istnienia uczelnia udziela pomocy finansowej wybranym szko³om podstawowym
(s¹ to pieni¹dze na do¿ywianie, wycieczki itp.) oraz uczestniczy w akcjach charytatywnych.
We wrzeniu 2005 roku WSP ZNP rozpoczyna nowy rok akademicki z nowymi nadziejami
i planami rozwoju.
Wybrane fragmenty pochodz¹ z monografii Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego 19952005.
Recenzent:
prof. dr hab. Henryk BEDNARCZYK
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Kszta³cenie i doskonalenie kadr
eksploatacyjnych
 X Jubileuszowy Kongres Eksploatacji
Urz¹dzeñ Technicznych
Henryk BEDNARCZYK
Instytut Technologii Eksploatacji  PIB
Radom

Polska ustawiczna edukacja zawodowa
w europejskiej przestrzeni badañ i kszta³cenia
Polish vocational continuing in european training
and research area
S³owa kluczowe: idee edukacyjne, europejska przestrzeñ kszta³cenia, rodowisko pracy, kszta³cenie modu³owe,
jakoæ kszta³cenia, projekty wspó³pracy miêdzynarodowej
Keywords: educational ideas, the European educational area, job environment, modular education, quality of
education, international projects
Summary
The condition and aspirations of pedagogy of work in Poland are presented in the background of the European
and global development trends in continuing education.
The article presents the results of international co-operation  projects and the European network of pedagogy
of work - and many years research carried out in the Institute for Terotechnology  National Research Institute
in the field of job environment, the scope of work, vocational tasks, pedagogical research of modular education
and quality of education in the framework of Polish cooperation network.

Wprowadzenie
Rosn¹ce znaczenie edukacji w rozwoju osobowoci cz³owieka, organizacji, zasobów ludzkich
i spo³eczeñstwa powoduje, ¿e dominuj¹c¹ staje siê edukacyjna strategia rozwoju. Jednoczenie
spo³eczeñstwo globalne rozwi¹zuj¹c jedne problemy zderza siê z nowymi wyzwaniami cywilizacyjnymi
i spo³ecznymi. Jednym z takich wyzwañ staje siê terroryzm obejmuj¹cy swoj¹ orbit¹ niszczenia coraz
to nowe regiony, pañstwa i kontynenty. Nie umiemy sobie poradziæ z drastycznymi nierównociami
i wykluczeniami spo³ecznymi. Zasadne jest wiêc, ¿e ostatni Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny obradowa³
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pod has³em Przetrwanie i rozwój jako niezbywalne powinnoci wychowania, a w grupie III
Teraniejszoæ jako ród³o wyzwañ edukacyjnych, podejmuje problemy: sfera publiczna a edukacja,
edukacja wobec nowych zró¿nicowañ spo³ecznych, m³odzie¿ wobec niegocinnej przysz³oci, rynek
i kultura neoliberalna a edukacja, teraniejszoæ w dialogu z edukacyjn¹ przesz³oci¹, zagro¿ony rozwój
 edukacja jako program spo³ecznego wsparcia [1].
Jubileuszowy Kongres Eksploatacji, a tak¿e zbli¿aj¹ce siê dwudziestolecie Instytutu Technologii
Eksploatacji  PIB sk³aniaj¹ ku dodatkowej refleksji o naszej specyficznej drodze do pedagogiki pracy
i naszym udziale w polskiej obecnoci w europejskim obszarze badañ i kszta³cenia.
W tym kontekcie pragnê tezowo przedstawiæ analizê wspó³czesnych uznanych strategii edukacyjnych
w rozwi¹zywaniu problemów kszta³cenia zawodowego miêdzynarodowego rynku pracy. Spróbujmy
okreliæ problemy istotne w tym aspekcie dla pedagogiki pracy i kszta³cenia i doskonalenia kadr
eksploatacyjnych:
 Jak zmieniaj¹ siê treci pracy i rodowisko pracy?
 Jakie s¹ wspólne cechy lokalnego i miêdzynarodowego rynku pracy?
 Jak zmieniæ strukturê kszta³cenia?
 Jakie bêd¹ zawody przysz³oci?
 Jak rozwijaæ miêdzynarodowe projekty badawcze?
 Jakie doktryny edukacyjne dominuj¹ w tworzeniu europejskiego obszaru kszta³cenia (wiedzy,
gospodarki)?
 Jakie jest miejsce we wspó³pracy polskiej pedagogiki pracy?
 Jak rozwijaæ ustawiczn¹ edukacjê zawodow¹ i technologie kszta³cenia doradztwa zawodowego?
Podstaw¹ mojej refleksji s¹ przeprowadzone badania naukowe i dowiadczenia budowy orodka
naukowego pedagogiki pracy w Instytucie Technologii Eksploatacji  Pañstwowym Instytucie Badawczym
w Radomiu. W okresie prawie 20 lat w tym zakresie zrealizowano 9 grantów KBN, 7 du¿ych zamówieñ
rz¹dowych na prace promotorskie, metodyczne, eksperckie oraz ponad 50 projektów w du¿ych
konsorcjach miêdzynarodowych w programach Jean Monet, Socrates, Leonardo da Vinci, Phare,
programy strukturalne.
Jak wynika z naszych analiz orodków naukowych przedstawionych w Pedagogice Pracy,
jestemy jako rodowisko naukowe bardzo rozproszeni, staramy siê specjalizowaæ nasze ma³e zespo³y
badawcze, prowadzimy jednak¿e oddzielnie bardzo ograniczone badania, nie stworzylimy wielkiego
krajowego i europejskiego programu badawczego, w ma³ym stopniu uczestniczymy we wspólnych
europejskich badaniach i na dobr¹ sprawê nie posiadamy gruntownej wiedzy o zagranicznych orodkach
i badaniach. Nasza czêsto symboliczna obecnoæ na miêdzynarodowych konferencjach naukowych oraz
osobiste kontakty to jeszcze nie wspólne badania i powa¿na wspó³praca miêdzynarodowa. W tym
kontekcie dorobek i dowiadczenia wspó³pracy miêdzynarodowej w badaniach nad ustawiczn¹ edukacj¹
zawodow¹ w naszym instytucie mog¹ byæ interesuj¹ce.
Zas³uguje na uwagê równie¿ kszta³towanie badañ pedagogicznych w instytucie specjalizuj¹cym siê
g³ównie w badaniach technicznych. Ta symbioza przynios³a dodatkowe efekty, szczególnie w silnym
zwi¹zku znajomoci rodowiska pracy, rodków i narzêdzi pracy, technologii niezbêdnych, jak
wyka¿emy, do w³aciwego opracowania treci i technologii kszta³cenia zawodowego.
Interesuj¹cym elementem, który mo¿emy wnieæ do metodologii nauki to rozwój sieciowej
wspó³pracy krajowej i zagranicznej bardzo ró¿nych podmiotów zainteresowanych wynikiem badañ,
a wiêc uniwersytetów, instytutów, przedsiêbiorstw, szkó³ i orodków doskonalenia, a tak¿e administracji
pañstwowej i samorz¹dowej.
W³aciwie w ka¿dej realizowanej pracy naukowej i metodologicznej uczestniczy od kilku do
kilkunastu instytucji, czêsto z wielu krajów europejskich. Nasze grupy badawcze s¹ wspomaganie
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corocznie przez 200 do 1000 pracowników nauki, przemys³u, nauczycieli z Polski i Europy. Od kilku
lat projekty programów miêdzynarodowych stanowi¹ od 40 do 60% naszych zleceñ. Wród realizowanych
aktualnie 9 projektów miêdzynarodowych tylko w projekcie Equel wspó³pracujemy z 72 instytucjami
z 7 krajów. To równie¿ dodatkowe efekty poznania, wymiany i zastosowania.
Zgodnie z przyjêt¹ w Instytucie konwencj¹ prac naukowych wychodz¹c z badañ podstawowych,
poprzez stosowane nasze prace, ukierunkowane s¹ na otrzymanie realnego rezultatu mo¿liwego do
zastosowania w praktyce pedagogicznej.

Europejskie idee i inspiracje edukacyjne
Pedagogikê pracy przyjêto okrelaæ jako dyscyplinê naukow¹, w której przedmiotem badañ s¹
pedagogiczne aspekty relacji cz³owiekwychowaniepraca.
Przedmiotem zainteresowañ i badañ naukowych pedagogiki pracy s¹ wiêc problemy wychowania
przez pracê, kszta³cenia politechnicznego, orientacji i poradnictwa zawodowego, kszta³cenia i wychowania
zawodowego oraz problemy owiatowe i wychowawcze rodowiska pracy [2].
Pozostaj¹ ci¹gle aktualne cele kszta³cenia cz³owieka-obywatela-pracownika, jednak ju¿ nowego
spo³eczeñstwa postindustrialnego i informacyjnego. Musi wiêc rosn¹æ zainteresowanie kszta³ceniem na
coraz wy¿szym poziomie, a¿ do upowszechnienia studiów wy¿szych i podyplomowych. Nie zmieniaj¹ siê
podstawowe funkcje szko³y: wychowawcza, kszta³c¹ca i opiekuñcza. Odpowiadaj¹ na takie zapotrzebowanie
powszechnie uznane cztery filary edukacji uczyæ siê, aby wiedzieæ; uczyæ siê, by dzia³aæ; uczyæ siê,
aby ¿yæ wspólnie; uczyæ siê wspó³¿ycia z innymi; uczyæ siê, aby byæ [3].
Podstawow¹ kwesti¹ edukacyjn¹, jak podkrelaj¹: Bia³a Ksiêga UE Nauczanie i uczenie siê. Na
drodze do ucz¹cego siê spo³eczeñstwa [4], Raport J. Delorsa Edukacja  jest w niej ukryty skarb [3]
jest nauczyæ siê uczyæ, a wiêc powszechna edukacja pedagogiczna.
Zwróæmy uwagê na nietradycyjne zapisy zadañ edukacji w Bia³ej Ksiêdze: rozwój przydatnoci do
zatrudnienia i celów polityki ogólnej: zachêcanie do zdobywania wiedzy, koncentracja na kulturze ogólnej [4].
Rada Europejska potwierdzi³a w Lizbonie, ¿e udanemu przejciu do gospodarki i spo³eczeñstwa
opartych na wiedzy musi towarzyszyæ zwiêkszony nacisk na kszta³cenie ustawiczne, które winno zyskaæ
miano motywu przewodniego.
Przytoczmy g³ówne za³o¿enia przyjêtej w Memorandum strategii rozwoju kszta³cenia ustawicznego:
• zagwarantowanie powszechnego i ci¹g³ego dostêpu do nauki w celu zdobycia i doskonalenia
umiejêtnoci potrzebnych do pe³nego uczestnictwa w spo³eczeñstwie opartym na wiedzy,
• wyrane zwiêkszenie poziomu inwestycji w zasoby ludzkie, daj¹c pierwszeñstwo najwiêkszemu
bogactwu Europy  jej mieszkañcom,
• opracowanie skutecznych metod nauczania i uczenia siê oraz znalezienie odpowiedniego kontekstu
dla kszta³cenia ustawicznego i ca³ociowego,
• d¹¿enie do tego, by ludzie lepiej pojmowali i bardziej doceniali korzyci, teraniejsze i przysz³e,
p³yn¹ce z kszta³cenia, zw³aszcza z nauki nieformalnej i nieoficjalnej,
• zapewnienie ka¿demu ³atwego dostêpu do rzetelnych informacji i porad o mo¿liwociach kszta³cenia
na obszarze ca³ej Europy i na ka¿dym etapie swojego ¿ycia,
• dbanie o to, by mo¿liwoci kszta³cenia ustawicznego zajmowa³y siê jak najbli¿ej uczniów, w ich
w³asnych spo³ecznociach i aby by³y wsparte wykorzystaniem urz¹dzeñ opartych na technologiach
teleinformatycznych [5].
W polskiej strategii rozwoju kszta³cenia ustawicznego do 2010 roku, przyjêtej przez Radê
Ministrów 08.07.2003 r. zapisano: Celem strategicznym rozwoju procesu kszta³cenia ustawicznego
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i uczenia siê w ci¹gu ca³ego ¿ycia jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju osobowoci,
stymulowanie innowacyjnoci i kreatywnoci cz³owieka. Sprzyjaæ to bêdzie wzrostowi konkurencyjnoci,
poprawie organizacji pracy i tworzeniu podstaw rozwoju spo³eczeñstwa opartego na wiedzy.
Realizacja celu strategicznego opiera siê na wyodrêbnionych dzia³aniach priorytetowych: zwiêkszeniu
dostêpnoci do kszta³cenia ustawicznego, podnoszeniu jakoci kszta³cenia ustawicznego, wspó³dzia³aniu
i partnerstwie, wzrocie inwestycji w zasoby ludzkie, tworzeniu zasobów informacyjnych w zakresie
kszta³cenia ustawicznego i rozwoju us³ug doradczych, uwiadomieniu roli i znaczenia kszta³cenia
ustawicznego [6].
Europa potrzebuje wysokiej jakoci kszta³cenia w szko³ach wy¿szych, aby osi¹gn¹æ cel
sformu³owany przez Radê Europejsk¹ w Lizbonie, stworzenia w Europie najbardziej konkurencyjnej
i dynamicznej gospodarki w wiecie  gospodarki opartej na wiedzy, zdolnej do trwa³ego wzrostu,
tworz¹cej coraz wiêksz¹ liczbê lepszych miejsc pracy i zapewniaj¹cej wiêksz¹ spójnoæ spo³eczn¹.
Jednak europejskie szkolnictwo wy¿sze nie jest wolne od problemów, a uniwersytety w Europie nie s¹
w tej chwili konkurencyjne, potrzebna jest odpowied na wiele pytañ:
• w jaki sposób pozyskaæ dla uniwersytetów odpowiednie i trwa³e dochody oraz jak zapewniæ
efektywne wydawanie funduszy?
• w jaki sposób zapewniæ autonomiê i profesjonalizm w kwestiach naukowych i administracyjnych;
• w jaki sposób po³¹czyæ rodki i skierowaæ je na doskonalenie jakoci kszta³cenia, a tak¿e stworzyæ
odpowiednie warunki, aby uczelnie mog³y ten cel zrealizowaæ?
• jak sprawiæ, by uniwersytety lepiej odpowiada³y na strategie i potrzeby lokalne i regionalne?
• w jaki sposób doprowadziæ do lepszej wspó³pracy pomiêdzy uczelniami i przedsiêbiorstwami, tak
aby zapewniæ popularyzacjê osi¹gniêæ naukowych oraz ich lepsze wykorzystanie dla dobra
gospodarki i spo³eczeñstwa?
• jak stworzyæ spójny, kompatybilny i konkurencyjny europejski obszar szkolnictwa wy¿szego, który
postulowano w Deklaracji Boloñskiej? [7].
Dla porównania, w USA liczba szkó³ wy¿szych przekracza 4000, z czego 550 posiada prawo
nadawania stopni doktorskich, a 125 okrela siê jako instytucje badawcze. Sporód tych ostatnich, ok.
50 prowadzi przewa¿aj¹c¹ czêæ amerykañskiej dzia³alnoci badawczej, otrzymuje znacz¹c¹ czêæ
finansów publicznych przeznaczonych na badania w kraju oraz odbiera niemal wszystkie Nagrody Nobla
w dziedzinie nauki [7].
Ministrowie edukacji 29 krajów (w tym Polski), podpisali 19 czerwca 1999 roku Deklaracjê
Boloñsk¹, potwierdzaj¹c d¹¿enie do utworzenia do 2010 roku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wy¿szego, w którym znacznie u³atwiona bêdzie mobilnoæ studentów i pracowników akademickich,
a uczelnie umo¿liwi¹ studentom pe³ny rozwój ich osobowoci i uzyskanie umiejêtnoci dostosowanych
do potrzeb rynku pracy.
W Deklaracji Boloñskiej (1999) okrelono nastêpuj¹ce cele:
• przyjêcie systemu czytelnych i porównywalnych dyplomów;
• wprowadzenie systemu studiów dwustopniowych opartego na dwóch cyklach kszta³cenia (licencjat
 magister);
• wprowadzenie punktowego systemu zaliczania osi¹gniêæ studentów (ECTS);
• rozwój mo¿liwoci studentów i pracowników uczelni;
• rozwój wspó³pracy europejskiej w zakresie zapewnienia jakoci kszta³cenia;
• wzmocnienie wymiaru europejskiego szkolnictwa wy¿szego [8].
W Polsce 187 uczelni uczestniczy w programie SokratesErasmus realizuj¹c wymianê studentów
i pracowników. W latach 19982003 ponad 80 uczelni bra³o udzia³ w ró¿nego rodzaju projektach
wspó³pracy wielostronnej.
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Miêdzynarodowy rynek pracy, globalny rynek us³ug edukacyjnych powoduj¹, ¿e niezbêdny jest,
jak wykazalimy wy¿ej, porównywalny system przygotowania, analizowania i uznawania kwalifikacji dla
ogromnej masy pracowników pracuj¹cych w miêdzynarodowych przedsiêbiorstwach i przemieszczaj¹cych
siê zgodnie ze zmieniaj¹c¹ siê poda¿¹ pracy i mo¿liwociami zatrudnienia.
Dla poprawy przejrzystoci, a w szczególnoci mobilnoci, proces lizboñski zapocz¹tkowa³ prace
nad analiz¹ kompetencji kluczowych. Na podstawie analizy szkolnictwa obowi¹zkowego grupa robocza
UE wyodrêbni³a osiem kompetencji kluczowych: komunikacja w jêzyku ojczystym, w jêzykach obcych,
technologie informacyjne i komunikacyjne, matematyka, nauki cis³e i technika, przedsiêbiorczoæ,
interpersonalne i obywatelskie, uczenia siê, kultura ogólna [7].
Europejska ramowa struktura kwalifikacji szkolnictwa wy¿szego jako wyjciowa ma u³atwiæ
odnalezienie punktów stycznych, a tak¿e opracowanie i doskonalenie krajowych ramowych struktur
kwalifikacji odnosz¹cych siê do trzech cykli i etapów kszta³cenia. Tradycyjnie w szkolnictwie wy¿szym
precyzyjnie przedstawia siê wiedzê, s³abiej umiejêtnoci, a tak¿e kompetencje do uzyskania konkretnej
kwalifikacji. Ogólnie sformu³owano nastêpuj¹ce kompetencje: wiedza i rozumienie, wykorzystanie
w praktyce wiedzy i zrozumienia, ocena i formu³owanie s¹dów, komunikacja, uczenie siê, a tak¿e
sformu³owano dla ka¿dego cyklu-etapu studiów [8].
Podejmowane próby wspólnie uznawanych tytu³ów zawodowych, jak np. europejski in¿ynier,
europejska etykieta doktoratu czy wydawanie na podstawie porozumieñ uczelni i szkó³ dwóch,
a nawet trzech dyplomów, mo¿liwoæ studiów w sieci europejskich uczelni, uznaj¹cych transfer
punktów czy te¿ wprowadzenie europejskiego paszportu kwalifikacji. Coraz powszechniej jest
stosowana praktyka uzupe³nienia dyplomu suplementem w jêzyku angielskim z charakterystyk¹
szko³y, programu nauczania i szczególnie ocen¹ osi¹gniêæ edukacyjnych i wykazem nabytych umiejêtnoci.
Wynikiem wieloletniej analizy tendencji edukacyjnych bêdzie nasza nowa ksi¹¿ka Europejskie idee
i inspiracje edukacyjne w dokumentach.
Staralimy siê te tendencje umacniaæ i wprowadzaæ do polskiej praktyki edukacyjnej. Wielkie
reformowanie stwarza³o wiele mo¿liwoci innowacji i ogólnopolskich eksperymentów pedagogicznych.
Odpowiadaj¹c na potrzeby praktyki próbowalimy w miejsce nadu¿ywanych opinii i koncepcji ekspertów
wprowadziæ solidne badania od rodowiska pracy, zadañ zawodowych poprzez badania treci
i technologii kszta³cenia, wymagañ egzaminacyjnych do bli¿szych zwi¹zków gospodarki i edukacji
ukierunkowanych na kszta³cenie wiedzy i przydatnych umiejêtnoci zawodowych. St¹d naszym g³ównym
problemem badawczym jest rozwój ustawicznej edukacji zawodowej, a w tym badanie treci pracy
i opracowanie standardów kwalifikacji zawodowych, modernizacja treci kszta³cenia i opracowanie
standardów edukacyjnych, nowe modu³owe technologie i jakoæ kszta³cenia.

rodowisko pracy, badania treci pracy i zadañ zawodowych
Znajduj¹c siê w rodowisku naukowym eksploatacji mamy szczególne powody do badania
rodowiska pracy i zmieniaj¹cych siê zadañ zawodowych. Ich pocz¹tek to w Instytucie rok 1986
w ramach CPBR-13.2 Doskonalenie eksploatacji rodków trwa³ych w gospodarce narodowej, póniej
w resortowych programach badawczych ukierunkowanych na 10 bran¿ gospodarki narodowej
i wybranych przedsiêbiorstw.
Wyniki badañ zosta³y opublikowane w monografiach Relacje edukacyjne cz³owiekmaszyna
i Zadania zawodowe i kszta³cenie mechaników.
Wychodz¹c z tego dorobku Fundacja Rozwoju Kszta³cenia Zawodowego zleci³a nam w Turynie
w 1997 roku kontynuowane w ramach programu Phare 2000  Krajowy System Szkolenia
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Zawodowego i mamy nadziejê równie¿ na planowane w programie operacyjnym Rozwój Zasobów
Ludzkich  opracowanie kolejnych polskich standardów kwalifikacji zawodowych.
Tak wiêc jestemy Instytutem prowadz¹cym systematyczne badanie naukowe rodowiska pracy od
dwudziestu lat. Opisana przez S. Kwiatkowskiego i I. Woniaka metodologia badañ przewiduje dla
ka¿dego zawodu szczegó³owe badanie w 10 ró¿norodnych, celowo dobranych przedsiêbiorstwach
w ka¿dym na trzech stanowiskach pracy. Wydaje siê, ¿e uda³o nam siê udoskonaliæ europejsk¹
metodologiê ich budowy z udzia³em pracodawców i przedsiêbiorców, stworzyæ nowe pokolenie
i strukturê takich standardów.
Z wieloaspektowych rezultatów badañ wynika, ¿e nowe rodki pracy powoduj¹ ogromn¹ integracjê
treci pracy ró¿nych zawodów i intelektualizacjê ka¿dej pracy na ka¿dym stanowisku pracy.
O ogromnych zmianach rynku pracy wiadcz¹ zmiany w klasyfikacjach zawodów. Na pocz¹tku
XX wieku wyró¿niono oko³o 10 000 zawodów, po II wojnie wiatowej ok. 5000, a na prze³omie XX
i XXI wieku w zale¿noci od kraju g³ównie od 500 do 2000 (aktualnie w Polsce ok. 1800).
Zmianom tym towarzyszy³o zwiêkszenie tzw. szerokoprofilowoci kszta³cenia równie¿ w Polsce od
oko³o 5000 w latach 19511982 do aktualnie 193 zawodów robotniczych i nierobotniczych.
Zmiany w rodowisku pracy s¹ powodowane intelektualizacj¹ pracy w wyniku mechanizacji,
automatyzacji, robotyzacji i informatyzacji. Nastêpuje integracja wspólnych treci pracy w ró¿nych
zawodach i zmniejsza siê liczba wystêpuj¹cych zawodów. Zmniejszanie zasobów pracy fizycznej,
a zwiêkszanie popytu na prace intelektualne powoduje zmiany struktury zatrudnienia, wzrost zatrudnienia
w sferze us³ug, bezrobocie i zmianê form zatrudnienia z typowych umów o pracê na elastyczne, atypowe
formy zatrudnienia, a tak¿e umowy kupna sprzeda¿y [11, 12].
Przy kompleksowej automatyzacji dla cz³owieka pozostaj¹ tylko funkcje sterowania produkcj¹
z jednoczesnym przejêciem przez rodki techniczne jego funkcji operacyjnych oraz zarz¹dzania
procesem. Konkurencja wymusza poprawê jakoci, jak¹ na rynku towarów gwarantuj¹ systemy
zapewnienia jakoci produkcji i us³ug. Pracownik, absolwent czy bezrobotny musi sprostaæ ostrym
procedurom takiego systemu.
Nastêpuje zwiêkszenie zwi¹zków miêdzynarodowych nawet na lokalnych i regionalnych rynkach
pracy poprzez masowy obrót towarowy, finansowy, produkcjê (w miêdzynarodowych i zagranicznych
przedsiêbiorstwach), przemieszczanie siê pracowników. Wspóln¹ cech¹ dla wszystkich pañstw jest
bezrobocie zró¿nicowane w skali, czasie, terytorialnie, spo³ecznie.
Przytoczê podstawowe cele Europejskiej Strategii Zatrudnienia:
 Pe³ne zatrudnienie  dalszy wzrost wskaników zatrudnienia.
 Poprawa jakoci i produktywnoci pracy  kszta³cenie ustawiczne, planowanie karier, równoæ p³ci,
zdrowie i bezpieczne warunki pracy, równy dostêp, elastyczne warunki pracy.
 Wzmocnienie spójnoci spo³ecznej i integracji.
• Realizacja celów strategii jest zgrupowana w czterech filarach:
 Zdolnoæ do uzyskania zatrudnienia.
 Przedsiêbiorczoæ.
 Adaptacyjnoæ.
 Równoæ szans.
• Priorytety Strategii Zatrudnienia:
 Aktywne i zapobiegawcze dzia³ania w stosunku do bezrobotnych i biernych zawodowo.
 Tworzenie miejsc pracy i przedsiêbiorczoæ.
 Promocja adaptacyjnoci i mobilnoci na rynku pracy.
 Promocja i rozwój kapita³u ludzkiego i uczenia siê przez ca³e ¿ycie.
 Wzrost poda¿y pracy i promocja aktywnego starzenia siê.
34

POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 3/2005







Równoæ p³ci.
Wpieranie i zwalczanie dyskryminacji osób niepe³nosprawnych na rynku pracy.
Uczynienie pracy p³atn¹.
Przekszta³cenie nielegalnej pracy w regularne zatrudnienie.
Zmniejszenie regionalnych zró¿nicowañ w zatrudnieniu [13].
Ewolucja edukacji jest wiêc powodowana zmian¹ zapotrzebowania, zmian¹ treci i technologii
kszta³cenia, a tak¿e faktem obiektywnej koniecznoci kszta³cenia ustawicznego w ci¹gu ca³ego
¿ycia.
System szkolny na ka¿dym poziomie kszta³cenia zapewnia wiêc zaledwie wykszta³cenie bazowe,
które absolwent bêdzie musia³ rozwijaæ, aby sprostaæ aktualnemu i przysz³emu zapotrzebowaniu
pracodawcy. To kandydat do pracy, pracownik posiadaj¹cy dobre przygotowanie bazowe, sprawnoæ
mistrzowskiego potwierdzenia swoich umiejêtnoci winien przewidzieæ przysz³e potrzeby pracodawcy
i uzupe³niæ wiedzê i umejêtnoci w miarê zmieniaj¹cych siê warunków pracy. Znajomoæ jêzyków
i technologii informacyjnych, otwartoæ na innowacje techniczne, sta³e kwestionowanie w³asnego stanu
wiedzy sprzyjaj¹ ustawicznemu kszta³ceniu i rozwojowi zawodowemu. To nie jest jednak tylko
koniecznoæ utrzymania pracy, jak twierdzi Christian Freling [3], a M. Pedler, ¿e uczenie siê jest
czêci¹ zadania, za które otrzymujemy wynagrodzenie [14].
Intelektualizacja i integracja treci pracy wielu stanowisk pracy, zawodów powoduje koniecznoæ
zwiêkszania zakresu wykszta³cenia bazowego, ogólnokszta³c¹cego i realizacji cie¿ek edukacji
pedagogicznej, politechnicznej, ekonomicznej, prawnej, zdrowotnej i kulturowej na wszystkich
poziomach kszta³cenia.

Kszta³cenie modu³owe i jakoæ kszta³cenia
Poszukuj¹c specjalizacji, to¿samoci naukowej trafnie wybralimy nowatorsk¹ i perspektywiczn¹
tematykê kszta³cenia modu³owego i problemów jakoci kszta³cenia.
Modu³  zdefiniowalimy jako programow¹ jednostkê dydaktyczn¹ z³o¿on¹ z samodzielnych
jednostek modu³owych, których cele i wyodrêbnione kryterialnie, zintegrowane tematycznie z ró¿nych
dziedzin nauk, treci kszta³cenia sformu³owane s¹ w sposób jednoznaczny i mierzalny, wyra¿aj¹c
wiedzê, umiejêtnoci intelektualne i motoryczne oraz postawy [11].
Na podstawie studiów teoretycznych badañ ewaluacji w praktyce pedagogicznej opracowano
podstawowe za³o¿enia modu³owego modelu kszta³cenia i doskonalenia zawodowego.
Dla przyk³adu zgodnie z zasadami doboru treci kszta³cenia z wyodrêbnionych umiejêtnoci
opracowano rdzeñ treciowy dla 13 obszarów dzia³alnoci zawodowej mechaników  przedmiotów
ogólnozawodowych (symbol i nazwa przedmiotu: GF  Grafika; EE  Elektrotechnika i elektronika;
BM  Budowa maszyn; MH  Mechanika techniczna; AR  Automatyka; TP  Technika pomiarowa;
MT  Materia³oznawstwo; TM  Technologia mechaniczna; TK  Technika komputerowa; TD 
Termodynamika i hydromechanika; EK  Ekonomika; SP  rodki pracy mechaników; ET 
Eksploatacja techniczna). Umiejêtnoci stanowi³y podstawê do budowy jednostki modu³owej, modu³y,
polimodu³y, przedmioty ogólnozawodowe. Z tematycznie bliskich jednostek modu³owych wyodrêbniono
nastêpnie polimodu³y (bloki techniczne) i przedmioty. Kolejnym krokiem by³o przyporz¹dkowanie
modu³ów do okrelonego poziomu kszta³cenia (z pomoc¹ metod wartociowania i projektów standardów
kwalifikacji zawodowych).
Nasze badania wykaza³y, ¿e tylko modu³owy system kszta³cenia, uznanie wczeniej zdobytej
wiedzy i umiejêtnoci mo¿e powodowaæ zmniejszenie np. dla absolwentów rednich szkó³ zawodowych
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programu nauczania w szkole wy¿szej do 210 modu³ów w porównaniu z 676, jakie winien opanowaæ
absolwent liceum ogólnokszta³c¹cego.
Dlatego nawet w tradycyjnej strukturze opracowywanych programów nauczania i materia³ów
metodycznych akcentowalimy ich ukierunkowanie na uzyskanie konkretnych umiejêtnoci.
Pierwsze granty w tym zakresie by³y realizowane od 1994 r.
Pierwsze programy modu³owe 156 kursów g³ównie w zawodach robotniczych, zosta³y opracowane
w ramach TOR. 9 programu Banku wiatowego.
Przeprowadzilimy ogólnopolski eksperyment pedagogiczny (19962000) wdro¿enia i edukacji
programów modu³owych w 44 szko³ach w 27 zawodach, w którym uczestniczy³o 700 nauczycieli, 6273
absolwentów i oko³o 20 000 uczniów. Od 20012004 by³ realizowany projekt Leonardo da Vinci
Europejski Bank Programów Modu³owych z praktycznym rezultatem programu i materia³ów
metodycznych dla zawodu mechatronik. Ten elektroniczny projekt jest kontynuowany z udzia³em
utworzonej przez nas polskiej i europejskiej sieci kszta³cenia modu³owego.
W programie Phare 2000 w ramach projektu Krajowy System Szkolenia Zawodowego opracowano
kolejne 88 programów i pakietów edukacyjnych kursów zawodowych po raz pierwszy w zawodach
pracy intelektualnej, w tym np. przygotowanie specjalistów opracowuj¹cych i realizuj¹cych du¿e projekty
europejskie.
Na zlecenie Ministra Edukacji Nauki i Sportu w ramach programu Rozwoju Zasobów Ludzkich
opracowujemy aktualnie 50 programów modu³owych i 224 pakietów edukacyjnych dla zasadniczych
i rednich szkó³ zawodowych.
Te dowiadczenia pozwoli³y na uzyskanie najwiêkszego do tej pory grantu z programu EQUEL
pt. Przedsiêbiorczoæ w sieci realizowanego wspólnie z 12 partnerami krajowymi i dwoma partnerstwami
miêdzynarodowymi, które skupiaj¹ 71 instytucji uczelni, instytutów i przedsiêbiorstw z 7 krajów UE.
Problematyka standardów kwalifikacji zawodowych, standardów edukacyjnych to wstêp do
powa¿nego potraktowania jakoci kszta³cenia ukierunkowanego na nowe metody pomiaru dydaktycznego
i rozwi¹zania praktyczne.
Znane jest wiele systemów zarz¹dzania jakoci¹, w tym dominuj¹ce: TQM, ISO. TQM to sposób
zarz¹dzania organizacj¹, skoncentrowany na jakoci, oparty na udziale wszystkich cz³onków organizacji
i nakierowany na osi¹gniêcie d³ugotrwa³ego sukcesu dziêki zadowoleniu klienta oraz korzyciom dla
wszystkich cz³onków organizacji i dla spo³eczeñstwa.
Misj¹ systemu jakoci ISOO 9000/2000 w Orodku Kszta³cenia i Doskonalenia Kadr Instytutu
Technologii Eksploatacji  Pañstwowego Instytutu Badawczego w Radomiu i upowszechnianych
w edukacji jest: spe³nienie oczekiwañ i wymagañ klientów poprzez wykorzystanie naszego dowiadczenia
i kompetencji w realizacji prac projektowych i rozwojowych w zakresie organizacji us³ug edukacyjnych
(studiów podyplomowych, kursów, warsztatów, seminariów, konferencji), zapewnienie powtarzalnoci
i rozwoju realizowanych us³ug, ³¹czenie zadowolenia klientów z satysfakcj¹ pracowników z pracy
wykonywanej w Zak³adzie Doskonalenia Kadr.
W systemie edukacji certyfikaty ISO uzyska³o ju¿ wiele katedr, wydzia³ów (Wydzia³ Towaroznawstwa
Akademii Ekonomicznej), instytucji doskonalenia zawodowego (Zak³ad Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach), Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w: Kronie, Sieradzu, Toruniu; Zak³ad Doskonalenia
Zawodowego w Przemylu i Katowicach oraz Zespó³ Szkó³ Technicznych w Miko³owie, Górnol¹skie
Centrum Edukacyjne w Gliwicach i £ódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Kszta³cenia Praktycznego).
Wymienione wy¿ej zadania s¹ dokumentowane w wydawanych przez nas czasopismach Pedagogika
Pracy i Edukacja Ustawiczna Doros³ych oraz w nomograficznej serii wydawniczej Biblioteka Pedagogiki
Pracy (131 tomów, 63 800 egz.) w tym oko³o 15 monografii w jêzykach obcych.
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***
Skrótowe przedstawienie postawionych tez i przyk³adów rozwi¹zywania z³o¿onych problemów
ustawicznej edukacji zawodowej posiada swoje naturalne u³omnoci. Próbowa³em uwzglêdniæ specyfikê
i zapotrzebowanie rodowiska in¿ynierów i uczonych obraduj¹cych na Kongresie Eksploatacji.
Wychodz¹c ze rodowiska nauk technicznych, pracuj¹c w rodowisku eksploatacji wnielimy do
polskiej pedagogiki pracy in¿ynierski ³ad i skutecznoæ, adaptowalimy niektóre metody badañ,
zwiêkszaj¹c badania zmian w rodowisku pracy, a tak¿e otwaroæ i wspó³pracê ze rodowiskami innych
dyscyplin naukowych, wprowadzilimy jednoczenie do wspólnych miêdzynarodowych badañ wiele
zespo³ów, instytucji i szkó³. Mam nadziej¹, ¿e przypomnia³em niektóre problemy edukacji pomocne
w naszej wspólnej refleksji po¿ytku z rozwoju wspó³pracy sieciowej krajowej i miêdzynarodowej,
ró¿nych rodowisk naukowych w koniecznej i sta³ej modernizacji ustawicznej edukacji zawodowej.
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Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych
 nowy wymiar przygotowania pracowników
dla nowoczesnej gospodarki
National vocational qualification standards new dimension
in preparing employees for modern economy
S³owa kluczowe: standard kwalifikacji zawodowych; edukacja formalna, nieformalna i incydentalna; porównywalnoæ, uznawalnoæ i walidacja kwalifikacji zawodowych
Keywords: vocational qualification standard, formal, non-formal and informal education, recognition and
validation of vocational qualification
Summary:
The system of vocational education should be open and flexible. On the other hand education must be
economically justified, well-aimed and diligent in the scope of offered educational aims and content. While
seeking the solutions the attention is drawn to the fact that an individual learns in organized educational
activities conducted within and beyond the established formal school system as well as during ones professional
career, holiday, and daily activities like housekeeping or maintaining the family.
In the above mentioned situation, learning is incidental (informal). The challenge in validation of a certain level
of vocational qualification obtained within non-formal and informal education (by issuing certificates) can be
met only when a vocational qualification norm is established. That is the national vocational qualification
standard.

Wprowadzenie
Gospodarka oparta na wiedzy, nowe technologie i globalizacja, wp³ywaj¹ na wymagania dotycz¹ce
kwalifikacji, umiejêtnoci i kompetencji zawodowych. W zwi¹zku z tym edukacja ca³o¿yciowa jest
postrzegana jako wa¿na sk³adowa polityki umo¿liwiaj¹cej wzrost konkurencyjnoci, zatrudnialnoci
i rozwoju indywidualnego. Podnoszone s¹ kwestie:
 uznawalnoci wykszta³cenia, wiadectw i dyplomów;
 uznawalnoci kwalifikacji zawodowych nabywanych drog¹ kszta³cenia nieformalnego i zbierania
dowiadczeñ zawodowych;
 rozwijania idei uczenia siê przez ca³e ¿ycie (LLL  lifelong learning);
 zrównania edukacji formalnej, nieformalnej i incydentalnej przez wykorzystanie procesu walidacji
kwalifikacji zawodowych;
 rozwijanie nowoczesnych technologii kszta³cenia: nauka w pracy, centra kszta³cenia ustawicznego,
centra kompetencji, kszta³cenie na odleg³oæ;
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 inwestowanie w poprawê kwalifikacji nauczycieli, trenerów i edukatorów;
 upowszechnienie doradztwa zawodowego, a zw³aszcza informacji o zawodach, wymaganiach
kwalifikacyjnych i miejscach pracy.
W dziedzinie edukacji pozostawiono daleko id¹c¹ autonomiê wszystkim krajom cz³onkowskim Unii
Europejskiej. Jest to efekt respektowania odrêbnoci kulturowych i tradycji wi¹¿¹cych siê ze strukturami
systemów edukacyjnych, celami i treciami kszta³cenia, a tak¿e metodami oceny wewnêtrznej
i zewnêtrznej stanu wiedzy, umiejêtnoci i postaw uczniów. Prawo do autonomii nie oznacza jednak
rezygnacji z prób poszukiwañ godnych akceptacji wzorców organizacyjnych i programowych, wspólnych
idea³ów wychowawczych, czy te¿ d¹¿eñ do porównywalnoci kwalifikacji zawodowych. Te ostatnie,
bêd¹ce domen¹ kszta³cenia zawodowego i jednoczenie jego rezultatem, s¹ niezwykle wa¿nym elementem
integracji europejskiej. Kwalifikacje bowiem maj¹ w dobie globalizacji gospodarki charakter uniwersalny,
nie znaj¹ granic  pozwalaj¹ absolwentom szkó³ zawodowych ró¿nych typów i poziomów konkurowaæ
ze sob¹ na rozszerzaj¹cym siê europejskim rynku pracy [14].
Autonomia krajowych systemów edukacji jest z jednej strony przywilejem, ale z drugiej hamulcem
na drodze do zapewnienia swobody przep³ywu pracowników na wewnêtrznym rynku Unii Europejskiej.
Standard kwalifikacji zawodowych, jako norma wymagañ umiejêtnoci pracowniczych, mo¿e staæ siê
instrumentem porównywalnoci i uznawalnoci kwalifikacji zawodowych na miêdzynarodowym rynku
pracy, nie naruszaj¹cym prawa pañstwa do kszta³towania w³asnego systemu edukacji. Droga do tego jest
jeszcze daleka, gdy¿ obecnie powstaj¹ce standardy kwalifikacji zawodowych maj¹ zasiêg regionalny lub,
co najwy¿ej, krajowy.
Drugi sposób wykorzystania standardów kwalifikacji zawodowych dotyczy problemu uznawania
umiejêtnoci, kompetencji i kwalifikacji kszta³towanych na drodze uczenia siê nieformalnego i incydentalnego.
Rozwi¹zanie tego problemu warunkuje dalszy rozwój idei edukacji ca³o¿yciowej. Bez posiadania systemu
walidacji umiejêtnoci zawodowych na poziomie krajowym kszta³cenie ustawiczne pozostanie w sferze
rozwa¿añ teoretycznych.

Przejrzystoæ, porównywalnoæ i uznawalnoæ kwalifikacji zawodowych
Edukacja ca³o¿yciowa, jako niezbêdny element Gospodarki Opartej na Wiedzy, bêdzie potrzebowaæ
instrumentów zarz¹dzania wiedz¹, umiejêtnociami, kompetencjami i kwalifikacjami. Stopniowo dostrzega
siê niewydolnoæ tych systemów edukacji, które rozgraniczaj¹ kszta³cenie formalne i nieformalne. Rynek
pracy zmusza wspó³czesnego pracownika do wielokrotnej zmiany kwalifikacji, tymczasem oferowane
cykle szkoleniowe s¹ d³ugie, obszerne i drogie. Wysoce nieefektywny system formalnej edukacji
usztywnia rynek pracy.
W krajach wiod¹cych gospodarczo rozwijane s¹ krajowe systemy zarz¹dzania kwalifikacjami.
Stopieñ zaawansowania krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej w tym procesie mo¿na opisaæ na
czterech poziomach:
 System istnieje i jest doskonalony  np. Zjednoczone Królestwo, Finlandia. Kraje te doskonal¹
funkcjonuj¹ce od lat 80. systemy standardów kwalifikacji zawodowych i standardów edukacyjnych.
 System jest w trakcie budowania  np. Francja, Irlandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania,
Holandia, gdzie powo³ano do istnienia instytucje centralne odpowiedzialne za zbudowanie systemu
krajowego i wydano pierwsze akty prawne daj¹ce podstawê dalszego rozwoju.
 System jest w trakcie eksperymentowania z wariantami rozwi¹zañ  np. Belgia, Dania, W³ochy,
Szwecja, Austria, Niemcy. Brak ostatecznej zgody na model krajowego systemu kwalifikacji
zawodowych powoduje, ¿e równolegle rozwijane s¹ konkurencyjne projekty o ograniczonym
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zasiêgu. Dodatkowo kraje z dualnym systemem kszta³cenia zawodowego (Niemcy i Austria) wahaj¹
siê miêdzy zaletami obecnego modelu ³¹czenia edukacji zawodowej z gospodark¹ a zaletami
posiadania Krajowych Kwalifikacji Zawodowych.
 System jest w trakcie tworzenia ogólnej wizji  np. Wêgry, Rumunia, Ukraina, Bu³garia, Polska.
S¹ to kraje m³odej demokracji, w których gospodarka rynkowa niedawno zast¹pi³a centralne
zarz¹dzanie przedsiêbiorstwami i szko³ami. W trakcie przemian polityczno-gospodarczych dosz³o do
zerwania wiêzi edukacji zawodowej z gospodark¹. Kraje te stoj¹ przed szans¹ zaplanowania od
podstaw w³asnych, oryginalnych systemów zarz¹dzania kwalifikacja zawodowymi, korzystaj¹c
umiejêtnie z dowiadczeñ innych pañstw, nie zapominaj¹c o w³asnej historii szkolnictwa zawodowego
i uwarunkowaniach kulturowych.
Wymiana dowiadczeñ miêdzy krajami zachodzi intensywnie w ramach tzw. procesu kopenhaskiego
rozwijanego na bazie Rezolucji Rady Unii Europejskiej nt. promocji wzmocnienia wspó³pracy
europejskiej w dziedzinie edukacji zawodowej i szkolenia (Council Resolution on the Promotion of
Enhanced European Cooperation in Vocational Education and Training) z dnia 19 grudnia 2002 roku
[4]. Wynika z niej, ¿e obywatele Unii Europejskiej potrzebuj¹ coraz bardziej dostêpu do
zindywidualizowanej nauki i zindywidualizowanych cie¿ek dostêpu do miejsc pracy. Barier¹ s¹
zró¿nicowane krajowe systemy edukacji, nie pokrywaj¹ce siê poziomy edukacji i poziomy kwalifikacji
zawodowych, ró¿nie definiowane zawody i sektory gospodarki. Nie pozwalaj¹ one na powszechny
obieg kwalifikacji i kompetencji zawodowych.
Likwidacja barier w mobilnoci osób szkol¹cych siê i pracowników ma byæ realizowana przez:
1. Budowanie jednej, europejskiej struktury kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Instrumentami
realizacji s¹ przyk³adowo: standardy kwalifikacji i kompetencji, standardy szkolenia, Europejskie CV,
suplement do dyplomu zawodowego (certyfikatu, wiadectwa kwalifikacyjnego), dokument o nazwie
EUROPASS Training, sieæ Krajowych Punktów Kontaktowych umo¿liwiaj¹cych uznawanie
wystawionych dokumentów Europejskiego Portfolio Kszta³cenia Zawodowego (skrót ang.: EUROPASS
Training).
2. Zbudowanie Systemu Punktów Transferowych dla Kszta³cenia i Szkolenia Zawodowego,
inspirowanego sukcesami Europejskiego Systemu Punktów Transferowych dla szkolnictwa
wy¿szego (ECTS).
3. Utworzenie ogólnych kryteriów i zasad systemu jakoci w kszta³ceniu i szkoleniu zawodowym.
Bior¹c przyk³ad z Europejskiego Forum Jakoci (European Forum on Quality), powszechnie
obowi¹zuj¹ce kryteria i zasady jakoci w kszta³ceniu i szkoleniu zawodowym powinny byæ
inicjatyw¹ z poziomu unijnego, o charakterze wskazówek i wytycznych oraz list kontrolnych.
4. Utworzenie ogólnych zasad walidacji nauki nieformalnej i incydentalnej. Celem jest okrelenie
zasad zapewnienia wiêkszej kompatybilnoci miêdzy podejciem stosowanym w ró¿nych krajach, na
ró¿nych poziomach kszta³cenia.
5. Rozwój ca³o¿yciowego poradnictwa zawodowego (lifelong guidance). Celem ma byæ wzmocnienie
europejskiego wymiaru informacji zawodoznawczej, poradnictwa i doradztwa zawodowego,
umo¿liwiaj¹cego obywatelom unii poruszanie siê po rynku pracy oraz po rynku us³ug szkoleniowych.
Proces Kopenhaski rozwijany jest z perspektywy kszta³cenia ustawicznego, ze zwróceniem uwagi
na potrzeby obywateli UE w dostêpnoci do dogodnych form kszta³cenia i szkolenia, bez wzglêdu na
granice pañstw cz³onkowskich. Wyniki kszta³cenia i szkolenia maj¹ byæ uznawane bez wzglêdu na
miejsce realizacji (szko³a, wy¿sza uczelnia, miejsce pracy, prywatne kursy, rozwijanie w³asnych
zainteresowañ w zaciszu domowym, samokszta³cenie) [13].
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Zagadnienia uznawalnoci i porównywalnoci dyplomów, wiadectw, kwalifikacji zawodowych
oraz okresów kszta³cenia i zatrudnienia nale¿¹ do tej sfery uzgodnieñ miêdzynarodowych, które s¹
niezbêdne w procesach globalizacji, integracji i budowania wspólnego europejskiego rynku, a jednoczenie
bardzo trudne z uwagi na historyczny, kulturowy, modelowy i prawny wymiar ró¿nic systemów edukacji
poszczególnych krajów.
Uznawalnoæ to proces prowadz¹cy do uznania i zalegalizowania dyplomu zagranicznego,
natomiast porównywalnoæ to metodologia badañ prowadz¹ca do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy
mo¿na uznaæ dyplom zagraniczny za równowa¿ny dyplomowi danego kraju. Miêdzynarodowa
porównywalnoæ i uznawalnoæ w sferze kszta³cenia i mobilnoci kadr rozró¿nia dwa podejcia
w analizie porównawczej: uznawanie dyplomów do celów szkolnych, w praktyce chodzi przede
wszystkim o dyplomy wy¿szych uczelni oraz uznawanie dyplomów do celów zawodowych.
Uznawanie dyplomów do celów szkolnych (akademickich) umo¿liwia uczniom i studentom
kontynuowanie nauki w innym kraju. Nie ma ¿adnych regu³ wspólnotowych nakazuj¹cych wzajemne
uznawanie dyplomów do celów szkolnych. Ka¿de pañstwo Unii Europejskiej uznaje dyplomy pañstw
obcych wed³ug w³asnych przepisów. W praktyce, uznanie dyplomów do celów akademickich odbywa
siê na podstawie szczegó³owego porównania programów studiów prowadz¹cych do ich uzyskania.
W procesie tym coraz wiêksze znaczenie odgrywa wspó³praca miêdzy uczelniami, ³¹czenie siê uczelni
w konsorcja oraz wymiana studentów.
Uznawanie dyplomów do celów zawodowych jest procesem bardziej skomplikowanym, gdy¿ musi
uwzglêdniaæ nie tylko wymagania systemu edukacji (uczelni i szkó³ zawodowych), ale równie¿ standardy
organizacji gospodarczych i zawodowych oraz regulacje prawne dotycz¹ce wykonywania szczególnie
wa¿nych i odpowiedzialnych zawodów. W niektórych krajach (np. Niemcy, Holandia) wiêkszoæ
kwalifikacji uzyskiwanych w systemie szkolnym uznawanych jest przez rodowiska gospodarcze bez
dodatkowych wymagañ. Jednak s¹ kraje (np. Wielka Brytania), w których kwalifikacje zawodowe
zdobywa siê poza systemem szkolnym. Wtedy proces uznawania tych kwalifikacji przyjmuje postaæ
akredytacji, czyli uwierzytelnienia dokonywanego najczêciej w postaci egzaminu w jednostkach
uprawnionych (certyfikowanych) [19].
Uznawalnoæ dyplomów do celów szkolnych i zawodowych to dwa ró¿ne procesy wymagaj¹ce
ró¿nych procedur i instrumentów porównywania. Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych mog¹
staæ instrumentem porównywania i uznawania uprawnieñ do wykonywania zawodu na rynku
wewnêtrznym Unii Europejskiej.

Walidacja edukacji nieformalnej i incydentalnej
S³owo walidacja (³ac. validus  silny, mocny, skuteczny, validare  zatwierdzaæ) u¿ywane by³o
dotychczas g³ównie przez psychologów w znaczeniu: proces ustalania stopnia odpowiednioci, trafnoci,
celowoci testu, a tak¿e wa¿noci i dok³adnoci narzêdzia pomiarowego [9]. Okaza³o siê tak¿e przydatne
w procesie uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskiwanych poza formalnymi systemami edukacji.
S³ownik CEDEFOP [1] definiuje walidacjê jako proces identyfikacji, oceny i uznania szerokiego zakresu
umiejêtnoci i kompetencji, które ludzie rozwijaj¹ podczas ¿ycia w ró¿ny sposób, np. poprzez kszta³cenie,
pracê, wypoczynek. W kszta³ceniu ca³o¿yciowym (lifelong learning) walidacja jest elementem zapewnienia
przejrzystoci i porównywalnoci posiadanych umiejêtnoci i kwalifikacji poprzez nadanie odpowiedniej
wartoci i potwierdzenie wyników uczenia siê, prowadzonego w wielu miejscach i w ró¿nym czasie
podczas ¿ycia jednostki.
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Aby skutecznie przeprowadziæ proces walidacji kwalifikacji zawodowych nabytych w czasie ¿ycia
jednostki, potrzebna jest norma opisuj¹ca poziom umiejêtnoci i kompetencji potrzebnych do wykonywania
okrelonej pracy. Tak¹ norm¹ jest standard kwalifikacji zawodowych, który wyszczególnia odpowiednie
cechy pracownika zwi¹zane z opisywanym zakresem pracy. Sporód wielu potencjalnych zastosowañ
standardów kwalifikacji zawodowych, umo¿liwienie walidacji kwalifikacji jest jednym z najwa¿niejszych,
gdy¿ w praktyce zrównuje edukacjê formaln¹, nieformaln¹ i incydentaln¹, które zosta³y zdefiniowane
przez Komisjê Europejsk¹ nastêpuj¹co [3]:
 Edukacja formalna ma miejsce podczas uczenia siê w sposób zorganizowany, w odpowiednich
strukturach (w systemie szkolnym, pozaszkolnym, w formach szkolenia organizowanych w zak³adach
pracy). Jest to zaprojektowany proces uczenia siê i mo¿e prowadziæ do formalnego uznania (dyplom,
certyfikat). Edukacja formalna jest dzia³aniem zamierzonym z punktu widzenia osoby ucz¹cej siê.
 Edukacja nieformalna zachodzi podczas zaplanowanej aktywnoci, która nie jest zaprojektowana
wyranie jako proces uczenia siê, ale zawiera wa¿ne elementu tego procesu. Edukacja nieformalna
jest tak¿e, z punktu widzenia osoby ucz¹cej siê, dzia³aniem zamierzonym.
 Edukacja incydentalna (bezporednia, swobodna) jest definiowana jako rezultat uczenia siê w czasie
codziennej aktywnoci zwi¹zanej z prac¹, ¿yciem rodzinnym i wypoczynkiem. Czêsto jest okrelana jako
uczenie siê przez dowiadczenie, a w pewnym stopniu tak¿e jako uczenie siê przypadkowe. Nie posiada
struktury w sensie przedmiotów nauczania, czasu nauki i wsparcia metodycznego. W typowych
warunkach nie prowadzi do otrzymania certyfikatu. Edukacja incydentalna mo¿e byæ procesem
wiadomym, lecz w wiêkszoci przypadków jest to proces nieuwiadomiony (niezamierzony, losowy).
Polska pedagogika równie¿ rozró¿nia powy¿sze terminy i definiuje je w podobny sposób [16]:
 Kszta³cenie formalne  system kszta³cenia oparty na sta³ych pod wzglêdem czasu i treci nauki
formach (klasy, stopnie, szko³y, programy i podrêczniki), prowadz¹cy od nauczania pocz¹tkowego
do uniwersytetu i w³¹czaj¹cy  obok kursów wykszta³cenia ogólnego  wiele programów specjalnych
oraz instytucji stacjonarnego kszta³cenia technicznego i zawodowego.
 Kszta³cenie nieformalne  wiadoma i zorganizowana dzia³alnoæ kszta³c¹co-wychowuj¹ca prowadzona
poza ustanowionym formalnym systemem szkolnym, umo¿liwiaj¹ca okrelonej grupie uczestników
osi¹gniêcie za³o¿onych celów kszta³cenia.
 Kszta³cenie incydentalne  trwaj¹cy przez ca³e ¿ycie niezorganizowany i niesystematyczny proces
nabywania przez ka¿dego cz³owieka wiadomoci, sprawnoci, przekonañ i postaw, na podstawie
codziennego dowiadczenia oraz wp³ywów wychowawczych otoczenia.
Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych mog¹ dotyczyæ: 1) wykonywania zawodu, 2) kszta³cenia
w zawodzie, 3) egzaminów zawodowych. Oczywiste jest, ¿e standardy dotycz¹ce kszta³cenia i egzaminowania
s¹ zawsze pochodn¹ standardów opisuj¹cych wykonywanie pracy zawodowej. Zgodnie z zasad¹ uznawania
umiejêtnoci nabywanych na ró¿nych drogach nieformalnych i incydentalnych, w procesie walidacji
kwalifikacji zawodowych nie s¹ potrzebne standardy kszta³cenia (np. programy nauczania, standardy
wyposa¿enia dydaktycznego), a jedynie standardy wykonywania zawodu i standardy egzaminowania.
W krajach Unii Europejskiej standaryzacja zawodów i edukacji zawodowej przybiera ró¿norodne
postaci [2]:
 Austria: cile uregulowany system kwalifikacji narodowych dostarcza dla systemu edukacji
formalnej szkolnej i pozaszkolnej standardów, zwanych profilami.
 Belgia: standardy istniej¹, lecz ró¿ni¹ siê w zale¿noci od systemu edukacji i szkolenia. Obecnie
trwaj¹ debaty nad ustanowieniem wspólnych odniesieñ, które bêd¹ mia³y charakter standardów.
W sektorach i przedsiêbiorstwach do certyfikacji kompetencji personelu stosuje siê normê
miêdzynarodow¹ ISO/IEC 17024 (dawniej: EN 45013). Na poziomie federalnym wspólne
odniesienia zosta³y opracowane w bran¿y telekomunikacyjnej.
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 Dania: ca³a publiczna edukacja i szkolenia (m³odzie¿y i doros³ych) podlegaj¹ kompetencji
Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Pracy, które we wspó³pracy z partnerami spo³ecznymi
przygotowuj¹ standardy edukacyjne i zawodowe.
 Finlandia: standardy istniej¹ jako ró¿nego typu kwalifikacje/kompetencje podstawowe (bazowe).
Przygotowywane s¹ one lokalnie przez szko³y i partnerów spo³ecznych, a nastêpnie recenzowane
i akceptowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 Francja: standardy s¹ przygotowywane pod kontrol¹ odpowiedzialnych ministerstw (ministerstwa
ds. edukacji, ministerstwa ds. zatrudnienia, ministerstwa ds. rolnictwa itd.) wspólnie z partnerami
spo³ecznymi. Tak opracowane standardy s³u¿¹ dla celów edukacji i szkoleñ. Istnieje tak¿e ROME,
czyli Operacyjny Wykaz Zawodów i Stanowisk (Répertoire Opérationnel des Métiers et des
Emplois), który dostarcza innego rodzaju standardów, u¿ywanych dla celów poradnictwa zawodowego
i oceny kwalifikacji przez agencje zatrudnienia oraz ministerstwo ds. zatrudnienia.
 Niemcy: istniej¹ standardy narodowe nazywane profilami. W ich tworzenie zaanga¿owane s¹
w³adze pañstwowe (na poziomie federalnym i poszczególnych landów) i partnerzy spo³eczni.
 Irlandia: Narodowe Standardy s¹ kluczowym elementem Narodowych Ram Kwalifikacji (National
Qualificationa Framework) rozwijanych na podstawie ustawy z 1999 r., a wprowadzonych w ¿ycie
w 2003 r. Uczenie siê w ró¿nych uk³adach jest ocenianie w ró¿ny sposób, jednak pod cis³¹ kontrol¹
Narodowych Standardów projektowanych i/lub zatwierdzanych przez Radê Przyznaj¹c¹ ds. Edukacji
Dalszej i Szkoleñ (Further Education and Training Awards Council  FETAC) oraz Radê
Przyznaj¹c¹ ds. Edukacji Wy¿szej i Szkoleñ (Higher Education and Training Awards Council 
HETAC).
 W³ochy: Dekret Ministra Pracy z 2001 r. wprowadzi³ wymaganie, ¿e certyfikacja kompetencji
w systemie kszta³cenia zawodowego wymaga wprowadzenia narodowych standardów kompetencji,
celem ustanowienia systemu certyfikacji, który bêdzie rozwijany niebawem.
 Holandia: narodowe standardy s¹ ustanawiane przez COLO (Centraal organ van de Landelijke
Opleidingsorganen van het Bedrijfsleven), w którym s¹ reprezentowane niezale¿ne cia³a ustanawiaj¹ce
standardy powo³ywane przez wszystkie zainteresowane strony.
 Norwegia: dotychczas przy walidacji nauki formalnej, nieformalnej i incydentalnej wykorzystywane
by³y narodowe standardy w postaci szkolnych programów nauczania. Kwestia standardów
pozaedukacyjnych (innych ni¿ szkolne programy nauczania) wy³oni³a siê w zwi¹zku z kwesti¹
przyznawania kredytów transferowych w zakresie odbywania praktyki zawodowej.
 Portugalia: g³ównym celem polityki pañstwa jest zmniejszenie luki kwalifikacyjnej w spo³eczeñstwie.
Ka¿dy rodzaj uczenia siê jest uznawany pod warunkiem, ¿e jest skorelowany z programem
szkolnym, równoznacznym z narodowymi standardami edukacyjnymi i szkoleniowymi.
 Szwecja: ró¿ne eksperymenty zwi¹zane z walidacj¹ edukacji nieformalnej i incydentalnej w du¿ym
stopniu opieraj¹ siê na programach kszta³cenia szkó³ ponadgimnazjalnych (upper secondary 
Gymnasieskolan) uznawanych za standardy w tym zakresie.
 Zjednoczone Królestwo (UK): Narodowe Standardy Zawodowe (National Occupational Standards
 NOS) s¹ podstaw¹ do projektowania Narodowych Kwalifikacji Zawodowych (National Vocational
Qualifications  NVQs) i Ogólnych Narodowych Kwalifikacji Zawodowych (General National
Vocational Qualifications  GNVQs).
W powy¿szych przyk³adach mo¿na dostrzec dominuj¹ce zasady towarzysz¹ce standaryzacji edukacji
zawodowej:
 standardy kwalifikacji zawodowych maj¹ rangê krajow¹;
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 odpowiedzialnoæ za tworzenie i uznawanie standardów kwalifikacji zawodowych spoczywa na
organach pañstwa (na ogó³: ministerstwie edukacji i ministerstwie pracy);
 organa pañstwowe s¹ wspierane przez partnerów spo³ecznych, których sk³ad wykracza poza
tradycyjny trójstronny uk³ad: przedstawiciele rz¹du, organizacji pracodawców i pracobiorców;
 walidacja edukacji nieformalnej i incydentalnej wymaga istnienia narodowych standardów kwalifikacji
zawodowych oraz wspólnych ram odniesienia potrzebnych do porównania wyników kszta³cenia
zawodowego odbywaj¹cego siê na ró¿norodnych drogach i w formach nabywania umiejêtnoci,
kompetencji i kwalifikacji zawodowych;
 podstaw¹ dzia³añ zwi¹zanych z walidacj¹ wyników edukacji nieformalnej i incydentalnej jest zgoda
partnerów spo³ecznych i innych interesariuszy (stakeholders) na rozwi¹zania prawne, proceduralne
i treæ standardów kwalifikacji zawodowych.
Patrz¹c w dalszej perspektywie powi¹zanie edukacji formalnej, nieformalnej i incydentalnej w jeden
system, za pomoc¹ krajowych standardów kwalifikacji zawodowych i procesu walidacji, jest pierwszym
i decyduj¹cym krokiem do rozwoju edukacji ca³o¿yciowej i wspieraniu w ten sposób kadr nowoczesnej
Gospodarki Opartej na Wiedzy.

Podsumowanie  z polskiej perspektywy
W Polsce pierwsze seminarium powiêcone standardom kwalifikacji zawodowych odby³o siê
w Miedzeszynie w 1993 r. Jednak pierwsze osiem standardów powsta³o dopiero w latach 19982000,
w ramach projektu PHARE98 Analiza potrzeb szkoleniowych, z inicjatywy ówczesnego Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej, przy wsparciu Europejskiej Fundacji Szkolenia w Turynie (European
Training Foundation  ETF). Drugi owocny etap zakoñczy³ siê opracowaniem 40 standardów
kwalifikacji zawodowych i mia³ miejsce w latach 20022004 w projekcie PHARE 2000 Krajowy
system szkolenia zawodowego, wykonywanym na potrzeby Ministerstwa Gospodarki i Pracy.
W ramach projektu PHARE 2001 Publiczne S³u¿by Zatrudnienia (PSZ)  Doskonalenie kwalifikacji
PSZ w celu wdro¿enia Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz uczestnictwa w systemie EURES,
opracowano 7 standardów dla zawodów i zakresów pracy wystêpuj¹cych w urzêdach pracy. Wszystkie
55 standardów udostêpniono w elektronicznej bazie danych za³o¿onej na serwerze Ministerstwa
Gospodarki i Pracy (adres: www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl). W najbli¿szym czasie rozpisany
zostanie konkurs na opracowanie kolejnych ok. 250 standardów. Prace zostan¹ sfinansowane ze rodków
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i powiêksz¹ zasoby elektronicznej
bazy danych do ok. 300 standardów.
Przyspieszenie prac zwi¹zanych z projektowanie standardów kwalifikacji zawodowych w pierwszej
dekadzie XXI wieku sprawia, ¿e mo¿na zacz¹æ myleæ optymistycznie o polskim systemie kwalifikacji
zawodowych i tym samym o uznawalnoci kwalifikacji i walidacji uczenia siê nieformalnego
i incydentalnego. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e posiadanie pewnego zbioru standardów kwalifikacji
zawodowych jest zaledwie warunkiem koniecznym, lecz nie dostatecznym. Za pracami teoretycznymi
i projektowymi musz¹ nad¹¿yæ dzia³ania organizacyjno-prawne. Musz¹ powstaæ instytucje zajmuj¹ce siê
systematycznym tworzeniem i aktualizowaniem zbioru standardów oraz walidacj¹ kwalifikacji zawodowych,
a tak¿e otoczenie prawne legitymizuj¹ce proces standaryzacji zawodów i specjalnoci.
Pracom projektowym i legislacyjnym musi towarzyszyæ tak¿e refleksja nad obserwowanymi
wspó³czenie przemianami w procesach pracy. Z analizy porównawczej gospodarki starego typu
i gospodarki opartej na wiedzy wynika, ¿e uk³ady organizacyjne shierarchizowane (zbiurokratyzowane
i scentralizowane) utraci³y swoj¹ skutecznoæ na rzecz uk³adów sieciowych, gdy¿ tylko takie mog¹
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sprostaæ nieprzewidywalnym i chaotycznym zmianom gospodarczym i rynkowym. W zwi¹zku z tym
kwalifikacje zawodowe zmieniaj¹ swój dotychczasowy statyczny charakter. Coraz czêciej zamiast
o kwalifikacjach mówi siê o kompetencjach zawodowych, maj¹c na myli now¹ jakoæ pracownika, która
przejawia siê w umiejêtnoci ³¹czenia wiedzy (uzyskanej na ró¿nych drogach edukacji formalnej,
nieformalnej i incydentalnej) z dowiadczeniem zawodowym oraz wrodzonymi talentami i cechami
psychofizycznymi. Anachroniczne staje siê pojêcie zawodu, gdy¿ blokuje elastycznoæ pracy. Wspó³czenie
wygodniej jest pos³ugiwaæ siê pojêciem zajêcia i kszta³ciæ celem uzyskania zbioru kwalifikacji
i kompetencji zawodowych daj¹cych prawo wykonywania zajêcia, a nie zawodu. Dlatego polska
Klasyfikacja Zawodów i Specjalnoci powinna zostaæ zast¹piona zbiorem Narodowych Kwalifikacji
Zawodowych, jak to ma miejsce w Wielkiej Brytanii, lub zbiorem uznawanych przez pañstwo wiadectw
i dyplomów, przyznawanych dla potwierdzenia kwalifikacji uzyskanych na drodze formalnej, nieformalnej
i incydentalnej, w tym poprzez nabywanie dowiadczenia zawodowego (model francuski). Przed polsk¹
edukacj¹ ustawiczn¹ stoi zadanie opracowania wizji systemu zarz¹dzania kwalifikacjami zawodowymi,
bo na razie dysponujemy jedynie fragmentami rozwi¹zañ. Nadszed³ czas wype³niæ brakuj¹ce puzzle
tej uk³adanki i powi¹zaæ je z osi¹gniêciami krajów Unii Europejskiej.
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Krzysztof SYMELA
Instytut Technologii Eksploatacji  Pañstwowy Instytut Badawczy
Radom

Paradygmat kszta³cenia modu³owego  od idei
w technice do systemowych rozwi¹zañ w edukacji
Paradigm of modular education  from the idea
in technique to system solutions in education
S³owa kluczowe: modularyzacja, modu³ umiejêtnoci zawodowych, kszta³cenie modu³owe, kompetencje,
kwalifikacje zawodowe, modu³owy program nauczania
Keywords: modularization, a module of employable skills, modular education, competences, vocational
qualification, modular curriculum
Summary
The study presents considerations on the need of development of system solutions referring to modular education
within and beyond formalized school system. These are the findings of research studies carried out by ITeE
 NRI in the framework of a Long Term Programme (PW-004/ITE/2004), Activity SP-5 Vocational development
in the framework of advanced maintenance and production technologies. The article describes the essence of
modular approach, the structure of modular curricula for vocational education and training as well as the
perspectives on further development of modular conception in Poland.

Wprowadzenie
W sytuacji rosn¹cej ró¿norodnoci grup ucz¹cych siê, gwa³townych przemian w treciach pracy,
wieloci instytucji kszta³cenia zawodowego oraz podstawowego trendu dotycz¹cego krótkookresowej
orientacji w przemyle, wymagane s¹ elastycznoæ, zró¿nicowanie i dynamiczne podejcie. Aby edukacja
mog³a skutecznie radziæ sobie z tymi problemami, wprowadza siê m.in. modu³owe programy nauczania,
które pozwalaj¹ na tworzenie elastycznych, dostosowanych do oczekiwañ pracodawców ofert nabywania
kwalifikacji i kompetencji zawodowych [1].
Podejscie modu³owe (modularyzacja) jest koncepcj¹ uk³adu treci kszta³cenia, zaadaptowan¹ do
edukacji z techniki (modu³owe rozwi¹zania urz¹dzeñ technicznych, np. komputer, konstrukcje budowlane,
uk³ady elektroniki, kosmiczne stacje orbitalne, oprogramowanie informatyczne i inne). W technice
modularyzacja ma na celu uporz¹dkowanie elementów (materialnych lub niematerialnych), wchodz¹cych
w sk³ad produktu koñcowego, w klasy podzbiorów, nazywane potocznie modu³ami. Operuj¹c nimi
mo¿emy w elastyczny sposób konfigurowaæ wiêksze zbiory, które z kolei (na którym poziomie procesu)
prowadz¹ do osi¹gniêcia produktu koñcowego o za³o¿onych parametrach i spe³niaj¹cego okrelone
funkcje sk³adaj¹ce siê na pewn¹ ca³oæ. W przypadku kszta³cenia zawodowego owa ca³oæ to modu³owy
program nauczania, który doprowadza ucz¹cych siê do osi¹gania zak³adanych celów kszta³cenia, które
obejmuj¹ ca³y zawód lub jego mniejsze fragmenty, tzw. zakresy pracy lub kwalifikacje cz¹stkowe [2].
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W architekturze i rzebie modu³ oznacza umown¹ jednostkê wymiarow¹, s³u¿¹c¹ do wyznaczenia
wg kanonu wielkoci pozosta³ych czêci projektowanej ca³oci. Z kolei w informatyce, w odniesieniu
do softwaru, modu³ stanowi czêæ programu komputerowego spójn¹ logicznie i sk³adniowo, nadaj¹ca
siê do kompilacji (powi¹zania, zestawienia), w oderwaniu od innych czêci programu. Warto wspomnieæ,
¿e programy komputerowe mog¹ sk³adaæ siê z dziesi¹tków, a nawet setek modu³ów. W przypadku
hardwaru modu³ oznacza ³atwo wymienialny podzespó³ urz¹dzenia, u³atwiaj¹cy naprawê lub zmianê
konfiguracji sprzêtu (np. karta sieciowa, graficzna, dwiêkowa, pamiêci itd.) dla podwy¿szenia jego
parametrów u¿ytkowych i funkcjonalnych. Dziêki stosowaniu modu³ów mo¿liwa jest normalizacja
(standaryzacja) materia³ów i konstrukcji obiektów technicznych.
Jak pokazuj¹ dowiadczenia miêdzynarodowe, modu³ nie jest pojêciem cis³ym i definicje mog¹
siê ró¿niæ w zale¿noci od kraju, instytucji czy adresatów ofert programowych. Wynika to z faktu, ¿e
dotychczas nie uda³o siê wypracowaæ jednolitego w wymiarze globalnym (miêdzynarodowym) podejcia
w zakresie terminologii, jak i metodologicznej warstwy budowania zmodularyzowanych ofert programowych.
Ka¿dy z krajów rozwija w³asne podejcie do modularyzacji na u¿ytek kszta³cenia i szkolenia
zawodowego, co wynika równie¿ z uwarunkowañ historycznych, gospodarczych, pedagogicznych oraz
polityki edukacyjnej. Jedynie Miêdzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) wypracowa³a w latach
siedemdziesi¹tych uniwersaln¹ koncepcjê szkoleñ modu³owych (tzw. podejcie MES  Modules of
Employable Skills), która mo¿e z powodzeniem byæ adaptowana do realiów danego kraju i na u¿ytek
ró¿nych grup docelowych. Równie¿ i w Polsce od ponad 10 lat rozwijana jest koncepcja i programy
kszta³cenia modu³owego w systemie szkolnym i pozaszkolnym, które wykorzystuj¹ podejcie oparte na
modu³ach umiejêtnoci zawodowych (ang. MES). Zarówno Ministerstwo Gospodarki i Pracy, jak
i Ministerstwo Edukacji Narodowej czyni¹ starania, aby oferta kszta³cenia i szkolenia zawodowego
systematycznie zasilana by³a programami o budowie modu³owej [3].
W opracowaniu przedstawiono rozwa¿ania o potrzebie rozwoju systemowych rozwi¹zañ dotycz¹cych
kszta³cenia modu³owego w systemie szkolnym i pozaszkolnym. Stanowi¹ one efekt m.in. prowadzonych
przez Instytut Technologii Eksploatacji  PIB badañ w ramach Programu Wieloletniego (PW-004/ITE/
2004), Dzia³anie SP-5 Rozwój doskonalenia zawodowego w zakresie zawansowanych technologii
produkcji i eksploatacji.

Modularyzacja z perspektywy techniki i kszta³cenia zawodowego
Termin modularyzacja ma d³ug¹ historiê i by³ oraz jest nadal u¿ywany do opisywania procesu
wytwarzania finalnych produktów w sposób prosty, skuteczny i po rozs¹dnych kosztach. Z tej
perspektywy termin modu³ odnosi siê do czêci budynku, systemu lub produktu. Budynek lub system
sk³ada siê z du¿ej iloci modu³ów, z których ka¿dy jest niezbêdny, aby ca³y system funkcjonowa³
sprawnie. Pos³u¿ymy siê przyk³adem budynku w celu lepszego zobrazowania, czym jest modularyzacja
w technice oraz w kszta³ceniem zawodowym:
 Poszczególne modu³y, takie jak ciany, okna, drzwi, dach, instalacja wodna, instalacja grzewcza itd.
przyczyniaj¹ siê do ca³kowitej funkcji, jak¹ spe³nia dom, aby w nim mo¿na by³o zamieszkaæ.
W kszta³ceniu zawodowym suma poszczególnych modu³ów uprawomocnia ca³kowit¹ funkcjê jak¹
s¹ okrelone kwalifikacje zawodowe.
 Okrelona liczba modu³ów dla ca³kowitej funkcji jak¹ jest zamieszkanie w domu s¹ zatem
niezbêdnym warunkiem. Jako warunek minimalny mo¿na by³oby na przyk³ad ustaliæ cztery ciany
none, drzwi wejciowe i dach. W rozwiniêtym spo³eczeñstwie nikt jednak nie bêdzie chcia³
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mieszkaæ w takim domu, gdy¿ bêd¹ obowi¹zywa³y znacznie wy¿sze standardy. Nie do pomylenia
by³by dom bez okien, cianek dzia³owych, instalacji grzewczej itd. Równie¿ w kszta³ceniu
zawodowym obowi¹zuje rozbie¿noæ miêdzy mo¿liwym do wyobra¿enia warunkiem minimalnym
a przyjêtym przez spo³eczny stopieñ rozwoju, rzeczywistym wymaganiem odnonie ca³kowitej
funkcji okrelaj¹cej kwalifikacje zawodowe. Tak jak dom bez ogrzewania w okresach z³ej pogody
i w zimnych porach roku nie spe³nia funkcji, aby w nim zamieszkaæ, to w naszej rzeczywistoci,
patrz¹c na system gospodarczy i rynek pracy, nie jest funkcjonalne np. kszta³cenie handlowca bez
kompetencji z zakresu informatyki. Tak wykszta³cona osoba by³aby zdolna do wykonywania zawodu
na rynku pracy tylko w okresach ³adnej pogody, o któr¹ z reszt¹ coraz trudniej.
Ca³kowita funkcja systemu (zamieszkanie w domu lub kwalifikacje zawodowe), okrelona przez
spo³eczny stan rozwoju, dopuszcza du¿o mo¿liwoci poszerzenia funkcji: modu³y dodatkowe
w domu mieszkalnym (dodatkowe pomieszczenia, ³azienki, specjalne systemy grzewcze i energetyczne
itd.) pozwalaj¹ bardziej ekskluzywnie mieszkaæ. Modu³y dodatkowe w kszta³ceniu zawodowym
(dokszta³canie, doskonalenie i szkolenie) poszerzaj¹ zakres oferowanych na rynku kwalifikacji
zawodowych.
Z przyk³adu zaczerpniêtego ze sfery techniki widaæ wyranie, ¿e poszczególne modu³y same w sobie,
z regu³y nie maj¹ ¿adnej samodzielnej funkcji: ciana lub drzwi s¹ dopiero wtedy przydatne, je¿eli
s¹ one wbudowane do ca³ego systemu. W przypadku szczególnym znajd¹ siê jednak¿e modu³y,
posiadaj¹ce samodzieln¹ funkcjê bez pozosta³ych modu³ów, jak przyk³adowo gotowy gara¿. Dla
ca³kowitej funkcji zamieszkanie w domu powy¿sza funkcja jest jednak tylko aspektem ubocznym
w porównaniu do o wiele wa¿niejszych funkcji domu, jak np. ochrona przed dzia³aniem warunków
atmosferycznych, miejsce do spania, jedzenia, sfera prywatna itp. W modu³ach w kszta³ceniu
zawodowym jest analogicznie: modu³y z regu³y nie maj¹ samodzielnej funkcji w sensie wykorzystania
na rynku pracy. Nieliczne wyj¹tki mog¹ mieæ miejsce w przypadku tak zwanych uprawnieñ, jak
np. uprawnienia spawacza, prawo jazdy na wózki wid³owe lub podobnych. Owe wyj¹tki (modu³y)
w ¿adnym przypadku nie zastêpuj¹ ca³kowitej funkcji. Powy¿szy zwi¹zek funkcyjny mo¿na by³oby
jeszcze inaczej scharakteryzowaæ: modu³y przyczyniaj¹ siê do ca³kowitej funkcji  jednak¿e funkcja
ca³kowita jest czym wiêcej ni¿ tylko sum¹ poszczególnych elementów.
W systemie modu³owym, jakim jest dom mo¿na ³atwo udowodniæ, ¿e budowa modu³ów, tzn.
kolejnoæ, w jakiej s¹ one ³¹czone w ca³kowit¹ funkcjê, nie jest ca³kowicie dowolna, lecz podlega
okrelonym restrykcjom. W ekstremalnym przypadku mo¿na by³oby naturalnie najpierw budowaæ
dach a dopiero póniej ciany none, ale kto wybra³by tak nieekonomiczny sposób pracy? Naturalnie
s¹ te¿ modu³y, w których kolejnoæ monta¿u dopuszcza wiêcej mo¿liwoci kombinacji (np. instalacja
sanitarna, instalacja grzewcza, elektryka). Jednak i tutaj sensowne jest przynajmniej uzgodnienie
kolejnoci, poniewa¿ np. wczeniejsza instalacja elektryczna mo¿e znacznie u³atwiæ monta¿ innych
modu³ów. W kszta³ceniu zawodowym ka¿dy pedagog wie, ¿e w uzyskiwaniu kwalifikacji w danym
zawodzie wystêpuj¹ podobne zale¿noci i stopnie swobody w kolejnoci dochodzenia do tych
kwalifikacji.
Ka¿dy pojedynczy modu³ musi siê przyczyniaæ do ca³kowitej funkcji (zamieszkanie w domu /
kwalifikacje zawodowe). Oczywicie wystêpuj¹ zale¿noci natury rzeczowej i czasowej miêdzy
modu³ami, a wiêc musz¹ byæ zachowane okrelone normy wzglêdnie standardy dla zapewnienia
zdolnoci przenoszenia  transferu modu³ów. Na przyk³adzie domu jest to bezporednio widoczne.
Standardy s¹ ustalane poprzez wymiary i wskaniki techniczne (np. wspó³czynniki przenikania
ciep³a). W kszta³ceniu zawodowym zdolnoæ przenoszenia modu³ów zale¿y od standardów, które daj¹
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siê ustaliæ jako warunki wejciowe, dowody uzyskania kwalifikacji, metody egzaminowania
i certyfikacji, czy nabyte umiejêtnoci.
 Standardy s¹ nie tylko ustaleniami pod wzglêdem treci, np. poprzez wskaniki techniczne, lecz te¿
ustaleniami pod wzglêdem zasiêgu ich obowi¹zywania. Dla naszego przyk³adu: standardy modu³ów
mog¹ obowi¹zywaæ dla budowy pojedynczego domu, dla wszystkich budowli jednego producenta
lub dla budowli wszystkich producentów w regionie, przy czym region mo¿e byæ pojmowany w¹sko
(np. województwo) lub szeroko (np. ca³y kraj, skala miêdzynarodowa). Równie¿ standardy
w kszta³ceniu zawodowym maj¹ ró¿ny zasiêg pod wzglêdem ich obowi¹zywania (normy europejskie,
regulacje krajowe, regulacje bran¿owe, normy zak³adowe lub normy dla instytucji). Z punktu
widzenia ekonomii, w sferze technicznej nikt nie mówi z pewnoci¹ o modu³ach, je¿eli ich zdolnoæ
przenoszenia jest regulowana tylko standardami specyficznymi dla danego przedsiêbiorstwa. Zasada
ta obowi¹zywaæ te¿ powinna dla kszta³cenia zawodowego, gdzie firmy szkoleniowe oferuj¹
uzyskiwanie kwalifikacji w oparciu o deklarowane modu³y szkoleniowe. Jeli zauwa¿ymy, ¿e
w kszta³ceniu ustawicznym prawie ka¿dy wiadcz¹cy us³ugi przedstawia swoj¹ ofertê w postaci
modu³ów, poniewa¿ pojêcie to gwarantuje nowoczesnoæ i elastycznoæ, to jednak z regu³y kryj¹
siê za tym, w zale¿noci od us³ugodawcy, ró¿ne kwalifikacje, które czêsto mimo dobrze brzmi¹cych
hase³ w certyfikatach uczestników maj¹ ma³¹ wartoæ na rynku pracy. Z chwil¹, gdy oferowane
modu³y kszta³cenia (lub szkolenia) bêd¹ sk³adnikami rozwi¹zañ systemowych  jednolite standardy
(normy) dla ca³ego kraju, wówczas ich wartoæ znacznie wzrasta, bowiem Pañstwo uwiarygodnia
ich jakoæ rynkow¹.
 Je¿eli, opieraj¹c siê na sferze technicznej, poszczególne modu³y przyczyniaj¹ siê do ca³kowitej funkcji
i ta ca³kowita funkcja oceniana jest ich wykorzystaniem (przyk³ad: zamieszkanie jako korzystanie
z domu, wzglêdnie kwalifikacje zawodowe jako korzystanie z wykszta³cenia zawodowego), to
nale¿y zapewniæ jednolite ich opisywanie i mierzenie. Pozostaj¹c przy naszym przyk³adzie
budowlanym, nie proces produkcji ciany jest decyduj¹cy dla ca³kowitego efektu i zdolnoci, lecz
sam wynik procesu wytwarzania, tzn. np. wymiary, udwig, ciê¿ar, powierzchnia, wspó³czynnik
przenikania ciep³a przez cianê i inne. Je¿eli spe³nione s¹ odpowiednie standardy, ostatecznie nie jest
istotne, w jaki sposób zosta³y one osi¹gniête. To samo dotyczy modu³ów w kszta³ceniu zawodowym.
Je¿eli kwalifikacje s¹ uzyskane jako czêæ ca³kowitych kwalifikacji, to dla zdolnoci transferowej,
w kontekcie kwalifikacji ca³kowitych jest w efekcie obojêtne, w jaki sposób zosta³y one uzyskane
(kurs, seminarium, szkolenie w miejsce pracy, samokszta³cenie, kszta³cenie na odleg³oæ). Decyduj¹cym
dla funkcjonalnoci nie jest jak dochodzimy do kwalifikacji, lecz wynik kwalifikacji, a wiêc
p³aszczyzna kompetencji [4].
Konkluduj¹c, obydwa terminy modu³ i modularyzacja s¹ u¿ywane jako zasady organizacyjne
i metodologiczne przy projektowaniu kszta³cenia i szkolenia zawodowego. Modu³y mo¿na uk³adaæ jak
klocki w ró¿ny sposób, zgodnie z potrzebami szkoleniowymi i charakterystyk¹ populacji docelowej
oraz z uwzglêdnieniem czasu wymaganego do ukszta³towanie okrelonych kwalifikacji. Nawet jeli
metafora klocków jest powszechnie u¿ywana do wyra¿enia procesu modularyzacji i tworzenia struktury
modu³owej, nale¿y jednak podkreliæ, ¿e modu³y opisane jako klocki w ¿aden sposób nie powinny
byæ interpretowane jako prosta segmentacja zblokowanych treci zawartych w programie nauczania.
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Programy modu³owe w systemie szkolnym i pozaszkolnym

Wzrastaj¹cy poziom uszczegó³owienia treci
kszta³cenia w programie o strukturze modu³owej

Z pedagogicznego punktu widzenia, modu³ mo¿na traktowaæ jako mikroprogram nauczania.
Natomiast program modu³owy mo¿e byæ zdefiniowany jako program nauczania, który jest zorganizowany
w odrêbne, logicznie dobrane i ustrukturyzowane treci kszta³cenia. Treci te s¹ zintegrowane
w modu³ow¹ strukturê (zgodnie z przyjêt¹ metodologi¹ dla programów modu³owych w systemie
szkolnym i pozaszkolnym) w formie wymienialnych modu³ów, jednostek modu³owych, ewentualnie
jednostek szkoleniowych, których siê u¿ywa do tworzenia ró¿nych ofert programowych. Rysunek 1
przedstawia model modularyzacji jaki wstêpuje w aktualnie w programach nauczania w Polsce
w kszta³ceniu (MENiS) i szkoleniu zawodowym (MGiP). Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e kolejne podzia³y
modu³ów na jednostki modu³owe i jednostki szkoleniowe powoduje wzrost liczby mikroprogramów
oraz zakresu ich uszczegó³owienia.

Rys. 1. Model modularyzacji programu nauczania w kszta³ceniu (MENiS) i szkoleniu zawodowym (MGiP)
w Polsce
Fig. 1. A model of modularization of a curriculum in vocational education (MENiS) and training (MGiP) in Poland

Podzia³ treci kszta³cenia na modu³y i jednostki modu³owe wystêpujê zarówno w programach
modu³owych dopuszczonych do u¿ytku szkolnego przez MENiS (zgodnie z klasyfikacj¹ zawodów
szkolnictwa zawodowego) oraz programach szkoleniowych rekomendowanych przez MGiP (zgodnie
z klasyfikacj¹ zawodów i specjalnoci dla rynku pracy). Ró¿nice wystêpuj¹ w sposobie ich opisywania,
co wynika z przyjêtej metodologii opracowywania programów dla kszta³cenia [5] i szkolenia
zawodowego [6]. W przypadku programów modu³owych rekomendowanych przez MGiP wystêpuje
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trzeci poziom podzia³u treci kszta³cenia na jednostki szkoleniowe, które stanowi¹ kompleksow¹
technologiê nauczania i uczenia siê. Docelowo, funkcjê jednostek szkoleniowych w przypadku
modu³owych programów kszta³cenia zawodowego bêd¹ sukcesywnie przejmowaæ pakiety edukacyjne
(odnosz¹ siê do jednostek modu³owych), które przygotowywane s¹ w formie poradników dla ucznia
i nauczyciela. Rysunki 2 i 3 przedstawi¹ strukturê modu³owych programów nauczania, które s¹ aktualnie
przyjête jako wzorzec przez resort edukacji oraz resort gospodarki i pracy.
Na podkrelenie zas³uguje równie¿ fakt, ¿e zarówno w systemie szkolnym, jak i pozaszkolnym
programy modu³owe stanowi¹ alternatywn¹ do tradycyjnych programów ofertê kszta³cenia/szkolenia
zawodowego. O ile programy kszta³cenia zawodowego przygotowuj¹ g³ównie do dalszej drogi
kszta³cenia (kariery edukacyjnej) i wejcia na rynek pracy z podstawowymi (typowymi) kwalifikacjami,
o tyle programy szkolenia zawodowego umo¿liwiaj¹ osi¹gniêcie nowych lub renowacjê i unowoczenienie
posiadanych kwalifikacji, co zapewnia uzyskanie, czy te¿ utrzymanie okrelonego zatrudnienia (rys. 4).
Modu³ oznacza w tym przypadku wynik procesów uczenia (wyjcie), ale równie¿ sam proces
uczenia, tzn. ca³y kurs lub okrelony blok godzinowy (wejcie). Rozwój modu³ów dla systemu
szkolnego i pozaszkolnego ma równie¿ na celu zwiêkszenie przejrzystoci ofert kszta³cenia ustawicznego.
Kto chce siê dzisiaj dokszta³caæ, natrafia na nieprzejrzyst¹ ofertê. Rodzi siê wówczas szereg pytañ: Jakie
kwalifikacje (rozumiane jako suma wiedzy, umiejêtnoci i cech psychofizycznych) s¹ przekazywane? Jak¹
wartoæ maj¹ zawiadczenia uczestnictwa w szkoleniu, czy certyfikaty na rynku pracy, je¿eli s¹ one inne
dla ka¿dego us³ugodawcy? W jaki sposób odbiorcy i oferenci mog¹ siê odnaleæ w d¿ungli informacji
o mo¿liwociach doskonalenia kwalifikacji?
Nie jest spraw¹ przypadku, ¿e w³anie w kszta³ceniu ustawicznym pojawiaj¹ siê coraz to nowe
kreacje modu³ów, podobnie jak to siê dzieje w przypadku kreacji ubiorów. Przyczyny pojmowania
modu³u jako czêæ pewnej ca³oci, nale¿y upatrywaæ w tym, ¿e inaczej ni¿ w kszta³ceniu szkolnym,
zawody (lub tylko ich okrelone fragmenty  kwalifikacje) uzyskiwane w wyniku kszta³cenia
ustawicznego, tylko w niektórych sferach dziedzinach s¹ uregulowane jednolicie na terenie ca³ego kraju.
Inaczej mówi¹c, brakuje na dzieñ dzisiejszy wspólnego konsensusu co do ca³oci, skutkiem czego nie
ma równie¿ wytycznej orientacyjnej dla rozwoju modu³ów jako czêci ca³oci. Wydajê siê, ¿e ów
konsensus mo¿na bêdzie uzyskaæ z chwil¹ upublicznienia systemu krajowych standardów kwalifikacji
zawodowych, które okrelaj¹ wymagania na stanowiskach pracy w zawodach i specjalnociach
wystêpuj¹cych w gospodarce (aktualnie 1707 zawodów). Przy takim podejciu krajowe standardy
kwalifikacji zawodowych stanowi¹ ogniwo ³¹cz¹ce sferê edukacji z sfer¹ zatrudnienia [7].
Zauwa¿yæ warto, ¿e ró¿nica pomiêdzy wymaganiami standardu kwalifikacji zawodowych
a faktycznymi kwalifikacjami pracownika lub kandydata do pracy wy³ania potrzebê szkoleniow¹, któr¹
mo¿na bêdzie zrekompensowaæ poprzez opracowanie i realizacjê odpowiedniego modu³owego programu
nauczania. Zwi¹zek standardów kwalifikacji z modu³owymi programami szkolenia zawodowego jest
równie¿ bardzo istotny w przypadku potwierdzania i certyfikacji kwalifikacji zawodowych uzyskiwanych
w systemie kszta³cenia ustawicznego. Dotyczy to zw³aszcza nurtu kszta³cenia nieformalnego oraz
pozaformalnego (incydentalnego), które z regu³y nie s¹ potwierdzane wiadectwami (dyplomami). Ten
aspekt dochodzenia do kwalifikacji zawodowych zosta³ mocno uwypuklony w Memorandum
dotycz¹cym kszta³cenia ustawicznego [8].
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Rys. 2. Struktura modu³owego programu szkolenia zawodowego (MGiP)
Fig. 2. Structure of a modular curriculum of vocational training (MGiP)
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Rys. 3. Struktura modu³owego programu kszta³cenia zawodowego (MENiS)
Fig. 3. Structure of a modular curriculum of vocational education (MENiS)

Podsumowanie
Modularyzacja w kszta³ceniu i szkoleniu zawodowym jest pojêciem modnym, ale nie tylko. Jest
to równie¿ pojêcie i wyobra¿enie koncepcji wyra¿enia polityki kszta³cenia zawodowego i d¹¿enia do
realizacji jej celów.
Wed³ug wspó³czesnych koncepcji, modularyzacja jest czym znacznie wiêcej ni¿ pociêtymi
kawa³eczkami programu nauczania. Ten pogl¹d wywodzi siê z przekonania, ¿e modularyzacja
i kszta³cenie modu³owe jest radykaln¹ zmian¹ istniej¹cego systemu nauczania i uczenia siê. Ma to swoje
konsekwencje dla programu edukacyjnego, materia³ów dydaktycznych, nauczycieli i organizacji kszta³cenia
jako ca³oci. Zgodnie z tym pogl¹dem modularyzacja prowadzi do instytucji skoncentrowanej na
zaspokajaniu indywidualnych procesów uczenia siê. Modularyzacjê nale¿y zatem postrzegaæ jako rodzaj
uniwersalnej koncepcji strukturalnej, która oferuje jednostkom dostêp do edukacji w ró¿nych sytuacjach
¿yciowych i z zachowaniem mobilnoci zawodowej.
Wydaje siê, ¿e paradygmat zwi¹zany z modularyzacj¹ ju¿ na tym etapie rozwoju dostarcza
modelowe rozwi¹zania w kszta³ceniu i szkoleniu zawodowym, które u³atwi¹ z pewnoci¹ rozwi¹zywanie
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problemów i podejmowanie decyzji zwi¹zanych z kszta³towaniem kompetencji zawodowych. Tym
niemniej droga do sukcesu prowadzi poprzez kompleksowe, systemowe rozwi¹zania, z których bêd¹
mogli korzystaæ dostawcy us³ug edukacyjnych.

Rys. 4. Rozwój modu³owego systemu kszta³cenia i szkolenia zawodowego w Polsce
Fig. 4. Development of a modular vocational education and training system in Poland
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Kultura bezpieczeñstwa w eksploatacji urz¹dzeñ
technicznych
Safety culture in technical devices maintenance
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Summary
The article introduces the organisational culture issue, that nowadays, is a basic factor influencing the efficiency
and competitiveness of an enterprise. It drawns the attention to the nature of maintenance culture that operates
in a triad: man  technique  environment. Despite the traditional, psychological and sociological approach
in defining enterprise culture it is very important to mention engineering knowledge, as well as pedagogy and
psychology of work. The author makes an effort to define maintenance culture and maintenance safety culture,
which is linked to it.

Wprowadzenie
Przedstawione w artykule rozwa¿ania nawi¹zuj¹ do projektu badawczego Komitetu Badañ
Naukowych Integracja treci kszta³cenia i optymalizacja modelu edukacji w dziedzinie bezpieczeñstwa
dzia³alnoci cz³owieka, Nr 5 H01F 033 21, realizowanego w latach 20012004 przez Zak³ad Badañ
Edukacji Zawodowej Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu [3].
Pojêcie kultury organizacyjnej wprowadzi³ E. Jacgures na pocz¹tku XX wieku, prowadz¹c
badania w fabryce Glacier [4]. Jednak dopiero w latach 80. doceniono wp³yw kultury organizacyjnej
na wyniki finansowe przedsiêbiorstwa, co spowodowa³o rozwój badañ i wiedzy o tej dziedzinie.
Stwierdzono, ¿e dominacja i spójnoæ kultury organizacyjnej okaza³a siê (bez wyj¹tków) g³ównym
czynnikiem wyró¿niaj¹cym najlepsze korporacje [13]. W nastêpnych dekadach wielokrotnie potwierdzono
tezê, ¿e przeszkod¹ na drodze do globalizacji, a tak¿e jedn¹ z przeszkód transferu technologii i rozwoju
gospodarczego s¹ odrêbnoci kulturowe i konflikty spo³eczne. Dlatego w latach 90. zaczêto publikowaæ
szczegó³owe raporty o stosunkach spo³ecznych panuj¹cych wewn¹trz firm, poddawaæ siê audytom
spo³ecznym i etycznym oraz dostosowywaæ do powstaj¹cych w tym zakresie standardów. Wszystko po
to, aby przekonaæ tzw. interesariuszy (stakeholders) o spo³ecznej odpowiedzialnoci firmy i jej
mo¿liwociach spokojnego rozwoju i geograficznej ekspansji.
Zamys³em Autora by³o takie zdefiniowanie pojêæ kultury eksploatacyjnej i kultury bezpieczeñstwa
eksploatacyjnego, aby wykazaæ, jak dobrze owe pojêcia integruj¹ ró¿ne aspekty kultury przedsiêbiorstwa.

EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 3/2005

57

Pojêcie kultury organizacyjnej
Sporód wielu definicji kultury organizacyjnej czêsto cytuje siê Geerta Hofsede: kultura jest
kolektywnym zaprogramowaniem umys³u, która wyró¿nia jedn¹ grupê spo³eczn¹ od innych [8]. Badacz
ten wyró¿nia trzy g³ówne sposoby zaprogramowania umys³u cz³owieka na poziomach: uniwersalnym,
kolektywnym i indywidualnym (rys. 1).

INDYWIDUALNY

KOLEKTYWNY

UNIWERSALNY

Rys. 1. Poziomy zaprogramowania umys³u wed³ug G. Hofsede
Fig. 1. Software of the mind according to G. Hofstede

Poziom uniwersalny nawi¹zuje do hierarchii potrzeb A.H. Maslowa i obejmuje potrzeby
bezpieczeñstwa, uznania i samorealizacji. Poziom ten jest zwi¹zany z natur¹ cz³owieka i obejmuje
wszystkich ludzi.
Poziom kolektywny, odpowiadaj¹cy szczególnie za kulturê organizacyjn¹, jest zaprogramowaniem
umys³u wspólnym dla grup spo³ecznych. Jest programem przekazywanym z pokolenia na pokolenie,
charakterystycznym dla okrelonego krêgu kultury. Dziêki niemu jednostka identyfikuje siê z grup¹,
a grupie mo¿na przypisaæ cechy swoiste, wyró¿niaj¹ce j¹ w spo³eczeñstwie.
Poziom indywidualny jest programem unikalnym, jednostkowym konkretnego cz³owieka. Obejmuje
charakter i osobowoæ jako wypadkowe cech wrodzonych, wychowania i dowiadczenia.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze trzy poziomy programowania umys³u, kultura organizacyjna powinna
byæ kszta³towana jednoczenie na poziomie pañstwa, regionu, organizacji i jednostki. Spójnoæ i ci¹g³oæ
oddzia³ywañ wychowawczych odgrywa w tym uk³adzie kluczow¹ rolê.
Wê¿sza, ale najpowszechniej u¿ywana, definicja kultury organizacyjnej zosta³a zaproponowana
przez Edgara H. Scheina (rys. 2). Wed³ug niego kultura organizacyjna jest to zbiór dominuj¹cych
wartoci i norm postêpowania, charakterystycznych dla danej organizacji, podbudowany za³o¿eniami
co do natury rzeczywistoci, przejawiaj¹cy siê poprzez artefakty [16]. Kultura organizacyjna zosta³a
tutaj potraktowana jako cecha konkretnego przedsiêbiorstwa, urzêdu czy innej organizacji. Jest
wypadkow¹ zachowañ jednostek i grup tworz¹cych organizacjê. Konsekwencj¹ takiego spojrzenia jest
przekonanie, ¿e ka¿da organizacja ma swoist¹, niepowtarzaln¹ kulturê. Na rys. 2 przedstawiono model
kultury organizacyjnej E. Scheina.
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ARTEFAKTY

NORMY I WARTOCI

ZA£O¯ENIA

Rys. 2. Poziomy kultury organizacyjnej wg E.H. Scheina
Fig. 2. Underlying dimensions of organizational culture according to E.H. Scheine

Artefakty to widoczne przejawy kultury materialnej i niematerialnej. Mo¿na wyró¿niæ: artefakty
jêzykowe (jêzyk, mity, legendy), artefakty behawioralne (rytua³y, ceremonie, zwyczaje) i artefakty
materialne (wystrój wnêtrza, meble, sztuka, ksi¹¿ki, technologia).
Normy i wartoci to niematerialny poziom kultury organizacyjnej, jednak trwalszy od artefaktów,
bardziej podstawowy, bo siêgaj¹cy sfery moralnoci i etyki zachowañ ludzkich. Normy i wartoci dziel¹
siê na dwie kategorie: deklarowane i przestrzegane. Pierwsze z nich mog¹ zostaæ spisane w postaci np.
kodeksów etycznych, programów organizacji, zaleceñ i wymagañ. Problemem pozostaje przestrzeganie
przyjêtych za³o¿eñ, gdy¿ ludzie nie zawsze postêpuj¹ w zgodzie z tym, co oficjalnie g³osz¹.
Za³o¿enia kulturowe to najtrwalszy i jednoczenie najmniej rozpoznany poziom kultury
organizacyjnej. S¹ fundamentem kultury i decyduj¹, co rozumie siê pod pojêciem natury rzeczywistoci,
natury cz³owieka i relacji miêdzyludzkich, natury czasu i przestrzeni, natury prawdy, celowoci ¿ycia
i mierci, szczêcia.
Przedstawione modele kultury organizacyjnej uzupe³niaj¹ siê wzajemnie. W ujêciu Scheina kultura
jest zjawiskiem socjologicznym i obiektywnym bytem spo³ecznym, natomiast Hofsede podkrela
psychologiczne aspekty zjawiska kultury, zale¿nej od stanu umys³u wytwarzaj¹cego wiadomoæ
indywidualn¹ i zbiorow¹.

Kultura eksploatacyjna i jej sk³adowe
Rozwa¿ania o kulturze przedsiêbiorstwa zak³adaj¹ potraktowanie go jako pewnej ca³oci. Badacze
podejmuj¹ próby zdefiniowania przedsiêbiorstwa, aby zrozumieæ jego cele, zadania i uwarunkowania
dzia³alnoci. Peter F. Drucker w swojej prze³omowej ksi¹¿ce Praktyka zarz¹dzania z 1954 r. nakreli³
obraz przedsiêbiorstwa w trzech wymiarach [7]:
 biznesu (tworzenie wyników ekonomicznych, zaspokajanie popytu rynku i potrzeb klientów),
 organizacji (zatrudnianie pracowników, dbanie o ich rozwój w okrelonym systemie wartoci,
podleg³oci i odpowiedzialnoci),
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 instytucji spo³ecznej (wchodzenie w interakcje zewnêtrzne ze spo³eczeñstwem, a zw³aszcza
spo³ecznoci¹ lokaln¹).
W tych trzech wymiarach kryj¹ siê trzy obszary odpowiedzialnoci przedsiêbiorstwa: wobec
klientów, wobec pracowników i wobec spo³ecznoci zewnêtrznej.
Syntez¹ systemowego i interdyscyplinarnego podejcia do zarz¹dzania przedsiêbiorstwem jest
teoria równowagi organizacyjnej sformu³owana przez A.K. Komiñskiego i K. Ob³ója [10]. Wed³ug
nich zachwianie równowagi mo¿e zaistnieæ miêdzy wymiarem spo³ecznym a ekonomicznym przedsiêbiorstwa
b¹d te¿ miêdzy tym, co dla niego zewnêtrzne a tym, co wewnêtrzne. Twórcy teorii stawiaj¹ tezê, ¿e
kultura organizacyjna tworzy równowagê wewnêtrzn¹  spo³eczn¹ w przedsiêbiorstwie poprzez nadanie
grupie uczestników organizacji unikalnego charakteru, czyli to¿samoci. Zak³ócenia równowagi spo³ecznej
wyra¿aj¹ siê w zmniejszeniu sk³onnoci uczestników do dzia³añ na rzecz organizacji oraz delegitymizacji
organizacji i jej dzia³añ w otoczeniu, czyli do za³amania siê kultury tej organizacji (utrata woli
przestrzegania wartoci i utrata to¿samoci).
Kultura organizacyjna przedsiêbiorstwa jest na ogó³ kojarzona z kultur¹ zarz¹dzania, na któr¹
sk³ada siê: organizacja pracy, dobre traktowanie pracowników, w tym przestrzeganie ich praw,
kszta³towanie wiêzi emocjonalnych wród personelu, prawdomównoæ, asertywnoæ i empatia, w³aciwa
komunikacja spo³eczna, wspieranie wspó³dzia³ania, sprzyjanie innowacji itp. Kszta³tuj¹c kulturê
przedsiêbiorstwa poprzez zarz¹dzanie nale¿y braæ po uwagê: styl kierowania, morale zespo³u, stopieñ
akceptowania zasad i wartoci przyjêtych w firmie, odpowiedzialnoæ, rzetelnoæ, motywacjê do pracy,
system nagradzania, przejrzystoæ procedur dzia³ania, znajomoæ celów i zadañ organizacji oraz
oczekiwañ klientów i prze³o¿onych.
Jednak w procesie eksploatacji kultura zarz¹dzania powinna byæ rozpatrywana tak¿e w kontekcie
kultury technicznej, na któr¹ sk³ada siê obiektywny dorobek techniki, wyra¿aj¹cy siê w zrealizowanych
dzie³ach in¿ynierskich, rysunkach i innych formach zapisu treci technicznych. Kultura techniczna,
traktowana jako cecha osobowa, zak³ada umiejêtny i celowy sposób korzystania z urz¹dzeñ
technicznych. Ukszta³towanie za technicznych urz¹dzeñ powinno odpowiadaæ wymaganiom ergonomii.
(...) T.W. Nowacki rozró¿nia trzy obszary realizacji kultury technicznej: 1) kulturê u¿ytkownika;
2) kulturê producenta; 3) kulturê twórców techniki i dzia³aczy gospodarczych [12].
System eksploatacji obiektów technicznych funkcjonuje w otoczce kultury organizacyjnej i kultury
technicznej, dlatego mo¿na rozpatrywaæ go jako triadê: cz³owiek u¿ytkuj¹cy (u¿ytkownik)  cz³owiek
obs³uguj¹cy (obs³ugownik)  obiekt techniczny (rys. 3).
£atwo zauwa¿yæ, ¿e w systemie eksploatacji wspó³pracuj¹cy ze sob¹ ludzie tworz¹ spo³eczne
interakcje, które mo¿na okreliæ mianem kultury eksploatacyjnej.
Traktuj¹c przedsiêbiorstwo jako zbiór zasobów techniki i zasobów ludzkich, mo¿na formu³owaæ
cele przedsiêbiorstwa w zakresie:
 zadañ produkcyjnych i wykorzystywania posiadanych obiektów technicznych,
 bezpieczeñstwa ludzi, mienia, organizacji i rodowiska naturalnego,
 gotowoci technicznej obiektów eksploatacji, ich niezawodnoci i wartoci,
 zakresu i zasad ich odnowy [5].
Mo¿na postawiæ tezê, ¿e kultura eksploatacyjna to taki sposób zarz¹dzania zasobami
ludzkimi i zasobami techniki w przedsiêbiorstwie, który prowadzi do zrównowa¿onego rozwoju
cz³owieka, przedsiêbiorstwa, rodowiska naturalnego i rodowiska lokalnego  rozwój ten
przebiega z zachowaniem bezpieczeñstwa ludzi, obiektów technicznych, rodowiska naturalnego
i spo³ecznoci lokalnej.
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Cz³owiek,
u¿ytkuj¹cy obiekt
techniczny

Obiekt techniczny

Cz³owiek,
obs³uguj¹cy obiekt
techniczny
Relacje ergonomiczne
Relacje eksploatacyjne

Rys. 3. Ilustracja pojêcia triady w systemie eksploatacji obiektów technicznych [6]
Fig. 3. Triad in the system of technical objects maintenance [6]

W zwi¹zku z powy¿szym na kulturê eksploatacyjn¹ sk³adaj¹ siê g³ównie: kultura organizacyjna,
kultura techniczna, kultura bezpieczeñstwa pracy, kultura bezpieczeñstwa rodowiska naturalnego
i kultura bezpieczeñstwa spo³ecznoci lokalnej. Wzajemny stosunek tych pojêæ ukazano na rys. 4.

KULTURA
ORGANIZACYJNA

KULTURA
BEZPIECZEÑSTWA
PRACY

KULTURA
TECHNICZNA

KULTURA
EKSPLOATACYJNA

KULTURA
BEZPIECZEÑSTWA RODOWISKA
NATURALNEGO

KULTURA
BEZPIECZEÑSTWA SPO£ECZNOCI
LOKALNEJ

Rys. 4. Kultura eksploatacyjna i jej sk³adowe
Fig. 4. Maintenance culture and its elements
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Wobec tak silnie integruj¹cego has³a, jakim jest kultura eksploatacyjna, nale¿y wspomnieæ o roli
komunikowania siê i przep³ywu informacji w przedsiêbiorstwie, czyli o kulturze komunikacyjnej. Bez
niej trudno by by³o zapanowaæ nad in¿ynieri¹ eksploatacji i zwi¹zanym z ni¹ bezpieczeñstwem
eksploatacyjnym.

Kultura bezpieczeñstwa eksploatacyjnego
Pojêcie kultury bezpieczeñstwa jest rozpatrywane na bazie pojêæ zwi¹zanych z kultur¹ organizacyjn¹.
Po raz pierwszy termin kultura bezpieczeñstwa zosta³ u¿yty w raporcie Miêdzynarodowej Agencji Energii
Atomowej [9] i mia³ zwi¹zek z niebezpieczn¹ eksploatacj¹ elektrowni atomowej w Czernobylu.
W obszarze nauki o eksploatacji pojêcie bezpieczeñstwa eksploatacyjnego mo¿na odnieæ do
definicji samej eksploatacji. Przy czym jedne definicje podkrelaj¹ zwi¹zek cz³owieka z obiektem
technicznym (def. 1), a inne dostrzegaj¹ tylko obiekt techniczny (def. 2), np.:
Def. 1) Eksploatacja  zespó³ celowych dzia³añ organizacyjno-technicznych i ekonomicznych ludzi
z obiektem technicznym oraz wzajemne relacje wystêpuj¹ce miêdzy nimi od chwili przejêcia obiektu
wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, a¿ do jego likwidacji [14].
Def. 2) Eksploatacja to ogó³ wszystkich zdarzeñ, zjawisk i procesów zachodz¹cych w danym
obiekcie rzeczywistym od chwili zakoñczenia jego wytwarzania do chwili likwidacji [18].
£atwo mo¿na dostrzec, ¿e w literaturze badañ eksploatacyjnych dominuje jednostronnoæ: dostrzega
siê niemal wy³¹cznie przedmiot eksploatacji (obiekt techniczny), a pomija podmiot (cz³owiek w roli
eksploatatora). Podjêcie badañ nad kultur¹ eksploatacyjn¹ mog³oby pomóc zrównowa¿yæ uprawianie
nauki o eksploatacji.
Poniewa¿ kultura jest wytworem ludzi (tak¿e kultura techniczna), to rozwa¿ania o kulturze
eksploatacyjnej dotycz¹ g³ównie relacji miêdzy cz³owiekiem-u¿ytkownikiem obiektu technicznego
i cz³owiekiem obs³uguj¹cym obiekt techniczny. O. Downarowicz okreli³ te relacje mianem konfliktu
eksploatacyjnego, który dopuszcza w skrajnym wypadku podjêcie walki jednej strony konfliktu przeciw
drugiej [6]. Konflikt ten ma polegaæ na sprzecznoci celów cz³owieka u¿ytkownika i cz³owieka
obs³ugownika  obs³ugownik musi od czasu do czasu zabraæ maszynê u¿ytkownikowi celem
dokonania przegl¹du, konserwacji czy naprawy. Oczywicie sprzecznoæ jest pozorna, gdy¿ efektem
pozytywnego wspó³dzia³ania u¿ytkownika i obs³ugownika bêdzie zawsze korzyæ z d³ugotrwa³ego
i niezawodnego u¿ytkowania obiektu technicznego.
W kontekcie dotychczasowych rozwa¿añ nale¿y dostrzec co najmniej osiem aspektów kultury
bezpieczeñstwa eksploatacyjnego:
 bezpieczeñstwo pracy i zdrowie cz³owieka u¿ytkuj¹cego obiekt techniczny,
 bezpieczeñstwo pracy i zdrowie cz³owieka obs³uguj¹cego obiekt techniczny,
 bezpieczeñstwo pracy i zdrowie kierownika procesu eksploatacji,
 bezpieczeñstwo spo³eczne pracowników (odpowiedzialnoæ jednostkowa i grupowa, moralnoæ
i etyka w zarz¹dzaniu, zagro¿enie konfliktem eksploatacyjnym, stresem, mobbingiem, molestowaniem).
 bezpieczeñstwo techniczne obiektów bêd¹cych przedmiotami eksploatacji,
 bezpieczeñstwo i ochrona rodowiska naturalnego,
 bezpieczeñstwo grupowe za³ogi przedsiêbiorstwa,
 bezpieczeñstwo spo³ecznoci lokalnej (zagro¿enie katastrof¹ i powa¿n¹ awari¹ przemys³ow¹),
Jak wynika z powy¿szej listy, trudnoæ zarz¹dzania bezpieczeñstwem eksploatacyjnym wynika
g³ównie z holistycznej i systemowej natury tej dziedziny, obejmuj¹cej wewnêtrzne i zewnêtrzne
uwarunkowania bezpieczeñstwa przedsiêbiorstwa oraz bogate relacje cz³owiektechnika-rodowisko.
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Szacowanie i ocena ryzyka eksploatacji obiektów technicznych musi uwzglêdniaæ nie tylko
zagadnienia diagnozy technicznej oraz niezawodnoci maszyn i urz¹dzeñ, ale tak¿e zachowania
indywidualne i relacje spo³eczne w grupie pracowników u¿ytkuj¹cych i obs³uguj¹cych obiekty techniczne
oraz ich zwierzchników. Ponadto bezpieczeñstwo eksploatacyjne zale¿y od kwalifikacji i kompetencji
zawodowych, organizacji i procedur pracy, kontroli i samokontroli pracy, wyposa¿enia diagnostycznego
i remontowego. Syntetycznie oddaje to rys. 5.
W zwi¹zku z powy¿szym kulturê bezpieczeñstwa eksploatacyjnego mo¿na zdefiniowaæ jako
stan wiadomoci uczestników organizacji przejawiaj¹cy siê w dzia³aniach zmierzaj¹cych do
minimalizowania ryzyk zwi¹zanych z procesami u¿ytkowania i obs³ugiwania obiektów technicznych.
Kulturê bezpieczeñstwa eksploatacyjnego budowaæ nale¿y zw³aszcza w kierunku ukszta³towania
takiej wiadomoci i odpowiedzialnoci pracowników, aby potrafili oceniæ, co jest w danym momencie
wa¿niejsze i bezpieczniejsze: u¿ytkowanie obiektu technicznego czy natychmiastowe przerwanie u¿ytkowania
i przejcie do fazy obs³ugiwania. Nale¿y w szczególnoci budowaæ odpowiedzialnoæ za dopuszczenie
obiektu technicznego do u¿ytkowania oraz odpowiedzialnoæ za u¿ytkowanie obiektu w warunkach
niepe³nej sprawnoci i zwiêkszonego ryzyka technicznego. Dotyczy to zw³aszcza obiektów technicznych
zagro¿onych powa¿n¹ awari¹ przemys³ow¹, której skutki s¹ grone nie tylko dla przedsiêbiorstwa, ale
tak¿e dla bli¿szego i dalszego otoczenia.
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Rys. 5. Obszary zarz¹dzania bezpieczeñstwem eksploatacyjnym
Fig. 5. Levels of maintenance safety management

Zakoñczenie
Nauka o eksploatacji obiektów technicznych powinna w wiêkszym stopniu ni¿ dotychczas
uwzglêdniaæ zakrelone wy¿ej problemy bezpieczeñstwa eksploatacyjnego. rodowiska naukowe tej
dziedziny wiedzy koncentruj¹ siê zazwyczaj na obiekcie technicznym zapominaj¹c nierzadko o podmiocie
eksploatacji: u¿ytkowniku i obs³ugowniku, a tak¿e o oddzia³ywaniach procesów eksploatacji na kulturê
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przedsiêbiorstwa, bezpieczeñstwo pracy, zdrowie kadr eksploatacyjnych, rodowisko naturalne
i spo³eczeñstwo lokalne. Powoduje to zubo¿enie refleksji o aspekt spo³eczny i kulturotwórczy nauki
o eksploatacji. Na tym polu powinno rozwijaæ siê wspó³dzia³anie specjalistów w dziedzinie bezpieczeñstwa
i zdrowia w pracy, badaczy procesów eksploatacji i pedagogów i psychologów pracy [3].
Interdyscyplinarnoæ zagadnieñ eksploatacji daje ku temu du¿o sposobnoci.
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Summary
The use of e-learning technology is a reliable method in teaching-learning process, that enriches the opportunities
of educational operation within continuing education. Implementation of e-learning is based on priority activities
of national strategies and international programmes on account of its features and rich diversity of educational
opportunities it offers. The article focuses on few aspects of the use of e-learning in distance learning. Finally
it presents the experience of ITeE  PIB Radom in the realisation of projects linked to informationcommunication technology (ICT) in continuing education.

Wprowadzenie
Najwa¿niejsz¹ inicjatyw¹ europejsk¹ na rzecz efektywnego wprowadzania technologii informacyjno-komunikacyjnych w systemach edukacji w Europie jest wieloletni program (2004-2006) ustanowiony na
mocy Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. pod nazw¹ Program e-learning
 kszta³cenie za pomoc¹ mediów elektronicznych. W literaturze e-learning jest definiowany jako model
nauczania wykorzystuj¹cy technologie informacyjne do tworzenia, dystrybucji i dostarczania danych,
informacji, szkoleñ oraz wiedzy w celu podniesienia efektywnoci pracy oraz dzia³añ organizacji[8].
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e rozwój kszta³cenia na odleg³oæ oraz wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych uwzglêdniono w celach programów edukacyjnych Socrates i Leonardo da Vinci.
Zgodnie z postanowieniami rol¹ Komisji Europejskiej jest zapewnienie, we wspó³pracy z pañstwami
cz³onkowskimi, ca³ociowej spójnoci i komplementarnoci programu e-learning oraz wspieranie coraz
szerszego i efektywniejszego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w europejskich
systemach edukacji, rozumiane jako wk³ad w wysokiej jakoci kszta³cenie i zasadniczy element
dostosowywania systemów edukacji do potrzeb spo³eczeñstwa wiedzy w kontekcie kszta³cenia przez
ca³e ¿ycie [6].
Upowszechnienie technologii e-learningowych jest konieczne w wietle rozwoju idei spo³eczeñstwa
informacyjnego, zarysowanego w programie e-Polska, w którym szczególnie podkrelane jest m.in. [1]:
 przygotowanie kadry dydaktycznej do pos³ugiwania siê narzêdziami wykorzystuj¹cymi technologie
informacyjno-komunikacyjne,
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 rozwój systemu kszta³cenia ustawicznego przez wykorzystanie technik spo³eczeñstwa informacyjnego,
 rozwój edukacji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych osób doros³ych.
E-learning  jego znaczenie i mo¿liwoci w nowoczesnym spo³eczeñstwie informacyjnym zosta³y
dostrze¿one w dokumencie rz¹dowym Strategia rozwoju kszta³cenia ustawicznego do roku 2010.
Okrelone zosta³y priorytety i dzia³ania, które prowadziæ bêd¹ do rozwoju technologii informacyjnych
oraz nowoczesnych technologii kszta³cenia, w tym rozwoju e-learningu [6]:
 zwiêkszanie dostêpnoci do kszta³cenia ustawicznego  utworzenie sieci i doposa¿enie
ogólnodostêpnych miejsc do kszta³cenia na odleg³oæ, w tym e-learningu;
 podnoszenie jakoci kszta³cenia ustawicznego  opracowanie koncepcji modelu kszta³cenia na
odleg³oæ, przygotowanie programów i obudowy dydaktycznej kszta³cenia na odleg³oæ, w tym
e-learning;
 tworzenie zasobów informacyjnych w zakresie kszta³cenia ustawicznego i rozwój us³ug doradczych.

Wspó³czesne modele teleedukacji
Nowoczesne technologie wymuszaj¹ na spo³eczeñstwie ci¹g³e odnawianie i pog³êbianie wiedzy
obywateli z ró¿nych dziedzin nauki i techniki. Ale jak pogodziæ obowi¹zki wykonywanej pracy ze
zdobywaniem nowej wiedzy z okrelonej dziedziny lub te¿ ze zdobywaniem zupe³nie nowych
kwalifikacji zawodowych?
Z pomoc¹ przychodzi tutaj nowy model przekazywania wiedzy  teleedukacja. Przedrostek tele
oznacza odleg³oæ, a zatem teleedukacja oznacza edukacjê na odleg³oæ [3]. Ka¿dy, kto pragnie zaj¹æ
siê kszta³ceniem na odleg³oæ musi, oprócz sposobów i metod nauczania, posiadaæ równie¿ minimalny
zakres wiedzy dotycz¹cy ogólnych zagadnieñ zwi¹zanych z teleinformatyk¹. Wiele instytucji edukacyjnych
na wiecie oferuje mo¿liwoæ zdobycia upragnionego wykszta³cenia lub jego rozszerzenia, poprzez
uczestniczenie w programach lub kursach prowadzonych metod¹ edukacji na odleg³oæ.
Dla pracowników firm znajduj¹cych siê w dynamicznie zmieniaj¹cym siê otoczeniu wdro¿enie
e-learningu oznacza nie tylko mo¿liwoæ uzyskania konkurencyjnej przewagi, ale wrêcz sprostanie
szybkim zmianom. E-learning sta³ siê dostêpny na biurku w pracy, na domowym komputerze, poprzez
firmowy Intranet lub publiczny Internet, w czasie dogodnym dla firmy i jej pracowników.
Najpopularniejsze modele telenauczania skupiaj¹ siê na zarz¹dzaniu nauczaniem (LMS) oraz
zarz¹dzaniu treci¹ nauczania (LCMS). Czynniki ró¿nicuj¹ce poszczególne klasy rozwi¹zañ dotycz¹ ich
mo¿liwoci w zakresie tworzenia nowych kursów i materia³ów szkoleniowych, zarz¹dzania treci¹
edukacyjn¹, dystrybucji kursów, zarz¹dzania procesem edukacyjnym, ledzenia procesu szkoleniowego,
raportowania wyników szkolenia, komunikacji pomiêdzy u¿ytkownikami systemu [8].
System LMS (Learning Management System), ukierunkowany na zarz¹dzanie procesem szkolenia,
zapewnia pojedynczemu studentowi dostêp do rozmaitych róde³ nauczania i automatyzuje ca³y proces
administrowania procesem szkolenia, oferuj¹c du¿e mo¿liwoci intelektualnego rozwoju. Powinien
spe³niaæ podstawowe w³aciwoci [3]:
 wspomagaæ nauczanie mieszane (blended learning);
 administrowaæ dzia³alnoæ edukacyjn¹;
 integrowaæ treci oferowanych kursów;
 zapewniæ zgodnoæ ze standardami SCORM (Sharable Content Object Model) oraz AICC (Aviation
Industry CBT Committee), które pozwalaj¹ na rozmieszczanie w dowolnym systemie LMS treci
e-learningu i ³¹czyæ je z innymi treciami;
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 posiadaæ narzêdzia oceniania zapewniaj¹ce ewaluacjê i kontrolê postêpów;
 zarz¹dzaæ umiejêtnociami personelu.
System LCMS (Learning Content Management System) ukierunkowany na zarz¹dzanie treci¹
nauczania. Podstawowymi komponentami systemu s¹:
 sk³adnica obiektów wiedzy  scentralizowana baza danych, w której treci wiedzy s¹ przechowywane
i zarz¹dzane. Jako nonik informacji mo¿e byæ zastosowany CD-ROM, strony WWW lub zwyczajny
druk;
 zautomatyzowana aplikacja autoryzuj¹ca  stosowana podczas tworzenia obiektów wiedzy wielokrotnego
u¿ytku, które s¹ udostêpniane ze sk³adnicy;
 dynamiczny interfejs wydaj¹cy  udostêpnia on obiekty wiedzy oparte na profilach, testach
wstêpnych i/lub zapytaniach u¿ytkownika;
 aplikacja administruj¹ca  stosuje siê j¹ do zarz¹dzania listami u¿ytkowników, wydawania kursów
z katalogów kursów, ledzenia i raportowania postêpów uczestników itd.

Aspekty organizacyjno-prawne e-learningu
Efektywny system kszta³cenia powinien umo¿liwiaæ ka¿demu cz³owiekowi zaspokojenie aspiracji
i osobistych potrzeb edukacyjnych w optymalnych dla niego warunkach. Pojawia siê zatem koniecznoæ
budowania systemu dostêpu do ró¿nych poziomów, form i metod pozyskiwania wiedzy i kszta³towania
umiejêtnoci, m.in. poprzez tworzenie warunków dla rozwoju nowych form kszta³cenia z uwzglêdnieniem
technologii informacyjnych, w tym e-learningu [6].
Regulacje prawne powinny uznaæ edukacjê na odleg³oæ jako równoprawn¹ z edukacj¹ tradycyjn¹
oraz okreliæ jej cechy i wprowadziæ odpowiednie przepisy, reguluj¹ce prowadzenie tego typu edukacji
(formy kszta³cenie, wymagane kwalifikacje i kompetencje nauczycieli oraz zasady ich rozliczania
i wynagradzania, minimalne wymagania zapewniaj¹ce wysok¹ jakoæ poziomu kszta³cenia, zasady
finansowania edukacji na odleg³oæ).
Jak dotychczas, obowi¹zuj¹ca ustawa o szkolnictwie wy¿szym nie przewiduje dzia³añ, zwiêkszaj¹cych
skuteczne oddzia³ywanie na rodowisko naukowo-dydaktyczne w zakresie rozwoju e-nauczania. Brak
formalnego umocowania e-nauczania w polskim systemie prawnym ogranicza upowszechnianie
e-learningu z ró¿nych powodów [5]:
 nie przewiduje siê formy kszta³cenia na odleg³oæ jako równorzêdnej ze studiami stacjonarnymi
dziennymi czy zaocznymi;
 obowi¹zuj¹ce nauczyciela pensum dydaktyczne dotyczy jedynie bezporedniego kontaktu ze s³uchaczami
podczas planowanych zajêæ na uczelni (wyk³ady, æwiczenia, laboratoria, konsultacje);
 awans polskich naukowców zale¿y od ich osi¹gniêæ naukowych, a nie dydaktycznych, w efekcie
zespo³y projektantów i metodyków medialnych s¹ pozbawione statusu twórców;
 publikacje elektroniczne nie s¹ uznawane przez rodowisko naukowe na równi z drukowanymi.
Do kwestii organizacyjnych prowadzenia zajêæ na odleg³oæ z wykorzystaniem e-learningu nale¿y
wzi¹æ pod uwagê sposoby aktywizacji i motywowania uczestników kursów, wybór narzêdzi do
kreowania kursów, ocenianie i egzaminowanie uczestników szkoleñ na odleg³oæ, przygotowanie
informatyczne (technologiczne) nauczycieli (lub instruktorów) do pracy w e-nauczaniu i prowadzenia
e-learningu, standaryzacjê materia³ów nauczania (modu³ów szkoleniowych)  dostosowywanie nauczania
do rozwi¹zañ stosowanych w innych instytucjach edukacyjnych.
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Aspekty dydaktyczno-metodyczne e-learningu
Rozwój technologii internetowych pozwala wdra¿aæ w ¿ycie rozwi¹zania, które uzupe³niaj¹
i pog³êbiaj¹ proces nauczania, realizowany tradycyjnymi metodami. Formy szkoleniowe wykorzystuj¹ce
zarówno tradycyjne metody, jak i elementy e-learningu okrelane s¹ mianem rozwi¹zañ mieszanych
(blended learning). Ta swoista synergia wiedzy i technologii u³atwia wykorzystanie komplementarnych
cech i bogactwa oferowanych mo¿liwoci tradycyjnych i nowoczesnych technik edukacyjnych,
a w szczególnoci:
 e-nauczanie przekazuj¹ce podstawow¹, wyjciow¹ porcjê wiedzy teoretycznej (wykorzystanie
nowoczesnych technologii);
 spotkanie z nauczycielem  w³aciwy element nauczania, podczas którego nastêpuje rozwiniêcie
przekazanej wiedzy poprzez praktyczne æwiczenia, warsztaty i dyskusje;
 zastosowanie rozwi¹zañ e-learningowych w celu utrwalenia zdobytej wiedzy (przyswajanie materia³u,
powtórki, przyk³adowe testy i æwiczenia);
 weryfikacja i ocena zdobytej wiedzy z wykorzystaniem narzêdzi e-learningowych (testy, zadania,
studium przypadku).
Coraz czêciej mówi siê o koniecznoci odejcia od przekazu tylko przedmiotowej wiedzy na rzecz
kreowania umiejêtnoci jej pozyskiwania, kojarzenia, interpretowania, a co za tym idzie  kontekstowego,
systemowego kszta³towania pojêæ, przek³adaj¹cego siê na zdobywanie okrelonych kompetencji przez
ucz¹cych siê. E-learning dziêki swemu technologicznemu otoczeniu systemowemu otwiera zupe³nie nowe
perspektywy przed sposobami modelowania wiedzy s³uchaczy, jednoczenie stawiaj¹c przed nimi równie
nowe wymagania pedagogiczne [1].
Wizja nauczania wspomaganego technologiami komputerowymi stawia nauczyciela w zupe³nie
nowej roli, czyni¹c go przewodnikiem po skomplikowanych strukturach informacyjnych, konsultantem
samodzielnie rozwi¹zywanych przez s³uchaczy problemów, inicjatorem dalszych poszukiwañ. Najistotniejsze
w procesie uczenia siê z punktu widzenia nauczyciela s¹ nastêpuj¹ce czynniki:
 aktywne poszukiwanie i konstruowanie znaczeñ w ramach eksplorowanej wiedzy przez ucz¹cego siê;
 d¹¿noæ do poznania w³asnego modelu mentalnego i jego efektywnego rozwijania;
 analizowanie wzorcowych rozwi¹zañ problemów oraz nadawanie im w³asnej interpretacji i znaczenia,
prowadz¹cego do przyswajania wiedzy przez ucz¹cego siê;
 interaktywne komunikowanie siê z zasobami wiedzy oraz z innymi uczestnikami wirtualnych klas,
bêd¹ce wyrazem narzêdziowego operowania opcjami funkcjonalnymi systemu e-learningowego.
Proces budowania koncepcji metodycznej systemu e-learningowego dotyczy zatem nie tylko
realizacji koncepcji struktury i zawartoci materia³u dydaktycznego, ale równie¿ samej strategii procesu
nauczania. Nowy sposób integracji us³ug w systemach e-learningowych, wspomagaj¹cych pracê
nauczyciela i ucznia, funkcjonuj¹cych w rodowisku internetowym, wymaga wysokiej jakoci rozwi¹zañ
w zakresie standardów tworzenia i dystrybucji materia³ów dydaktycznych, prezentacji zawartoci
materia³ów dydaktycznych, komunikacji dwustronnej i wielostronnej, organizacji pracy indywidualnej
z nauczycielem oraz pracy grupowej u¿ytkowników, wspó³pracuj¹cych w ramach procesu e-learningowego.
Z pedagogicznego punktu widzenia edukacyjna przydatnoæ i atrakcyjnoæ informatycznych
rodków dydaktycznych wynika z cech szczególnych technologii informatycznej. S¹ nimi m.in. zdolnoci
do przesy³ania, przetwarzania i przechowywania informacji, a tak¿e [7]:
 polisensorycznoæ, tj. oddzia³ywanie na ró¿ne zmys³y cz³owieka;
 multimedialnoæ, czyli mo¿liwoæ sprzêtowego i programowego ³¹czenia w jednym urz¹dzeniu lub
noniku wielu mediów i ich funkcji;
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 interaktywnoæ, czyli zdolnoæ do maszynowego dialogu cz³owiek-komputer, zapewniaj¹ca s³uchaczowi
podmiotowe poczucie dzia³alnoci;
 symulacyjnoæ, czyli mo¿liwoæ imitowania rzeczywistych zjawisk, procesów lub urz¹dzeñ;
 komunikacyjnoæ, czyli zdolnoæ do zapewnienia wizualnej, g³osowej lub symbolicznej ³¹cznoci
z drug¹ osob¹ (drugim komputerem, urz¹dzeniem) poprzez sieæ informatyczn¹;
 wirtualizacja, czyli zdolnoæ do tworzenia fikcyjnej rzeczywistoci, zwanej rzeczywistoci¹ wirtualn¹.

Aspekty techniczno-technologiczne e-learningu
Nowe technologie pozwalaj¹ na przeniesienie sprawdzonych wzorów nauczania do e-learningu, jak
równie¿ na wprowadzenie nowych technik uczenia  nieznanych w nauczaniu stacjonarnym.
Najwa¿niejszymi czynnikami, maj¹cymi wp³yw na jakoæ nauczania od strony technologicznej, s¹
narzêdzia (technologie) informatyczne i programistyczne  dotycz¹ przede wszystkim technologii
wykorzystywanych na platformach e-learningowych, a wiêc kosztów korzystania z platformy, oferowanej
jakoci rozwi¹zañ informatycznych, kompletnoci narzêdzi do kreowania i zarz¹dzania kursami, ³atwoci
obs³ugi platformy (zarówno od strony twórców, instruktorów, jak i ucz¹cych siê), mo¿liwoci dalszej
rozbudowy, zgodnoci narzêdzi ze standardami u¿ywanymi w sieci i w innych platformach e-learningowych.
Wa¿nymi kryteriami, które nale¿y wzi¹æ pod uwagê, s¹ dostêpnoæ platformy w sieci oraz
zapewnienie ci¹g³oci tego dostêpu. Ten element jakoci platformy szkoleniowej jest szczególnie istotny
w przypadku szkoleñ synchronicznych oraz takich, które udostêpniaj¹ w swojej ofercie treci bogate
w materia³y multimedialne. Ponadto wa¿ne s¹:
 jakoæ interfejsu u¿ytkownika (portalu edukacyjnego)  prawid³owo zaprojektowana od strony
funkcjonalnej, graficznej, ergonomicznej informacyjna witryna internetowa;
 dostosowanie wykorzystywanych technologii i form szkoleñ do mo¿liwoci i wymagañ ucz¹cych siê;
 udostêpnianie elementów platformy wzbogacaj¹cych ofertê dla korzystaj¹cych z telenauczania, np.
poprzez wprowadzenie modu³u do tworzenia prywatnych stron WWW albo umo¿liwienie tworzenia
prywatnych grup dyskusyjnych na platformie e-learningowej.
Rozwi¹zania technologiczne w swojej infrastrukturze powinny uwzglêdniaæ w³aciwe zaplecze
techniczne i technologiczne, odpowiednio przygotowan¹ kadrê oraz infrastrukturê organizacyjn¹, zapewniaj¹c¹
pe³n¹ funkcjonalnoæ e-nauczania. Istotnym czynnikiem decyduj¹cym o wdro¿eniu e-learningu w instytucji
s¹ nak³ady ponoszone na administrowanie i u¿ytkowanie platformy informatycznej. Mo¿na rozró¿niæ
nastêpuj¹ce rodzaje dostêpnych kategorii oprogramowania dla systemów e-learningowych1:
 wolne oprogramowanie (free software)  daje u¿ytkownikowi prawo uruchamiania programu,
wykorzystywania kodu ród³owego programu do analiz oraz jego modyfikowanie, udoskonalanie
i rozpowszechnianie programu;
 otwarte oprogramowanie, oprogramowanie o otwartym kodzie (open source)  okrela mo¿liwoæ
swobodnej redystrybucji, dostêp do kodu ród³owego, modyfikacji programu;
 oprogramowanie bêd¹ce dobrem publicznym (public domain software)  programy, których nie
objêto ochron¹ praw autorskich;
 oprogramowanie objête copyleft i wolne oprogramowanie nieobjête copyleft  zalicza programy do
grupy wolnego oprogramowania i uniemo¿liwia wprowadzanie jakichkolwiek ograniczeñ przy
dalszym rozpowszechnianiu produktu, nawet po jego modyfikacji. Wolne oprogramowanie nieobjête
1

M. D¹browski: Wybór rozwi¹zañ technologicznych w e-edukacji. E-mentor, SGH, Warszawa 2004.
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copyleft to kategoria programów, w przypadku których autorzy zezwalaj¹ na dalsze rozpowszechnianie
i modyfikacjê, ale tak¿e na nak³adanie ograniczeñ licencyjnych;
oprogramowanie pó³wolne (semi-free software)  programy, które nie s¹ w pe³ni wolne, ale licencja
umo¿liwia ich u¿ytkowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie, jednak jedynie przez osoby
prywatne i w celach niezarobkowych;
oprogramowanie prywatne  programy stworzone i przeznaczone dla jednej instytucji b¹d jednego
u¿ytkownika;
oprogramowanie prawnie zastrze¿one (proprietary software)  programy, których u¿ywanie,
modyfikowanie b¹d rozpowszechnianie jest zabronione lub wymaga zgody autora;
freeware  programy, które mog¹ byæ redystrybuowane, jednak brak dostêpnego kodu ród³owego
uniemo¿liwia ich modyfikacjê;
shareware  programy, które mog¹ byæ swobodnie u¿ywane i rozpowszechniane w okrelonym
terminie, po up³ywie którego nale¿y uiciæ op³atê licencyjn¹;
oprogramowanie komercyjne  budowane w celach zarobkowych. Nie nale¿y jednak myliæ tego
pojêcia z oprogramowaniem prawnie zastrze¿onym.

Dowiadczenia ITeE w obszarze e-learningu
Zagadnienia telenauczania s¹ przedmiotem wielu prac naukowo-badawczych i programów
miêdzynarodowych, realizowanych w Instytucie wraz z krajowymi i zagranicznymi partnerami. S¹ wród
nich:
1. Program Socrates Minerva: Europejski program e-szkoleñ w zakresie przetwarzania danych
i multimediów (European programme of e-trainings in data-processing and multimedia <e-FORMINFO>).
Projekt wspiera europejsk¹ wspó³pracê w zakresie kszta³cenia otwartego i na odleg³oæ oraz
zastosowania technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT) w edukacji. Akcja ta s³u¿y podnoszeniu
jakoci kszta³cenia dzieci, m³odzie¿y i doros³ych poprzez wspó³pracê miêdzynarodow¹. Celem projektu
jest wdro¿enie struktury europejskich e-szkoleñ dostêpnych on-line, prowadz¹cej do uzyskania
kwalifikacji, zatrudnienia lub jego zmiany docelowych grup beneficjentów poprzez wzmocnienie ich
kompetencji w zakresie nowych technologii informatyczno-komunikacyjnych. Stworzony w projekcie
portal internetowy bêdzie ród³em informacji na temat wolnych miejsc pracy w informatyce, wymaganych
kompetencji, oferowanych szkoleñ oraz informacji na temat europejskich systemów oceny zdobytych
umiejêtnoci. Nowa struktura bêdzie siê opieraæ na istniej¹cych ju¿ modu³ach szkoleniowych, a ocena
zdobytych umiejêtnoci bêdzie mo¿liwa dziêki wprowadzeniu ujednoliconych certyfikatów i dyplomów
opracowanych w projekcie  w ramach systemów ECTS.
2. Program Leonardo da Vinci: Zawsze na kursie (Always on the right track)  projekt
pilota¿owy.
Projekty pilota¿owe koncentruj¹ siê na podniesieniu jakoci kszta³cenia i szkolenia zawodowego
oraz doradztwa zawodowego. Promowane jest g³ównie tworzenie produktów edukacyjnych,
wprowadzaj¹cych innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Szczególne
wsparcie przewiduje siê dla projektów, których celem jest poprawa jakoci systemów kszta³cenia
i szkolenia zawodowego, przeciwdzia³anie dyskryminacji, zwiêkszanie wiadomoci ró¿nic
miêdzykulturowych oraz projektów promuj¹cych i poszerzaj¹cych wp³yw kszta³cenia zawodowego na
procesy innowacyjne, wzmacniaj¹ce rozwój konkurencyjnoci i kszta³tuj¹ce przedsiêbiorczoæ w celu
zwiêkszenia szans zatrudnienia.
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G³ównym celem projektu jest rozwój i wzmocnienie systemu doradztwa zawodowego
w wybranych krajach europejskich poprzez:
 opracowanie i wdro¿enie programu szkolenia doradców zawodowych w wymiarze europejskim,
opracowanego na podstawie przeprowadzonych badañ potrzeb szkoleniowych europejskich doradców
zawodowych,
 budowê europejskiego Multimedialnego Centrum Warsztatowego w formie platformy e-learningowej
dla doradców zawodowych,
 integracjê i standaryzacjê do wspólnego wymiaru europejskiego zasobów informacji zawodowej oraz
informacji o krajowych rynkach pracy.
Beneficjentami projektu s¹ doradcy zawodowi pracuj¹cy z m³odzie¿¹, których zadaniem jest pomoc
m³odym ludziom w kluczowych momentach podejmowania decyzji zwi¹zanych z wyborem zawodu.
3. Program Grundtvig 2: Modularyzacja kszta³cenia doros³ych  dowiadczenia Europejskiej
Sieci (Modularisation in Adult Education  Experiences for the development of a European Network).
Projekt partnerski dotyczy kszta³cenia doros³ych, w którym g³ównym zamierzeniem jest rozszerzenie
wspó³pracy europejskiej pomiêdzy mniejszymi organizacjami, mniej dowiadczonymi we wspó³pracy
miêdzynarodowej, zajmuj¹cymi siê kszta³ceniem doros³ych. Dzia³ania prowadzone w ramach programu
maj¹ na celu:
 wzmocnienie europejskiej wspó³pracy miêdzy mniejszymi instytucjami/organizacjami dzia³aj¹cymi na
rzecz kszta³cenia doros³ych;
 poprawa jakoci edukacji doros³ych poprzez szerok¹ wymianê dowiadczeñ, praktyk i metod
kszta³cenia doros³ych;
 promowanie wiedzy na temat ró¿norodnoci kulturowej, spo³ecznej oraz gospodarczej Europy wraz
z popularyzacj¹ dobrych, sprawdzonych rozwi¹zañ w zakresie edukacji doros³ych i polityki
zatrudnienia.
4. Program EQUEL: Przedsiêbiorczoæ w sieci  Internet szans¹ na wzrost konkurencyjnoci.
Dzia³ania w ramach EQUAL realizowane s¹ przez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju, tworzone przez
ró¿nego typu instytucje lub organizacje, które zdecyduj¹ siê razem wspó³pracowaæ w celu rozwi¹zania
danego problemu, zwi¹zanego z nierównoci¹ lub dyskryminacj¹ na rynku pracy. Celem projektu jest
wzrost konkurencyjnoci mikroprzedsiêbiorstw poprzez implementacjê modelu zastosowania technologii
informatycznych do podnoszenia jakoci i powszechnej dostêpnoci us³ug wspieraj¹cych.
5. Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (grant): Teoretyczno-metodyczne
podstawy rozwoju e-learningu w edukacji ustawicznej.
Celem naukowym projektu jest opracowanie teoretyczno-metodycznych podstaw rozwoju modelu
kszta³cenia na odleg³oæ z wykorzystaniem metod e-learningu oraz badanie efektywnoci pedagogicznej
nauczania i uczenia siê za pomoc¹ mediów elektronicznych. Do ustalenia stanu rzeczywistego oraz tendencji
rozwoju kszta³cenia na odleg³oæ, wspomaganego mo¿liwociami sieci informatycznych, wykorzystana
zostanie ilociowa i jakociowa analiza wyników badañ w zakresie e-learningu w wybranych orodkach
i instytucjach kszta³cenia. Opisanie rozwoju praktycznych zastosowañ e-learningu umo¿liwi sformu³owanie
za³o¿eñ do podbudowy teoretycznej, dotycz¹cej rozwoju nauczania i uczenia siê na odleg³oæ z wykorzystaniem
platformy informatycznej.
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6. Program wieloletni Ministerstwa Gospodarki i Pracy: Doskonalenie systemów rozwoju
innowacyjnoci w produkcji i eksploatacji w latach 20042008. Zadanie: Elastyczne, modu³owe,
multimedialne technologie dokszta³cania zawodowego. Rozwój metod telepracy i telenauczania.
Celem naukowym projektu jest opracowanie modelu funkcjonowania doradztwa metodycznego
w zakresie projektowania, organizacji i wdra¿ania ofert podnoszenia kwalifikacji z wykorzystaniem
metod telenauczania (technologii e-learning) na u¿ytek wspomagania procesów decyzyjnych, dotycz¹cych
rozwoju zasobów ludzkich oraz zarz¹dzania wiedz¹ w obszarze zaawansowanych technologii produkcji
i eksploatacji. Dotychczasowe rozwi¹zania oferowane przez rozdrobniony rynek dostawców us³ug
e-learningowych w Polsce nie zaspokaja potrzeb w zakresie doradztwa metodycznego w kontekcie
projektowania, organizacji i wdra¿ania ofert telenauczania w wa¿nych dziedzinach dla rozwoju
gospodarki.

Podsumowanie
W ostatnich latach powsta³o wiele inicjatyw promuj¹cych kszta³cenie na odleg³oæ. Dostêpne s¹
ró¿ne formy telenauczania  od podstawowych kategorii e-learningu (bazy danych, forum, chat,
biuletyny, e-maile) do najbardziej zaawansowanych (platformy e-learningowe pracuj¹ce w trybie
synchronicznym i asynchronicznym).
Sta³y, wygodny i niedrogi dostêp do e-nauczania jest zatem niezwykle wa¿ny dla pracowników
oraz ca³ych organizacji. To wymaganie znakomicie spe³nia e-learning  technologia nauczania wolna od
ograniczeñ, zwi¹zanych z miejscem oraz czasem uczenia siê. E-learning jest zorientowany na
indywidualne potrzeby odbiorcy, umo¿liwia indywidualizacjê tempa uczenia siê, jest dostêpny
w dowolnym czasie w miejscu pracy lub w domu ucz¹cego siê, stwarza mo¿liwoæ sta³ego dostêpu do
wiedzy, treci e-learningowe w prosty sposób mo¿na aktualizowaæ, co zawsze zapewnia dostêp do
najnowszych osi¹gniêæ w danej dziedzinie nauczania.
Niepodwa¿alne zalety e-learningu, którymi s¹: ograniczenie kosztów nauczania, zwiêkszenie
dostêpnoci dalszego podnoszenia kwalifikacji, ci¹g³y dostêp do wiedzy, mo¿liwoæ konsultacji
eksperckich, indywidualizacja kszta³cenia, ci¹g³a kontrola postêpów w nauce, a tak¿e zaanga¿owanie
organów pañstwa w rozwój tej technologii kszta³cenia pozwalaj¹ prognozowaæ, ¿e e-learning wniesie
now¹ jakoæ do edukacji ustawicznej doros³ych oraz przez rozwój zawodowy osób i przedsiêbiorstw
przyczyni siê do rozwoju ca³ego spo³eczeñstwa.
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Bazy danych we wspomaganiu us³ug edukacyjnych
i transferu wiedzy
Database in the support of educational services
and knowledge transfer
S³owa kluczowe: system informatyczny, baza danych, transfer wiedzy, us³ugi edukacyjne, szkolenie zawodowe
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Summary
The article presents two new solutions  database applications, that were developed and implemented with the
support of the EU funds. The first one  the information system that was developed in the Phare 2000 no
PL.0003.11  National Vocational Training System (Part II) project, with the Ministry of Economy, Labour
and Social Policy as its main beneficiary. The second solution was implemented within the framework of
Leonardo da Vinci No.PL/00/B/f/PP/140179 pilot project European Bank for the Development of Modular
Curricula and Educational Technologies  EMCET de Bank. The two databases were developed by the Institute
for Terotechnology  National Research Institute with the assistance of projects partner institutions and their
beneficiaries. The two solutions serve the same purpose: they deliver methodical assistance to the modular
curricula developers and to the vocational and continuing training providers.

Wprowadzenie
Rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego i zwi¹zany z tym lawinowy wzrost wiedzy powoduj¹, ¿e
musi byæ ona ci¹gle uaktualniana, segregowana, przetwarzana, przechowywana i dobierana do celów,
jakie stawiaj¹ sobie wspó³czesne systemy edukacyjne. Coraz wiêcej instytucji wykorzystuje bazy danych
jako narzêdzia do gromadzenia i udostêpniania informacji z ró¿nych dziedzin i obszarów dzia³alnoci.
Bazy danych mog¹ zawieraæ ró¿norodne informacje (tekstowe, graficzne, multimedialne i wiele innych),
ale aby do nich dotrzeæ lub je zaktualizowaæ, wymagana jest odpowiednia czêæ oprogramowania, zwana
aplikacj¹, która umo¿liwia zarz¹dzanie zasobami danych zgromadzonych na okrelone potrzeby ró¿nych
grup u¿ytkowników.
W przypadku systemu edukacji szkolnej i pozaszkolnej w Polce obserwujemy coraz wiêksze
zainteresowanie ustrukturyzowan¹ i wyselekcjonowan¹ wiedz¹ i informacjami zgromadzonymi w jednym
miejscy, czego przyk³adem s¹ internetowe portale czy systemy informatyczne oferowane przez
organizacje rz¹dowe, samorz¹dowe, uczelnie oraz komercyjne firmy zwi¹zane z sektorem edukacyjnym.
W opracowaniu scharakteryzowane zosta³y dwa nowe rozwi¹zania  aplikacje baz danych, które
zosta³y zaprojektowane i wdro¿one ze wsparciem funduszy Unii Europejskiej. Pierwszym z nich jest
system informatyczny opracowany w ramach projektu Phare 2000 nr PL.0003.11  Krajowy System
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Szkolenia Zawodowego (czêæ II), którego g³ównym beneficjentem jest Ministerstwo Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej. Drugie rozwi¹zanie opracowane zosta³o w ramach projektu pilota¿owego
Leonardo da Vinci Nr PL/00/B/F/PP/140179) pn. Europejski Bank Rozwoju Modu³owych
Programów i Technologii Edukacyjnych  EMCET de Bank. W obydwu przypadkach bazy danych
zosta³y zaprojektowane przez Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu z udzia³em instytucji
partnerskich i beneficjentów. To, co ³¹czy obydwa rozwi¹zania, zwi¹zane jest z dostarczaniem pomocy
metodycznej projektantom programów i organizatorom kszta³cenia zawodowego i ustawicznego. Kolejny
wspólny element to koncentracja na wykorzystanie koncepcji zmodularyzowanego uk³adu treci
kszta³cenia oraz oferowanie w wersji elektronicznej programów nauczania spe³niaj¹cych uznane kryteria
jakociowe. Zaprojektowane systemy informatyczne wzajemnie siê uzupe³niaj¹, zapewniaj¹c systematycznie
aktualizowane informacje i materia³y. Dziêki nim mo¿liwe jest tworzenie nowych lub modyfikowanie
istniej¹cych modu³owych rozwi¹zañ programowych z uwzglêdnieniem wymagañ rynku pracy. Ponadto
zasoby zgromadzonych danych w postaci modu³ów kszta³cenia i szkolenia zawodowego maj¹ wp³yw
na redukcjê kosztów us³ug edukacyjnych kontraktowanych ze rodków bud¿etu pañstwa. Chodzi tutaj
g³ównie o to, aby nie traciæ niepotrzebnie energii i rodków na opracowanie programów, które stanowi¹
wspólne dobro i s¹ ogólnodostêpne, tym bardziej, ¿e wiele modu³ów stanowi podbudowê dla
pokrewnych zawodów i obszarów zawodowych. Szczególn¹ wartoæ omawianych systemów
informatycznych upatrujemy równie¿ w tym, ¿e dostawcy us³ug edukacyjnych mog¹ na bie¿¹co ledziæ,
z jakich programów modu³owych mog¹ skorzystaæ w tworzeniu w³asnej oferty programowej (bank
programów skupiony w jednym miejscu), dziêki czemu zaoszczêdzaj¹ czas oraz koszty zwi¹zane z tym
procesem. U¿ytkownik baz danych powinien mieæ jedynie zapewniony dostêp do sieci Internet oraz
uzyskaæ prawa dostêpu od administratora systemu, zgodnie z obowi¹zuj¹cym zasadami.

Wspó³czesne bazy danych i transfer wiedzy
Najpopularniejszymi rozwi¹zaniami zarz¹dzania informacj¹ s¹ systemy baz danych. Bazy sta³y siê
idealnym narzêdziem do gromadzenia i udostêpniania informacji na odleg³oæ. Mamy tu niejako do
czynienia z procesem transferu wiedzy dostarczaj w cyfrowej formie. W systemie bazy danych mamy
dwie grupy zainteresowanych. Pierwsza grupa to dostawcy, czyli dysponuj¹cy wiedz¹ i wprowadzaj¹cy
j¹ do systemu w odpowiedniej formie, aby by³a ona przyswajalna i posiada³a odpowiedni¹ wartoæ dla
szukaj¹cego informacji. Druga grupa to ci, którzy wiedzy nie maj¹, ale jej poszukuj¹, których mo¿na
okreliæ jako odbiorcy (u¿ytkownicy). Systemy informatyczne baz danych powinny gwarantowaæ
mo¿liwoæ szybkiego uzyskania informacji o odpowiedniej jakoci, aby odbiorca by³ z niej w pe³ni
usatysfakcjonowany. Dla zapewnienia tego konieczne jest posiadanie odpowiedniego dostawcy oraz
odpowiedniego systemu informatycznego gwarantuj¹cego ³atwoæ poruszania siê po znajduj¹cych siê
w nim zasobach informacyjnych. Za bezporedni dostêp do bazy danych odpowiedzialne s¹ aplikacje
umo¿liwiaj¹ce zarz¹dzanie zgromadzonymi na potrzeby ró¿nych grup u¿ytkowników zasobami.
W literaturze termin baza danych definiowany jest w ró¿ny sposób, co by wskazywa³o na
wielorakie rozumienie tego pojêcia. Warto zatem przyjrzeæ siê niektórym definicjom, aby zg³êbiæ istotê,
czym jest wspó³czesna baza danych.
Wed³ug L. Banachowskiego [1] baza danych to kolekcja danych, których zadaniem jest
reprezentowanie pewnego fragmentu rzeczywistoci. Precyzuj¹c przytoczon¹ definicjê, mo¿na stwierdziæ,
¿e baza danych jest abstrakcyjnym, informatycznym modelem wybranego fragmentu rzeczywistoci. Ten
fragment rzeczywistoci nazywany jest miniwiatem i mo¿e byæ rozumiany jako: rzeczywistoæ
fizyczna, postrzegana dziêki organom percepcji lub rzeczywistoæ konceptualna, funkcjonuj¹ca w ludzkiej
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wyobrani. Baza danych jest zatem czêci¹ systemu informacyjnego, obs³uguj¹cego zapotrzebowanie
informacyjne pewnego fragmentu rzeczywistoci.
W. Traczyk w [2] definiuje bazê danych jako system danych, który przechowuje dane w pamiêci
trwa³ej, ma zdefiniowan¹ strukturê i wykorzystuje sformalizowane zasady1 do kontroli poprawnoci
danych. System taki stanowi zwykle pewn¹ czêæ ogólniejszego systemu informacyjnego, na przyk³ad
systemu informacyjnego dostarczaj¹cego informacjê niezbêdn¹ dla procesów transformacji wiedzy.
J.D. Ullman oraz J. Widon w [3] pojêciem bazy danych okrelaj¹ zbiór danych istniej¹cych przez
d³ugi czas  czêsto wiele lat  zorganizowany przez system zarz¹dzania baz¹. Dla bazy danych nale¿y
zapewniæ mo¿liwoci realizacji zapytañ oraz mo¿liwoci sterowania jednoczesnym dostêpem do danych
przez wielu u¿ytkowników. Baza danych to dane i tzw. schemat bazy danych. Dane opisuj¹ w³asnoci
modelowanych obiektów. Zgodnie z pogl¹dami J.D. Ullmana oraz J. Widon nie jest jednak mo¿liwa ich
interpretacja bez u¿ycia schematu. Schemat jest opisem struktury2 przechowywanych danych oraz
wzajemnych powi¹zañ miêdzy nimi.
D. Goodman [4] terminem bazy danych okrela uporz¹dkowany zbiór danych, a przez system bazy
danych rozumie bazê danych wraz z oprogramowaniem umo¿liwiaj¹cym operowanie na niej. Poprawne
operowanie na bazie danych wi¹¿e siê z w³aciw¹ interpretacj¹ danych, które zosta³y w niej zapisane.
W zwi¹zku z tym konieczny jest opis znaczenia danych, przechowywanych w bazie. System bazy
danych s³u¿y wiêc do modelowania rzeczywistoci. Baza danych jest przechowywana na nonikach
komputerowych.
Przytoczone definicje bazy danych podane przez ró¿nych autorów wskazuj¹, ¿e terminem baza
danych nale¿y obejmowaæ zbiór danych spe³niaj¹cych nastêpuj¹ce warunki:
• trwa³oci  baza danych zawiera dane zapisane na noniku fizycznym, np. dysku lub macierzy
dyskowej,
• uporz¹dkowania  dane w bazie danych po³¹czone s¹ pomiêdzy sob¹ w sposób logiczny zgodnie
z pewnym, w³aciwym dla bazy danych modelem danych,
• integralnoci  dane w bazie danych s¹ odwzorowaniem pewnego fragmentu rzeczywistoci i s¹
zgodne z t¹ rzeczywistoci¹,
• spójnoci  dane w bazie danych musz¹ byæ poprawne, tzn. spe³niaæ zdefiniowane dla bazy danych
regu³y integralnoci. Dane, które nie spe³niaj¹ regu³ integralnoci, nie mog¹ byæ zapisane w bazie
danych,
• zarz¹dzania  baza danych jest czêci¹ ogólniejszego systemu. System taki mo¿e byæ systemem
informacyjnym z punktu widzenia u¿ytecznoci danych, powinien jednak zapewniæ ci¹g³y dostêp do
danych oraz posiadaæ skuteczne mechanizmy umo¿liwiaj¹ce realizacjê zapytañ [5].
Z uwagi na potrzebê poszukiwania ustrukturyzowanej wiedzy i komunikacji z u¿ytkownikami, baza
danych powinna spe³niaæ dodatkowo nastêpuj¹ce warunki:
• dane zawarte w bazie danych s¹ albo bezporednim odwzorowaniem reprezentacji wiedzy, albo
zawieraj¹ wiedzê mo¿liw¹ do pozyskania,
• dane w bazie danych stanowi¹ce bezporednie odwzorowanie wiedzy reprezentuj¹:
 wiedzê ilociow¹  pozyskan¹ na przyk³ad w empirycznych badaniach naukowych prowadzonych
z wykorzystaniem metod komputerowych lub symulacjach komputerowych,
1

2

Tzw. regu³y integralnoci, okrelaj¹ce, które stany bazy danych s¹ poprawne i jakie s¹ dozwolone operacje modyfikuj¹ce dane
zapisane w bazie danych.
Struktura przechowywanych danych  model organizacji danych, uwzglêdniaj¹cy typy danych i zwi¹zki pomiêdzy danymi.
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 wiedzê jakociow¹  przetworzon¹ z wiedzy ilociowej z zastosowaniem metod transformacji
wiedzy,
 wiedzê skompilowan¹  uzyskan¹ na przyk³ad w wyniku wielu iteracji procesu transformacji
wiedzy,
• dane w bazie danych odwzorowuj¹ wiedzê deklaratywn¹, wiedza proceduralna zawarta mo¿e zostaæ
w systemie zarz¹dzania baz¹ danych.
Za podsumowanie przedstawionej analizy mo¿na uznaæ definicjê przyjêt¹ w ustawie o ochronie baz
danych3, w której baza danych oznacza zbiór danych lub jakichkolwiek innych materia³ów i elementów
zgromadzonych wed³ug okrelonej systematyki lub metody, indywidualnie dostêpnych w jakikolwiek
sposób, w tym rodkami elektronicznymi, wymagaj¹cy istotnego, co do jakoci lub iloci, nak³adu
inwestycyjnego w celu sporz¹dzania, weryfikacji lub prezentacji jego zawartoci.

System Informatyczny opracowany w projekcie Phare 2000  Krajowy System
Szkolenia Zawodowego
Opracowany system informatyczny zaprojektowany zosta³ z wykorzystaniem pakietu oprogramowania
ORACLE i obejmuje dwie bazy danych:
• Baza danych o standardach kwalifikacji zawodowych,
• Baza danych o modu³owych programach szkolenia zawodowego.
System jest zarz¹dzany przez Departament Rynku Pracy we wspó³pracy z Departamentem
Informatyki MGiP i w szczególnoci przeznaczony jest dla osób zainteresowanych wykorzystaniem
zasobów baz danych do opracowania programów kszta³cenia i szkolenia zawodowego (w tym osób
bezrobotnych), jak równie¿ ustalania standardów wymagañ egzaminacyjnych dla potwierdzania
i uznawania kwalifikacji zawodowych. Z jednej strony system okrela i porz¹dkuje wymagania
kwalifikacyjne dla zawodów wystêpuj¹cych w gospodarce (wymagania okrelone w standardach
kwalifikacji zawodowych), z drugiej za oferuje ujednolicone pod wzglêdem metodologicznym programy
szkoleñ modu³owych (wraz z materia³ami dla ucz¹cych siê) dostosowane do aktualnych potrzeb rynku
pracy.
U¿ytkownicy systemu s¹ podzieleni na dwie grupy: u¿ytkownicy wewnêtrzni, tj. uprawnieni
pracownicy MGiP oraz u¿ytkownicy zewnêtrzni, do których mog¹ nale¿eæ dowolne osoby b¹d
instytucje maj¹ce dostêp do sieci Internet. W zale¿noci od rodzaju u¿ytkownika, obs³uga i udostêpnianie
danych jest realizowane dwiema metodami:
 za porednictwem aplikacji typu klientserwer dla u¿ytkowników wewnêtrznych (z MGiP),
 za porednictwem Internetu i przegl¹darek internetowych dla u¿ytkowników zewnêtrznych [6].
Dla u¿ytkowników zewnêtrznych dostêp do baz jest realizowany poprzez sieæ Internet,
z wykorzystaniem przegl¹darek internetowych.
Zakres informacji dla bazy danych o standardach kwalifikacji zawodowych obejmuje:
• Wprowadzenie (informacje wspólne dla wszystkich standardów).
• S³ownik pojêæ (informacje wspólne dla wszystkich standardów).
• Podstawowe dane o standardzie, w tym: nazwa zawodu, kod zawodu (zgodny z symbolik¹
obowi¹zuj¹c¹ w klasyfikacji zawodów), data wpisu do rejestru, data ostatniej aktualizacji, numer
wpisu do rejestru, numer wersji standardu, wykaz autorów opracowuj¹cych standard, wykaz
3

Dz.U. z dnia 9 listopada 2001, Nr 128, poz. 1402.
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recenzentów standardu, syntetyczny opis zawodu oraz wykaz aktów prawnych, na podstawie których
jest wykonywany zawód.
• Wykaz sk³adowych kwalifikacji zawodowych, w tym: kod kwalifikacji, nazwa sk³adowej
kwalifikacji.
• Wykaz zadañ zawodowych, w tym: kod zadania, nazwa zadania.
• Wykaz stanowisk pracy, zawieraj¹cy: kod stanowiska, nazwê stanowiska, wymagany poziom
kwalifikacji zawodowych.
Zakres informacji dla bazy danych o modu³owych szkoleniach zawodowych obejmuje:
• Wprowadzenie do szkolenia modu³owego  informacje opisuj¹ce metodologiczne podstawy
opracowywania modu³owych programów szkolenia zawodowego.
• Podstawowe informacje o modu³owym programie szkolenia zawodowego:
 Dane podstawowe: kod zawodu z klasyfikacji zawodów, nazwa zawodu, nazwa programu/
zakres pracy (nazwa programu jest to¿sama z zakresem pracy), obszar zawodowy, data wpisu
do rejestru, data ostatniej aktualizacji, numer wpisu do rejestru, numer wersji programu, ogólne
cele szkolenia, opis pracy i wymagania kwalifikacyjne (w tym: opis obowi¹zków, miejsce
w strukturze organizacyjnej, warunki pracy, wymagania przyjêcia do pracy), schemat blokowy
organizacji szkolenia, wykaz autorów opracowuj¹cych modu³owy program szkolenia zawodowego,
wykaz recenzentów opiniuj¹cych program;
 Wykaz jednostek modu³owych: kody jednostek modu³owych, nazwy jednostek modu³owych,
opis dla ka¿dej jednostki modu³owej, cele szkolenia dla jednostki modu³owej;
 Plan realizacji szkolenia (dotyczy ca³ego programu): kody i nazwy jednostek modu³owych,
kody jednostek szkoleniowych, nazwy jednostek szkoleniowych, orientacyjny czas realizacji
jednostek szkoleniowych;
• Informacje o instytucjach opracowuj¹cych, realizuj¹cych i zainteresowanych wdro¿eniem
modu³owych programów szkoleñ zawodowych: kod instytucji, nazwa, skrót nazwy, miejscowoæ,
ulica, nr siedziby/lokalu, kod pocztowy, poczta, telefon, fax, e-mail, adres WWW, osoba do
kontaktów (imiê i nazwisko, nr telefonu, nr faksu, e-mail), akredytacja (akredytowana przez;
w trakcie akredytacji przez; nie posiada akredytacji), instytucja opracowuj¹ca programy szkoleñ
(wartoci: TAK/NIE), instytucja realizuj¹ca programy szkoleñ (wartoci: TAK/NIE), instytucja
zainteresowana wdra¿aniem programów szkoleñ (wartoci: TAK/NIE);
• Informacje o publikacjach dotycz¹cych szkoleñ modu³owych: tytu³, autor, rok wydania, wydawca,
numer ISBN;
• Informacje o monitoringu wdro¿eñ szkoleñ modu³owych (s¹ one dostêpne tylko dla MGiP).
Ekran strony g³ównej interfejsu u¿ytkownika zewnêtrznego umo¿liwiaj¹ przejcie do kolejnych
podstron:
• Logowanie  przejcie do okna logowania. Logowanie nie jest obligatoryjne, tzn. nie jest wymagane,
jeli u¿ytkownik chce jedynie przegl¹daæ zawartoæ baz danych,
• Baza standardów  przejcie do stron umo¿liwiaj¹cych przegl¹danie zawartoci baz danych
o standardach kwalifikacji zawodowych,
• Baza programów  przejcie do stron umo¿liwiaj¹cych przegl¹danie zawartoci bazy danych
o modu³owych programach szkolenia zawodowego,
• Inne bazy o podobnej tematyce  przejcie do strony zawieraj¹cej wykaz hiper³¹czy do baz danych
o zbli¿onej tematyce, tj.: baza danych opracowana w projekcie pilota¿owym Leonardo da Vinci 
EMCET de Bank oraz baza danych Miêdzynarodowej Organizacji Pracy (ILO).
Baza danych jest dostêpna pod adresem: www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl.
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System informatyczny opracowany w projekcie pilota¿owym
Leonardo da Vinci  EMCET de Bank
Jednym z g³ównych celów programu Leonardo da Vinci jest wykorzystanie technologii informacyjnych
i komunikacyjnych (ICT) w procesach kszta³cenia i szkolenia zawodowego. Miêdzy innymi cel ten
wytycza³ równie¿ kierunek prac projektu pilota¿owego Leonardo da Vinci (PL/00/B/F/PP/140179), pn.
Europejski Bank Rozwoju Modu³owych Programów i Technologii Edukacyjnych (ang. akronim
EMCET de Bank). Podstawowym rezultatem projektu jest wdro¿ony system informatyczny sk³adaj¹cy
siê z witryny internetowej oraz bazy danych dotycz¹cej rozwoju metodologii konstruowania, realizacji
i zapienienia jakoci modu³owych programów kszta³cenia i szkolenia zawodowego. Projekt realizowany
by³ w kooperacji miêdzynarodowej siedmiu instytucji: Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu
(Polska)  Promotor, International Training Centre ILO Turyn (W³ochy), Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding  VDAB Bruksela (Belgia), Cambridge Professional Development
(Anglia) oraz Zespó³ Szkó³ Technicznych w Miko³owie (Polska), Górnol¹skie Centrum Edukacyjne
(Polska), FESTO DIDACTIC (Polska) [7].
Baza danych EMCET (rys. 1) dostêpna jest pod adresem www.emcet.net. Wpisanie tego adresu
do dowolnej przegl¹darki internetowej umo¿liwia po³¹czenie siê z serwerem przeznaczonym do obs³ugi
bazy danych.

Rys. 1. Strona g³ówna bazy danych EMCET  projekt pilota¿owy Leonardo da Vinci
Fig. 1. Homepage of EMCET database  Leonardo da Vinci pilot project
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Interfejs witryny internetowej i bazy danych jest w jêzyku polskim oraz angielskim. W bazie
EMCET wyodrêbniono 10 bloków tematycznych:
1) Modu³owe programy nauczania  dostêpne s¹ podstawowe dane o modu³owych programach
kszta³cenia i szkolenia z zakresu technologii ICT oraz innych dziedzin, oferowane przez cz³onków
polskiej i europejskiej sieci dostawców kszta³cenia i szkolenia modu³owego.
2) Orodki szkoleniowe  dostêpne s¹ podstawowe dane o instytucjach prowadz¹cych kszta³cenie
i szkolenie zawodowe w systemie modu³owym w Polsce i innych krajach UE. Instytucje te s¹
jednoczenie cz³onkami Polskiej Sieci Kszta³cenia Modu³owego lub Europejskiej Sieci Dostawców
Szkolenia Modu³owego.
3) S³ownik terminów  dostêpne s¹ opisy pojêæ z zakresu kszta³cenia i szkolenia modu³owego oraz
technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).
4) Literatura i publikacje  dostêpne s¹ informacje o literaturze i publikacjach z zakresu kszta³cenia
i szkolenia modu³owego, jakie ukazuj¹ siê na polskim i europejskim rynku wydawniczym.
5) Zasoby Internetu  dostêpne s¹ syntetyczne informacje o witrynach internetowych (i linki do nich)
z zakresu kszta³cenia i szkolenia, które nawi¹zuj¹ do profilu zainteresowania bazy EMCET.
6) Technologie edukacyjne i przyk³ady dobrych praktyk  dostêpne s¹ opisy metod nauczania
i uczenia siê, przyk³ady dobrych praktyk rekomendowane przy realizacji i ewaluacji modu³owych
programów kszta³cenia i szkolenia zawodowego oraz wersje elektroniczne materia³ów do pobrania
(dla zarejestrowanych cz³onków).
7) Identyfikacji potrzeb szkoleniowych  dostêpne s¹ opisy metody i narzêdzia s³u¿¹ce do
identyfikacji potrzeb szkoleniowych, przyk³ady raportów z badañ potrzeb szkoleniowych oraz wersje
elektroniczne materia³ów do pobrania (dla zarejestrowanych cz³onków).
8) Projektowanie modu³owych programów  dostêpne s¹ opisy metodologii projektowania modu³owych
programów kszta³cenia i szkolenia zawodowego, przyk³ady wzorcowych modu³owych programów
nauczania oraz wersje elektroniczne materia³ów do pobrania (dla zarejestrowanych cz³onków).
9) Standardy kwalifikacji zawodowych  dostêpne s¹ syntetyczne opisy standardów kwalifikacji,
w szczególnoci z obszaru ICT oraz wersje elektroniczne materia³ów do pobrania (dla zarejestrowanych
cz³onków).
10) Akredytacje instytucji i programów nauczania  dostêpne s¹ opisy procedur akredytacji
i certyfikacji modu³owych programów kszta³cenia i szkolenia zawodowego oraz instytucji realizuj¹cych
tego typu programy nauczania stosowane w ramach Polskiej Sieci Kszta³cenia Modu³owego.
Akredytacja ma wymiar tzw. akredytacji rodowiskowej obowi¹zuj¹cej w tym przypadku
w rodowisku polskiej i europejskiej sieci dostawców szkolenia modu³owego. Dostêpne s¹ równie¿
wersje elektroniczne materia³ów do pobrania.

Rozwój informatycznych baz danych dla kszta³cenia i szkolenia zawodowego
Coraz czêciej szko³y, nauczyciele i uczniowie siêgaj¹ po nowe technologie informacyjne
i komunikacyjne, aby nad¹¿yæ za zmianami czy te¿, aby byæ bardziej atrakcyjnym i konkurencyjnym na
rynku pracy.
Budowanie nowych baz danych skierowanych do rynku edukacji i umieszczanie ich w sieci
Internet jest pozytywnym zjawiskiem, bowiem znacznie rozszerza mo¿liwoci transferu wiedzy na
odleg³oæ. Ponadto przez ci¹g³y rozwój zasobów baz danych skierowanych do ró¿nych grup
u¿ytkowników mo¿na mieæ nadziejê, ¿e wp³ynie to równie¿ pozytywnie na podniesienie jakoci
i atrakcyjnoci us³ug edukacyjnych.
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Du¿¹ szansê w doskonaleniu kompetencji kadry i zapewnienia jakoci us³ug edukacyjnych
upatrujemy w zasobach zgromadzonych w ró¿nego typu baz danych. Opracowane w projektach Phare
2000 i Leonardo da Vinci systemy informatyczne s¹ tego przyk³adem. Maj¹ one otwart¹ architekturê,
dziêki czemu mo¿liwy jest dalszy rozwój systemów o nowe elementy i dodatkowe funkcje, w zale¿noci
od zapotrzebowania ze strony u¿ytkowników. Na dalszym etapie rozwoju przedsiêwziêcia nale¿a³oby
dodatkowo rozwa¿yæ mo¿liwoæ:
 szerokiej promocji systemów informatycznych w ró¿nych rodowiskach (system urzêdów pracy,
system doradztwa zawodowego, orodki i instytucje szkoleniowe, szko³y zawodowe, centra
kszta³cenia ustawicznego i praktycznego, organizacje pracodawców i pracobiorców, stowarzyszenia
zawodowe, komisje egzaminacyjne i inne),
 utworzenia internetowego portalu us³ugowego, w którym bazy danych o standardach kwalifikacji
i modu³owych szkoleniach zawodowych by³yby podstawowym komponentem,
 zapewnienia systematycznej aktualizacji i zasilanie bazy nowymi danymi, co jest zwi¹zane
z wprowadzeniem odpowiednich rozwi¹zañ organizacyjno-prawnych, jako pochodna zapowiadanej
ustawy o Promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 uruchomienia us³ug e-learningowych dla szkoleniowców w zakresie doskonalenia ich kompetencji
metodycznych i organizacyjnych,
 zaprojektowania angielskojêzycznego interfejsu sytemu informatycznego dla u¿ytkowników
zewnêtrznych spoza naszego kraju (dot. bazy danych MGPiPS),
 poszerzenia wspó³pracy (wymiany informacji) z krajowymi oraz miêdzynarodowymi bazami danych
o podobnej tematyce,
 opracowania bazy danych dla programów kszta³cenia zawodowego dopuszczonych do u¿ytku
szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Zaoferowane rozwi¹zania stanowi¹ istotne wsparcie dla dynamicznie rozwijaj¹cego siê w Polsce
rynku us³ug edukacyjnych i zarazem fundament dla tworzenia Krajowego Systemu Szkolenia
Zawodowego. Podobne rozwi¹zania na mniejsz¹ skalê mog¹ byæ tworzone w powiatach czy
regionach, co znacznie obni¿y³oby koszty opracowania nowych rozwi¹zañ programowych i zapewnia³oby
jednoczenie mo¿liwoæ przygotowania elastycznych ofert, porównywalnoæ oraz odpowiedni¹ jakoæ
kwalifikacji.
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Zasoby Internetu:
 Baza danych EURYDICE prezentuj¹ca systemy edukacji dla 30 krajów Europy
http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html
 Baza danych PLOTEUS udostêpnia informacje z zakresu mo¿liwoci kszta³cenia i szkolenia
w krajach Europy.
http://europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp
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Za³o¿enia i uwarunkowania systemu kszta³cenia
mechatroników
The principles and conditions of the system of education
in mechatronics
S³owa kluczowe: system kszta³cenia, model kszta³cenia, kszta³cenie modu³owe, umiejêtnoci, mechatronika,
zawód, klasyfikacja zawodów
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Summary
The article presents the basic guidelines and conditions for the creation of a model of education applying to
mechatronics engineers. The terms: system and model are defined. The concept of a system is based on modular
education and exploits the multi-level model of education for mechanics engineers, that has been already
established. The author makes a comparison of graduates skills (in mechatronics) who graduated from the
different types of schools (specialized secondary school, complex of vocational schools, technical school). Finally,
the article describes the latest educational, training and vocational training offer in the above mentioned subject
 the element of the system of education in mechatronics.

Definiowanie systemu i modelu1
Profesor Tadeusz W. Nowacki system rozumiany jako ca³oæ (uk³ad) okrela w nastêpuj¹cych
znaczeniach:
1. Systemem jest ka¿dy skoordynowany wewnêtrznie i wykazuj¹cy okrelon¹ strukturê uk³ad
elementów, który rozpatrywany od zewn¹trz jest ca³oci¹ , od wewn¹trz natomiast zbiorem, do
którego przynale¿noæ warunkuje wzajemna zale¿noæ miêdzy wszystkimi jego elementami.
2. Systemem jest uk³ad sposobów (metod dzia³ania, wykonywania z³o¿onych czynnoci).
3. System to ca³okszta³t zasad organizacyjnych, ogó³ norm i regu³ obowi¹zuj¹cych wzglêdnie
stosowanych w pewnej dziedzinie.
4. System to ca³ociowy i uporz¹dkowany logicznie uk³ad zadañ powi¹zanych wzajemnie stosunkiem
logicznym wynikania, w tym znaczeniu jest nazwa ka¿dej metodologicznie poprawnej teorii
obejmuj¹cej dostatecznie obszern¹ dziedzinê rzeczywistoci.
Zagadnieniem konstruowania i badania systemów zajmuje siê wiele nauk w sensie najogólniejszym
prakseologia i cybernetyka.
Model  termin u¿ywany w wielu znaczeniach, najczêciej jako wzorzec lub uk³ad za³o¿eñ
teoretycznych, opisowych lub w postaci matematycznej okrelaj¹cy projektowan¹ budowê lub instytucjê.
1

T. Nowacki: Leksykon pedagogiki pracy. ITeE, Radom 2003.
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Za³o¿enia wielopoziomowego modelu kszta³cenia w dziedzinie mechatroniki
Powszechnoæ mechatroniki jest bezdyskusyjna, co powoduje koniecznoæ stworzenia dla rynku
pracy rzeszy specjalistów o ukierunkowanych umiejêtnociach. Zainteresowanie przemys³u kszta³ceniem
specjalistów-mechatroników dotyczy zarówno poziomu uniwersyteckiego, jak i poziomu kszta³cenia
redniego oraz zasadniczego w systemie edukacji i innych wyspecjalizowanych placówkach edukacyjnych.
Specjalizacja powinna pojawiæ siê na ró¿nych poziomach kwalifikacji: od operatora maszyn i urz¹dzeñ,
poprzez redni personel techniczny, do kadry in¿ynierskiej i zarz¹dzaj¹cej2.
Dla mechatroniki charakterystyczna jest totalna interdyscyplinarnoæ, w której ¿adna z dyscyplin
sk³adowych nie jest dominuj¹ca. Poniewa¿ jest dziedzin¹ now¹, absorbuje pogl¹dy specjalistów ró¿nych
obszarów, co oznacza, ¿e mechanik mo¿e pojmowaæ mechatronikê jako uzupe³nienie mechaniki,
elektronik  elektroniki, a informatyk  jako praktyczne wykorzystanie technik informatycznych.
W tabeli 1 zosta³y przedstawione (wed³ug poziomu kwalifikacji) zawody mechatroniczne wystêpuj¹ce
w obowi¹zuj¹cej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz klasyfikacji zawodów i specjalnoci
na potrzeby rynku pracy.
Tabela 1. Zawody mechatroniczne w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz klasyfikacji zawodów
i specjalnoci na potrzeby rynku pracy wed³ug poziomów kwalifikacji
Table 1. Mechatronics professions in classification of vocational occupations and classification
of occupations-specialities for the labour market according to competence levels
Numery i nazwy
grup wielkich
ujmuj¹cych
zawód

2.
Specjalici

Zawód/kierunek kszta³cenia
Kierunek:
Automatyka
i Robotyka
Kierunek:
Mechanika
i budowa maszyn

In¿ynier
automatyki
i robotyki 2149032
In¿ynierowie
mechanicy
21452

4

technik

Technik
mechatronik
311[50]1

Technik
mechatronik
3114032

3

robotnik
wykwalifikowany

Monter
mechatronik 725[03]1

Monter
mechatronik 7253012

2

pracownik
niewykwalifikowany

Profil
mechatroniczny3

magister
in¿ynier
in¿ynier

3.
Technicy i inny
redni personel
techniczny
7.
Robotnicy
przemys³owi
i rzemielnicy
9.
Pracownicy przy
pracach prostych

Poziom
kwalifikacji
wed³ug ISCO88(COM)

2

1) Nazwa i kod zawodu wed³ug Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 114, poz. 1195).
2) Nazwa i kod zawodu wed³ug Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r.
w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalnoci dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644).
Kod 4 cyfrowy dotycz¹cy grupy elementarnej wystêpuje w grupie wielkiej.
3) Kszta³cenie w liceum profilowanym w okrelonym profilu nie kszta³tuje umiejêtnoci zawodowych.

2

http://wosmet.elblag.com.pl/mechatronika.htm
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Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu dokona³o szeregu istotnych zmian i usprawnieñ, uznaj¹c
rozwój szkolnictwa zawodowego, a w tym mechatroniki, jako jeden z wa¿niejszych priorytetów.
Zatwierdzona zosta³a podstawa programowa kszta³cenia prozawodowego w liceum profilowanym
o profilu mechatronicznym. Opracowano dwa programy nauczania i kompletn¹ obudowê dydaktyczn¹
kszta³cenia w obszarze mechatroniki w oparciu o nowe standardy i technologie edukacyjne dla liceum
profilowanego. Pojawi³y siê nowe podrêczniki u³atwiaj¹ce nauczanie na tym poziomie edukacyjnym.
W szerokim spektrum zagadnieñ, jakimi powinna zajmowaæ siê mechatronika, pocz¹wszy od projektowania
urz¹dzeñ, poprzez ich wytwarzanie, do u¿ytkowania i obs³ugi, istnieje koniecznoæ kszta³cenia
specjalistówmechatroników na ró¿nym poziomie umiejêtnoci i zawodowych kompetencji. Mechatronikiem
mo¿e byæ in¿ynier i technik w du¿ym zak³adzie przemys³owym, ale równie¿ operator ró¿nego rodzaju
maszyn w ma³ej firmie lub zak³adzie rzemielniczym, którego przygotowanie do wykonywanego zawodu
w znacznej mierze decyduje o efektach pracy i produktywnoci zak³adu.
W krajach Europy Zachodniej wielu zwolenników znajduje koncepcja kszta³cenia modu³owego
zapocz¹tkowana w USA przez J. Deweya, zorientowana na ucznia i jego potrzeby. Obecnie kszta³cenie
modu³owe realizowane jest w wiêkszoci pañstw Unii Europejskiej, zarówno w procesie kszta³cenia
doros³ych, jak i m³odzie¿y szkolnej i akademickiej.
W Polsce koncepcja kszta³cenia modu³owego jest coraz bardziej znana. Kszta³cenie modu³owe ma
szereg zalet, które wydaj¹ siê byæ bardzo przydatne przy nauczaniu mechatroniki, a mianowicie:
 stymuluje aktywnoæ intelektualn¹ i motoryczn¹ ucznia, pozwala na indywidualizacjê procesu
nauczania, w wiêkszym stopniu na dostosowanie siê do indywidualnych mo¿liwoci ucznia i jego
zainteresowañ;
 pozwala na integracjê wiedzy z ró¿nych dyscyplin naukowych, przez co zbli¿a siê do holistycznej
teorii poznania;
 preferuje aktywizuj¹ce metody nauczania, które z jednej strony wyzwalaj¹ aktywnoæ ucznia,
kreatywnoæ i zdolnoæ do samooceny, z drugiej za zmieniaj¹ rolê nauczyciela-instruktora, który
staje siê doradc¹ i partnerem organizuj¹cym proces dydaktyczny.
Kszta³cenie modu³owe zrywa z konwencj¹ dotychczasowych programów nauczania, odrêbnych
programów dla poszczególnych przedmiotów nauczania, czêsto luno zwi¹zanych miêdzy sob¹.
Wprowadzany jednolity modu³owy uk³ad treci kszta³cenia umo¿liwia integracjê w poszczególnych
modu³ach treci kszta³cenia z ró¿nych dziedzin nauki.
Umo¿liwi to budowê elastycznego modu³owego programu kszta³cenia bez zbêdnych powtórzeñ.
Raz uzyskane i potwierdzone umiejêtnoci uznawane s¹ na wszystkich poziomach kszta³cenia. Umo¿liwia
to integracjê ca³ego procesu kszta³cenia ustawicznego w instytucjach szkolnych i pozaszkolnych
i dyferencjacjê wyboru drogi i tempa osi¹gania celów kszta³cenia oraz kwalifikacji.
Powstaje koniecznoæ zmiany organizacji i programów nauczania. W wielu krajach, w tym w Polsce,
na uniwersytetach, politechnikach i wy¿szych szko³ach in¿ynierskich, istniej¹ ju¿ nowe wydzia³y, katedry
i inne jednostki organizacyjne realizuj¹ce programy naukowe i programy nauczania z zakresu mechatroniki.
Niektóre z nich przystosowa³y siê do nowych potrzeb zmieniaj¹c nawet tradycyjne nazwy. Ale potrzebne
s¹ nowe specjalnoci mechatroniczne i kierunki kszta³cenia na uczelniach.
Wykorzystuj¹c dowiadczenia z realizowanego projektu badawczego KBN nr 3 P402 046 06
Podstawy modu³owego modelu kszta³cenia mechaników realizowanego przez Instytut Technologii
Eksploatacji w Radomiu (aktualnie Pañstwowy Instytut Badawczy, ITeE-PIB) w latach 19941996
mo¿na sformu³owaæ podstawowe za³o¿enia wielopoziomowego modelu kszta³cenia mechatroników3:
3

H. Bednarczyk: Zadania zawodowe i kszta³cenie mechaników. ITeE, Radom 1996.
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• kszta³cenie modu³owe integruje koncepcje nauczanie pogl¹dowego, programowego, indywidualnego,
problemowego, strukturalnego, algorytmicznego, wielostronnego i multimedialnego,

• kszta³cenie modu³owe jest cile zwi¹zane z osi¹gniêciem kompetencji zawodowych, co oznacza, ¿e

ucz¹cy siê musi byæ w stanie zademonstrowaæ w zakresie sprawdzianu koñcowego modu³u (jednostki
modu³owej) umiejêtnoci wykonania pracy zgodnie ze standardami (normami konkretnego stanowiska
pracy),
• kszta³cenie odbywa siê na zasadach stopniowego gromadzenia wiedzy, kszta³towania umiejêtnoci
i postaw, a przejcie do kolejnego poziomu (kolejnego etapu) nastêpuje po zaliczeniu poprzedniego
modu³u (jednostki modu³owej) indywidualnie przez ka¿dego ucznia, studenta,
• podstawow¹ jednostk¹ dydaktyczn¹ jest modu³  integruj¹cy tematycznie bliskie
i niezbêdne treci kszta³cenia z wielu dziedzin nauki (przedmiotów), w wyniku nauczania/uczenia siê
i przyswojenia których uczeñ/student uzyskuje konkretne, potwierdzone i uznane umiejêtnoci,
• modu³owe programy kszta³cenia, poprzez elastyczny wybór drogi i tempa kszta³cenia, poprzez
uznawanie wczeniej ukszta³towanych umiejêtnoci integruj¹ ca³y wielopoziomowy system ustawicznego
kszta³cenia zawodowego (szko³y i instytucje pozaszkolne), poprawiaj¹ efektywnoæ systemu przez
eliminacjê zbêdnych powtórzeñ i wiêksz¹ sprawnoæ kszta³cenia,
• wielopoziomowy system kszta³cenia ustawicznego bêdzie realizowany w wielu wariantach
w szko³ach i poza szko³¹, od zasadniczego poprzez rednie do wy¿szego poziomu kszta³cenia lub
tylko na okrelonym poziomie, bêdzie zindywidualizowany tempem, formami i warunkami kszta³cenia,
• w procesie kszta³cenia nauczania/uczenia siê g³ówne akcenty po³o¿one s¹ na uczenie siê, wybór
drogi, tempa i metody kszta³cenia. W tak zindywidualizowanym toku kszta³cenia zmienia siê funkcja
nauczyciela z nauczaj¹cego na doradcê i konsultanta wyboru aktywnych metod i rodków kszta³cenia,
• model powinien byæ realizowany zgodnie z aktualnym systemem normatywno-prawnym lub
z niewielkimi jego modyfikacjami, wdro¿enie modelu mo¿e nast¹piæ w drodze eksperymentu lub
innowacji pedagogicznych w ka¿dej szkole i nstytucji pozaszkolnej,
• cele kszta³cenia modu³owego zostan¹ osi¹gniête przy radykalnej zmianie technologii kszta³cenia,
poprzez indywidualizacjê nauczania/uczenia siê, wiêkszy udzia³ samokszta³cenia z zastosowaniem
aktywnych metod i multimedialnych rodków dydaktycznych, w tym pakietów edukacyjnych.
Podczas opracowania wielopoziomowego modelu kszta³cenia mechatroników wykorzystuj¹c modu³owe
programy nauczania umiejêtnoci ukszta³towane na poziomie ni¿szym nie by³yby realizowane (powtarzane)
na wy¿szym poziomie.
Z dopuszczonych w 2002 roku do u¿ytku szkolnego, programów nauczania dla profilu
mechatronicznego oraz w 2004 programów nauczania dla zawodów: monter mechatronik oraz technik
mechatronik zosta³y pogrupowane umiejêtnoci. Z analizy umiejêtnoci wynika, ¿e wiele z nich,
kszta³towanych na poziomie montera mechatronika, pokrywa siê z umiejêtnociami kszta³towanymi na
poziomie technika mechatronika.

Kszta³cenie monterów mechatroników i techników mechatroników
cie¿ki kszta³cenia techników mechatroników i monterów mechatroników w systemie szkolnym
odzwierciedla rys. 1.
Technikiem mechatronikiem mog¹ zostaæ:
1) absolwenci gimnazjów po ukoñczeniu czteroletniego technikum mechatronicznego,
2) absolwenci trzyletnich zasadniczych szkó³ zawodowych kszta³c¹cych w zawodzie monter mechatronik
po ukoñczeniu trzyletniego technikum uzupe³niaj¹cego,
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3) absolwenci liceów ogólnokszta³c¹cych, liceów profilowanych, techników, liceów uzupe³niaj¹cych oraz
techników uzupe³niaj¹cych po ukoñczeniu dwuletniej szko³y policealnej (wyj¹tek stanowi¹ absolwenci
w zawodach technik elektryk i technik elektronik po ukoñczeniu szko³y policealnej o skróconym
okresie kszta³cenia do jednego roku,
4) absolwenci liceum profilowanego po ukoñczeniu dwuletniej szko³y policealnej
z wyj¹tkiem absolwentów o profilu mechatronicznym, po ukoñczeniu szko³y policealnej o skróconym
okresie kszta³cenia (do jednego roku).
egzam in potw ierdzaj¹cy kwalifikacje zawodowe
egzam in m aturaln y

LATA N AUKI

6 rok
Technik
m echatronik

5 rok

Technik
Technik
m echatronik
Liceum
profilow ane
Profil
m echatroniczny

4 rok
M echatronik*
Liceum
profilow ane
o profilu nie
m echatronicznym
Liceum
ogólnokszta³c¹ce

Technik
m echatronik**

3 rok
M onter
m echatronik
2 rok
1 rok
gim nazjum

Rys. 1. Typowe cie¿ki kszta³cenia monterów mechatroników i techników mechatroników
* Naukê w szkole policealnej dwuletniej mog¹ podj¹æ tak¿e absolwenci technikum, dwuletniego liceum uzupe³niaj¹cego
i technikum uzupe³niaj¹cego  ale ta cie¿ka edukacyjna powoduje wyd³u¿enie okresu kszta³cenia.
** Dla absolwentów gimnazjum.
Fig. 1. Typical educational paths of mechatronics fitters and mechatronics technicians

Oferta edukacyjna dla kszta³cenia, dokszta³cania i doskonalenia zawodowego
w zakresie mechatroniki  nowe programy doskonalenia kompetencji zawodowych
Aktualna oferta edukacyjna (od roku szkolnego 2004/2005) dla kszta³cenia zawodowego przewiduje
pe³n¹ dro¿noæ kszta³cenia w zakresie mechatroniki, co zosta³o przedstawione na rysunku 2. Dla liceum
profilowanego oraz technikum oferta programów dopuszczonych do u¿ytku szkolnego jest przygotowana
w uk³adzie modu³owym, zgodnie z metodyk¹ zalecan¹ przez MENiS4. W konsekwencji równie¿ oferta
programowa szko³y policealnej oraz technikum uzupe³niaj¹cego powinna byæ budowana w oparciu
o podejcie modu³owe. Dla szko³y zasadniczej aktualnie obowi¹zuj¹cy program nauczania dla zawodu
monter mechatronik jest opracowany w konwencji przedmiotowej.
Rys. 2. Mo¿liwoci kszta³cenia w zakresie mechatroniki na poziomie zasadniczym, rednim oraz wy¿szym
4

Modu³owy program nauczania dla zawodu. Poradnik metodyczny dla autorów. MENiS-DKZiU,Warszawa 24.04.2003.
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KSZTA£CENIE W ZAKRESIE MECHATRONIKI NA POZIOMIE WY¯SZYM
UZUPE£NIAJ¥CE STUDIA
MAGISTERSKIE Magister

STUDIA
MAGISTERSKIE
Magister

WY¯SZE STUDIA ZAWODOWE
In¿ynier

TECHNIKUM UZUPE£NIAJ¥CE
Technik mechatronik

Nowa oferta kszta³cenia

TECHNIKUM
LICEUM PROFILOWANE
•
•

Profil mechatroniczny
LP-M/MENiS/2002-04-30
LP-M/MENiS/2002-06-28

Technik mechatronik
311[50]/T-4, SP/MENiS/2004.07.29

ZASADNICZA SZKO£A
ZAWODOWA
Monter mechatronik
725[03]/ZSZ/MENiS/2004.05.05

Fig. 2. Educational opportunities in the field of mechatronics at basic vocational, general and university levels

Warto równie¿ poszerzyæ ofertê kszta³cenia na poziomie robotnika wykwalifikowanego
o zmodularyzowan¹ ofertê programow¹, co zapewni wiêksz¹ elastycznoæ w doborze i realizacji treci
kszta³cenia, zw³aszcza tych treci, które podlegaj¹ szybkiemu starzeniu siê. Do koñca listopada 2005
zostanie opracowany w ramach projektu wspó³finansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego modu³owy program nauczania.
Aktualnie prowadzony jest monitoring i przygotowania do przeprowadzenia ewaluacji pe³nego
cyklu kszta³cenia w liceum profilowanym.
Obecnie mobilnoæ si³y roboczej w Europie jest utrudniona brakiem uznawania kwalifikacji
zawodowych i ich przejrzystoci. Problematyka ta dotyczy równie¿ kwalifikacji mechatronicznych
w wymiarze europejskim. Tym problemem bêdzie zajmowa³ siê rozpoczynaj¹cy siê projekt pilota¿owy
MoFIT2  Zastosowanie modelu elastycznego szkolenia przemys³owego.
W ramach projektu Phare 2000  Krajowy System Szkolenia Zawodowego zosta³ opracowany
projekt standardu kwalifikacji zawodowych dla zawodu technik mechatronik oraz przygotowano
6 modu³owych programów szkolenia zawodowego, które uwzglêdniaj¹ aktualne potrzeby rynku pracy.
Modu³owa oferta programów szkolenia zawodowego dla rynku pracy, w zawodzie technik
mechatronik uwzglêdnia nastêpuj¹ce zakresy pracy:
1. Systemy pneumatyczne i elektropneumatyczne.
2. Systemy hydrauliczne i elektrohydrauliczne.
3. Sterowanie mikroprocesorowe.
4. Monta¿ urz¹dzeñ mechatronicznych.
5. Przemys³owe systemy mechatroniki.
6. Serwis i naprawy systemów mechatronicznych.
Tego typy programy mog¹ byæ z powodzeniem wykorzystywane do rozwoju ofert szkoleniowych
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dla absolwentów liceum profilowanego o profilu mechatronicznym w ramach szko³y policealnej. Ponadto
stanowi¹ one propozycjê do opracowania programu dla specjalizacji zawodowej w zawodzie technik
mechatronik.
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Wstêpne kszta³cenie i szkolenie zawodowe 
przyk³ad monitoringu sieci ReferNet
Initial vocational education and training
 the example of monitoring in ReferNet Network
S³owa kluczowe: kszta³cenie zawodowe, szkolenie zawodowe, program nauczania, podstawa programowa
kszta³cenia w zawodzie, efekty kszta³cenia, typy szkó³, ocenianie wewn¹trzszkolne, ocenianie zewnêtrzne, Program
Pierwsza Praca
Keywords: vocational education, vocational training, curriculum, core curriculum of vocational education, results
of education, school types, intra-school evaluation, external evaluation, Programme First Job
Summary
The article presents the initial system of vocational education and training in Poland understood as
comprehensive or vocational education in the system of initial education. This system refers to the learners
in lower- and upper-secondary school as well as at the university level before they start their professional career.
The role of the Polish Craft Union and employers in the creation of the cohesive system of vocational education
is also described in the article.

Wprowadzenie
Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (CEDEFOP) poprzez dzia³alnoæ naukow¹
i techniczn¹ przyczynia siê do wprowadzania w ¿ycie wspólnej polityki w dziedzinie szkolenia
zawodowego. Aktualnie jest budowana europejska sieæ danych i ekspertyz ReferNet. Europejska sieæ
instytucji zajmuj¹cych siê gromadzeniem danych i sporz¹dzaniem ekspertyz dotycz¹cych zagadnieñ
kszta³cenia i szkolenia zawodowego oraz rynku pracy dzia³a poprzez konsorcja ró¿norodnych podmiotów
zajmuj¹cych siê t¹ tematyk¹ w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich UE. Polska przyst¹pi³a do sieci
ReferNet z chwil¹ wejcia do Unii Europejskiej, a BKKK otrzyma³o zadanie utworzenia polskiego
konsorcjum. Jednym z tematów opracowanych w ramach sieci ReferNet jest raport pt.: System
wstêpnego kszta³cenia i szkolenia zawodowego w Polsce. Raport powsta³ dziêki wspó³pracy interdyscyplinarnego zespo³u badaczy, w sk³adzie Jolanta Kornalewska, El¿bieta Goliñska, Jolanta Kosakowska,
90

POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 3/2005

Ewa Trojanowska, Teresa Sagan pod kierunkiem Henryka Bednarczyka, zajmuj¹cych siê funkcjonowaniem systemu kszta³cenia i szkolenia zawodowego w Polsce.
W Raporcie, opracowanym wed³ug wytycznych zamawiaj¹cego (BKKK), zosta³ przedstawiony
opis systemu szkolnego i pozaszkolnego IVET (Initial vocational education and training) w Polsce
w którym mo¿na (po raz pierwszy) zdobyæ wiedzê, umiejêtnoci i kompetencje, które absolwentowi
pozwol¹ na znalezienie siê w okrelonej grupie zawodowej. Informacje na ka¿dym z poziomów
i systemów dotyczy³y: wymagañ na wejciu, programów nauczania, efektów kszta³cenia oraz danych
statystycznych.
Opracowany raport sk³ada siê z siedmiu rozdzia³ów dotycz¹cych ogólnych informacji o wstêpnym
kszta³ceniu i szkoleniu zawodowym (IVET) w Polsce oraz na poszczególnych poziomach kszta³cenia,
jak równie¿ szkolenia u pracodawcy oraz poprzez programy rz¹dowe dla m³odzie¿y.
Zgodnie z zamówieniem przedstawiono najwa¿niejsze treci raportu z uwzglêdnieniem kszta³cenia
zawodowego w systemie edukacji narodowej oraz rolê zak³adów rzemielniczych w kszta³ceniu
zawodowym.

Gimnazjum
W Polsce nie ma oficjalnej definicji wstêpnego kszta³cenia i szkolenia zawodowego. Na u¿ytek
opracowania przyjêto nastêpuj¹c¹ definicjê: wstêpne kszta³cenie i szkolenie zawodowe jest to
kszta³cenie ogólnokszta³c¹ce lub zawodowe prowadzone w systemie edukacji pocz¹tkowej, zwykle przed
wejciem ucz¹cego siê w ¿ycie zawodowe1. Tak wiêc wstêpne kszta³cenie i szkolenie wstêpne mo¿e
byæ prowadzone na ka¿dym poziomie edukacji ogólnej lub zawodowej b¹d w ramach przysposobienia
zawodowego. Równie¿ niektóre formy szkolenia prowadzonego po wejciu w ¿ycie zawodowe (np.
przekwalifikowanie) mog¹ zostaæ uznane za szkolenie wstêpne.
W polskim systemie edukacji najwczeniej wstêpne kszta³cenie zawodowe jest prowadzone
w gimnazjach przysposabiaj¹cych do pracy. Do szkó³ tych uczêszczaj¹ uczniowie, którzy po rocznej
nauce w gimnazjum i po ukoñczeniu 15 roku ¿ycia nie rokuj¹ ukoñczenia gimnazjum
w normalnym trybie. Najczêciej s¹ oni uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy, które ucz¹
i wychowuj¹ przez pracê.
Programy nauczania  Uczniowie wszystkich klas gimnazjum, w tym tak¿e przysposabiaj¹cych
do pracy, realizuj¹ programy kszta³cenia ogólnego uwzglêdniaj¹ce podstawê programow¹ kszta³cenia
ogólnego. Dodatkowo w oddziale przysposabiaj¹cym do pracy realizowany jest program przysposobienia
do pracy. Przysposobienie do pracy mo¿e byæ organizowane w gimnazjum albo poza nim na podstawie
umowy zawartej przez dyrektora gimnazjum, np. ze szko³¹ prowadz¹c¹ kszta³cenie zawodowe, placówk¹
kszta³cenia ustawicznego oraz pracodawc¹2.
Efekty kszta³cenia  Po ukoñczeniu gimnazjum w oddziale przysposabiaj¹cym do pracy absolwent
otrzymuje wiadectwo ukoñczenia gimnazjum z informacj¹, ¿e uczêszcza³ do oddzia³u przysposabiaj¹cego do pracy i zrealizowa³ program przysposobienia do pracy opracowany z uwzglêdnieniem treci
kszta³cenia zawartych w podstawie programowej kszta³cenia w danym zawodzie.
1

2

P. Tissot: Terminology of vocational training policy. A multilingual glossary for an enlarged Europe. Luxembourg, 2004
CEDEFOP.
Ramowy statut gimnazjum  za³¹cznik do rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³  Dz. U. Nr 10, poz. 96 z pón. zm.
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Kszta³cenie ponadgimnazjalne w systemie szkolnym i pozaszkolnym
Kszta³cenie wstêpne i szkolenie zawodowe na poziomie szko³y ponadgimnazjalnej odbywa siê
w systemie szkolnym i pozaszkolnym.
W systemie szkolnym, w ramach przeprowadzanej reformy owiaty w Polsce, od 1 wrzenia
2002 roku rozpoczê³a siê reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Od tego czasu mamy nastêpuj¹ce
typy szkó³ ponadgimnazjalnych, w których realizowane jest kszta³cenie zawodowe: zasadnicze szko³y
zawodowe; trzyletnie licea profilowane kszta³c¹ce w profilach kszta³cenia ogólnozawodowego; czteroletnie technika; trzyletnie technika uzupe³niaj¹ce dla absolwentów zasadniczych szkó³ zawodowych; szko³y
policealne o okresie nauczania nie d³u¿szym ni¿ 2,5 roku, których ukoñczenie umo¿liwia osobom
posiadaj¹cym wykszta³cenie rednie uzyskanie dyplomu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe po
zdaniu egzaminu oraz trzyletnie szko³y specjalne przysposabiaj¹ce do pracy dla uczniów, których
ukoñczenie umo¿liwia uzyskanie wiadectwa potwierdzaj¹cego przysposobienie do pracy.
Kszta³cenie zawodowe w systemie pozaszkolnym jest realizowane jako: kursy i szkolenia;
konferencje, seminaria, warsztaty, odczyty; nauczanie na odleg³oæ; praktyki i sta¿e; studia podyplomowe,
daj¹ce nowe, dodatkowe kwalifikacje oraz kszta³cenie przemienne.
Zawodowe kszta³cenie w formach pozaszkolnych jest organizowane przez centra kszta³cenia
ustawicznego (CKU), centra kszta³cenia praktycznego (CKP), orodki dokszta³cania i doskonalenia
zawodowego, Ochotnicze Hufce Pracy (OHP), instytucje szkolnictwa wy¿szego, przedsiêbiorstwa
i organizacje pozarz¹dowe.
Od roku szkolnego 2002/2003 w szko³ach prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe mog¹ kszta³ciæ siê
tylko absolwenci szkó³ gimnazjalnych, maj¹cy za sob¹ 9 lat obowi¹zkowego kszta³cenia w szko³ach
ni¿szego szczebla.
W formach kszta³cenia przemiennego, jako m³odociani pracownicy, mog¹ dokszta³caæ siê osoby,
które maj¹ 16 lat, ukoñczy³y gimnazjum i nie stwierdzono u nich przeciwwskazañ medycznych do
wykonywania przysz³ego zawodu. Kszta³cenie w formach przemiennych, realizowane przez szko³ê, jest
przeznaczone dla absolwentów gimnazjów, którzy rozpoczêli nauczanie w zasadniczych szko³ach
zawodowych. Warunki naboru s¹ ustalane przez szko³y.
Programy nauczania  Organizacjê kszta³cenia w szko³ach zawodowych planuje siê w oparciu
o ramowe plany nauczania dla okrelonego typu szko³y. Podstawowymi dokumentami, w oparciu o które
realizowany jest proces kszta³cenia zawodowego, s¹: podstawa programowa kszta³cenia w zawodzie
i program nauczania. Podstawa programowa kszta³cenia w zawodzie jest dokumentem, na podstawie
którego opracowywane s¹ programy nauczania.
Program nauczania dla zawodu jest podstawowym dokumentem, w oparciu o który realizowane
s¹ zadania edukacyjne w szkole. Stanowi on zbiór usystematyzowanych, celowych uk³adów umiejêtnoci
i treci nauczania, ujêtych w podstawie programowej kszta³cenia wraz ze wskazówkami dotycz¹cymi
realizacji procesu kszta³cenia i oceniania osi¹gniêæ edukacyjnych ucznia.
Jednym z g³ównych celów wdra¿anej reformy edukacji jest sprzyjanie poprawie jakoci
edukacji, rozumianej jako integralny proces kszta³cenia i wychowania. Przyjêcie takiego za³o¿enia
znalaz³o swój wyraz, przede wszystkim, we wprowadzeniu nowego systemu oceniania, na który sk³adaj¹
siê ocenianie wewn¹trzszkolne i ocenianie zewnêtrzne, akredytacji placówek i orodków prowadz¹cych kszta³cenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz mierzeniu jakoci pracy szko³y.
Ocenianie wewn¹trzszkolne osi¹gniêæ edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomu i postêpów w opanowaniu przez ucznia wiadomoci i umiejêtnoci w stosunku do
wymagañ edukacyjnych wynikaj¹cych z programów nauczania oraz formu³owania oceny. Szczegó³owe
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zasady oceniania wewn¹trzszkolnego okrela statut szko³y z uwzglêdnieniem przepisów okrelonych
przez ministra w³aciwego do spraw owiaty i wychowania i og³oszonych w formie rozporz¹dzenia.
Wprowadzona w ramach reformy edukacji ró¿norodnoæ programów nauczania, metod i stosowanych rodków oraz zró¿nicowanie wymagañ wynikaj¹ce z ró¿nych wewn¹trzszkolnych systemów
oceniania spowodowa³o, ¿e konieczne sta³o siê wprowadzenie do systemu edukacji oceniania
zewnêtrznego zapewniaj¹cego spójnoæ nauczania i pozwalaj¹cego na podsumowywanie i porównywanie pracy szkó³ i poszczególnych uczniów. Ocenianie zewnêtrzne wprowadzono w Polsce od roku 2002.
Jest ono oparte na jednolitych dla wszystkich uczniów na danym poziomie kszta³cenia standardach
egzaminacyjnych, dziêki czemu zapewniona jest porównywalnoæ wyników nauczania w skali kraju.
Ocenianie zewnêtrzne realizowane w ramach zewnêtrznego systemu egzaminacyjnego sk³ada siê
ze: sprawdzianu z poziomu opanowania umiejêtnoci w ostatniej klasie szecioletniej szko³y podstawowej; egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum z umiejêtnoci i wiadomoci z zakresu przedmiotów
humanistycznych oraz z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych; egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe (zwanego egzaminem zawodowym) przeprowadzanego po ukoñczeniu
szko³y zawodowej (zasadniczej szko³y zawodowej i technikum) lub policealnej w celu potwierdzenia
uzyskanych kwalifikacji, w zawodach ukierunkowanych na rynek pracy; egzaminu maturalnego,
bêd¹cego form¹ oceny poziomu wykszta³cenia ogólnego, dla absolwentów dotychczasowych szkó³
rednich, kszta³c¹cych na poziomie rednim ogólnym oraz absolwentów trzyletnich liceów profilowanych
i dwuletnich liceów uzupe³niaj¹cych.
Istot¹ oceniania zewnêtrznego jest to, ¿e wszyscy zdaj¹cy rozwi¹zuj¹ te same zadania przygotowane
przez instytucje zewnêtrzne wzglêdem szko³y  s¹ to Centralna Komisja Egzaminacyjna i okrêgowe
komisje egzaminacyjne. Zadania te oceniaj¹ zewnêtrzni egzaminatorzy wed³ug cile okrelonych
kryteriów. Podstawê do opracowania zadañ egzaminacyjnych stanowi¹ standardy wymagañ egzaminacyjnych.
Dzia³ania podjête przez ministra edukacji w celu poprawy zapewnienia jakoci us³ug edukacyjnych,
zw³aszcza w systemie pozaszkolnym, znalaz³y swój wyraz w znowelizowanej Ustawie o systemie
owiaty, która wprowadzi³a system akredytacji placówek prowadz¹cych kszta³cenie w formach
pozaszkolnych.
Poprawie jakoci edukacji w szko³ach ma s³u¿yæ nadzór pedagogiczny, którego celem jest
doskonalenie systemu owiaty, a w szczególnoci jakociowy rozwój szkó³ i placówek, wspomaganie
rozwoju uczniów i wychowanków oraz rozwoju zawodowego nauczycieli, sprawowany wed³ug nowych
zasad.
Organy sprawuj¹ce nadzór pedagogiczny prowadz¹ mierzenie jakoci pracy szkó³ i placówek
uwzglêdniaj¹c standardy oceny jakoci pracy szkó³ i placówek.
Efekty kszta³cenia  Po ukoñczeniu szko³y uczeñ otrzymuje wiadectwo ukoñczenia zasadniczej
szko³y zawodowej, jeli na zakoñczenie nauki otrzyma³ wszystkie oceny pozytywne. Dyplom
potwierdzaj¹cy kwalifikacje zawodowe mo¿e uzyskaæ ten absolwent, który przyst¹pi do zewnêtrznego
egzaminu zawodowego, organizowanego przez okrêgow¹ komisjê egzaminacyjn¹ (OKE) i uzyska
z niego wynik pozytywny. Egzamin ten nie jest obowi¹zkowy.
Ukoñczenie liceum profilowanego kszta³c¹cego w profilach kszta³cenia ogólnozawodowego umo¿liwia uzyskanie wiadectwa dojrza³oci po zdaniu egzaminu maturalnego.
Ukoñczenie technikum przygotowuje ucznia, do podjêcia pracy zawodowej i umo¿liwia uzyskanie
matury i potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w zewnêtrznym systemie egzaminacyjnym. Jeli uczeñ
uzyska pozytywny wynik na maturze, otrzymuje wiadectwo dojrza³oci, jeli uzyska pozytywny wynik
z zewnêtrznego egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje w okrelonym zawodzie, to otrzymuj¹ dyplom
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technika w tym zawodzie  jego uzyskanie nie zale¿y od tego, czy absolwent posiada wiadectwo
dojrza³oci, czy nie.
Szko³y policealne prowadz¹ kszta³cenie zawodowe na podbudowie programowej liceum. Ich
ukoñczenie umo¿liwia osobom posiadaj¹cym wykszta³cenie rednie zdobycie kwalifikacji zawodowych
na poziomie zasadniczym lub rednim oraz uzyskanie dyplomu potwierdzaj¹cego kwalifikacje
zawodowe po zdaniu egzaminu.
Ukoñczenie trzyletniej szko³y specjalnej przysposabiaj¹cej do pracy umo¿liwia absolwentowi
uzyskanie wiadectwa potwierdzaj¹cego przysposobienie do pracy.

Szkolenie u pracodawcy
W procesie szkolenia zawodowego u pracodawców wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ ma³e i rednie zak³ady
rzemielnicze oraz organizacje samorz¹du gospodarczego rzemios³a: cechy, izby rzemielnicze i Zwi¹zek
Rzemios³a Polskiego. Nauka zawodu w rzemiole to znana i powszechna forma zdobywania
umiejêtnoci i kwalifikacji zawodowych dotycz¹ca g³ównie poziomu zasadniczej szko³y zawodowej.
Nowelizacja w 2002 r. ustawy o rzemiole przynios³a nowe, istotne rozwi¹zania w dziedzinie
rzemielniczej owiaty zawodowej, a mianowicie wprowadzono prawny nadzór izb rzemielniczych nad
procesem przygotowania zawodowego w zak³adach rzemielniczych, nak³adaj¹c równoczenie na
szkol¹cych obowi¹zek cz³onkostwa w cechu lub izbie.
Obecnie w organizacjach rzemios³a na ogóln¹ iloæ oko³o trzystu tysiêcy zrzeszonych rzemielników oko³o 27 350 zak³adów szkoli uczniów. Iloæ pracodawców zainteresowanych szkoleniem
m³odocianych z roku na rok zmniejsza siê. Na pocz¹tku lat 90. liczba zak³adów szkol¹cych wynosi³a
oko³o 60 tys., a w latach kolejnych przyk³adowo: 1996 r.  47, 5 tys., 2000 r.  39 tys. Jest to
niekorzystne zjawisko, a przyczyniaj¹ siê do niego m.in.: wzrost formalnych obci¹¿eñ pracodawców
szkol¹cych, czêsto zmieniaj¹ce siê i niespójne przepisy zwi¹zane z zatrudnieniem m³odocianych oraz
z organizacj¹ nauki zawodu, w tym bardzo krótki czas nauki zawodu.
Podstawowym aktem prawnym okrelaj¹cym zasady ³¹czenia kszta³cenia zawodowego z zatrudnieniem m³odocianych jest ustawa Kodeks Pracy. Przepisy dotycz¹ce zatrudnienia m³odocianych zawieraj¹
odrêbny dzia³ kodeksu, co nadaje tej grupie m³odzie¿y rangê grupy pracowników szczególnie
chronionych przez prawo pracy.
W myl ustawy Kodeks Pracy m³odocianym jest osoba, która ukoñczy³a 16 lat, a nie przekroczy³a
18 roku ¿ycia. Istotnym warunkiem zawarcia umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego jest
ukoñczenie przez m³odocianego gimnazjum. Dopuszcza siê mo¿liwoæ zatrudnienia m³odocianego po
przedstawieniu przez niego wiadectwa lekarskiego, stwierdzaj¹cego, ¿e praca danego rodzaju nie zagra¿a
jego zdrowiu.
Szczegó³owe zasady odbywania przygotowania zawodowego ustalaj¹ przepisy rozporz¹dzenia
rady ministrów w sprawie przygotowania zawodowego m³odocianych i ich wynagradzania oraz ministra
w³aciwego do spraw owiaty w sprawie praktycznej nauki zawodu okrelaj¹cego kwalifikacje
zawodowe i przygotowanie pedagogiczne stawiane przed pracodawcami zamierzaj¹cymi zatrudniæ
m³odocianych w celu nauki zawodu.
Przygotowanie zawodowe m³odocianych mo¿e odbywaæ siê w dwóch formach: jako nauka
zawodu, która ma na celu przygotowanie m³odocianego do pracy w charakterze czeladnika lub
wykwalifikowanego robotnika i obejmuje praktyczn¹ naukê zawodu organizowan¹ u pracodawcy oraz
dokszta³canie teoretyczne b¹d jako przyuczenie do wykonywania okrelonej pracy, które ma na celu
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przygotowanie m³odocianego do pracy w charakterze robotnika przyuczonego i mo¿e dotyczyæ
wybranych prac wchodz¹cych w zakres nauki zawodu.
Charakterystyczne dla nauki zawodu zorganizowanej u pracodawcy rzemielnika jest to, ¿e: mo¿e
dotyczyæ absolwentów gimnazjum w wieku od 16 do 18 roku ¿ycia; organizowana jest na podstawie
zarejestrowanej w cechu umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego, która uczniom szko³y
nadaje podwójny status prawny: ucznia i pracownika m³odocianego; przebieg nauki nadzorowany jest
przez izbê rzemielnicz¹ lub z jej upowa¿nienia cech; dotyczy zawodów umieszczonych w klasyfikacji
szkolnej oraz zawodów pozaszkolnych; koñczy siê egzaminem czeladniczym sk³adanym przed komisj¹
egzaminacyjn¹ izby rzemielniczej.
M³odociani ucz¹cy siê zawodu musz¹ siê dokszta³caæ, gdy¿ nauka zawodu w rzemiole sk³ada
siê z dwóch integralnych, równolegle realizowanych czêci: praktycznej u rzemielnika i dokszta³cania
teoretycznego organizowanego w szkole zasadniczej, na kursie dokszta³caj¹cym b¹d w drodze
indywidualnego szkolenia. Przyjêta forma dokszta³cania jest kwesti¹ wyboru ucznia i mistrza szkol¹cego,
co znajduje odzwierciedlenie w treci zawartej umowy o pracê.
Naukê zawodu mog¹ prowadziæ tylko ci pracodawcy, którzy spe³niaj¹ okrelone warunki:
techniczne, organizacyjne i merytoryczne, co umo¿liwia pe³n¹ realizacjê programu nauki praktycznej.
Zajêcia praktyczne z m³odocianymi pracownikami mog¹ prowadziæ wy³¹cznie osoby posiadaj¹ce
odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz przygotowanie pedagogiczne uzyskane w drodze ukoñczenia kursu pedagogicznego z programem zatwierdzonym przez kuratora owiaty i zakoñczonym
egzaminem przed pañstwow¹ komisj¹ egzaminacyjn¹.
Izby rzemielnicze i cechy podejmuj¹ ró¿norodne dzia³ania maj¹ce na celu promocjê nauki zawodu
u rzemielnika. Inn¹, istotn¹ form¹ promocji nauki zawodu w rzemiole s¹ tzw. instrumenty
ekonomiczne stosowane przez rz¹d, maj¹ce na celu zachêcenie pracodawców do szkolenia uczniów.
W miejsce ulgi podatkowej z tytu³u wyszkolenia ucznia wprowadzono, pocz¹wszy od stycznia
2004 r., inny instrument finansowy, wpieraj¹cy system organizacji nauki praktycznej zawodu
u pracodawcy, a mianowicie dofinansowanie kosztów szkolenia praktycznego. Dofinansowanie
polega na przekazaniu pracodawcy czêci rodków przeznaczonych przez rz¹d na edukacjê poprzez
wyp³atê stosownej kwoty we w³aciwej jednostce samorz¹du terytorialnego.
Drug¹ form¹ wspierania przez Pañstwo szkolenia praktycznego prowadzonego przez pracodawców jest system refundacji, czyli zwrotu pracodawcy wynagrodzenia wyp³acanego m³odocianemu
i sk³adki ubezpieczeniowej za niego op³aconej. Celem wprowadzenia przez Pañstwo tego dodatkowego
instrumentu ekonomicznego by³o zachêcenie pracodawców do zwiêkszenia iloci pracowników m³odocianych zatrudnianych w celu przygotowania zawodowego.
Programy nauczania  Naukê w rzemiole prowadzi siê w zawodach szkolnych objêtych
klasyfikacj¹ zawodów i szkolnictwa zawodowego oraz w zawodach pozaszkolnych objêtych klasyfikacj¹
zawodów i specjalnoci.
Nauka zawodu u pracodawcy w zawodach szkolnych jest realizowana na podstawie programów
nauczania, uwzglêdniaj¹cych podstawy programowe kszta³cenia w zawodzie, a w odniesieniu do
zawodów pozaszkolnych jest prowadzona wed³ug programów bêd¹cych podstaw¹ przeprowadzenia
egzaminów kwalifikacyjnych na tytu³ czeladnika.
W zawodach szkolnych nauka u pracodawcy jest prowadzona w oparciu o programy dopuszczone
do u¿ytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Natomiast w zawodach
gospodarczych w oparciu o programy, opracowane przez pracodawców, uwzglêdniaj¹ce standardy
wymagañ bêd¹cych podstaw¹ przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach
odpowiadaj¹cych danemu rodzajowi rzemios³a.
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Zwi¹zek Rzemios³a Polskiego ustali³ standardy wymagañ (dla 108 zawodów), bêd¹cych
podstaw¹ przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach odpowiadaj¹cych
danemu rodzajowi rzemios³a. W zawodach wystêpuj¹cych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego przyjêto standardy ustalone przez ministra w³aciwego do spraw edukacji.
Nadzór nad dzia³alnoci¹ komisji egzaminacyjnych izb rzemielniczych powierzono Zwi¹zkowi
Rzemios³a Polskiego. Obecnie izby rzemielnicze powo³a³y 1001 komisji czeladniczych i 976 mistrzowskich komisji egzaminacyjnych w 102 zawodach. W sk³ad komisji wchodzi oko³o 7200 osób.
Cz³onkowie komisji egzaminacyjnych zostali przeszkoleni wed³ug programu przygotowanego przez
Zwi¹zek Rzemios³a Polskiego. Wed³ug informacji przekazanych przez izby rzemielnicze w roku 2004
komisje egzaminacyjne przeegzaminowa³y na poziomie: czeladniczym  ponad 12 900 osób, mistrzowskim  ponad 3 900 osób.
Efekty kszta³cenia  Osoby, które z³o¿y³y stosowne egzaminy przed komisjami egzaminacyjnymi
izb rzemielniczych otrzymuj¹ dyplomy mistrza lub wiadectwa czeladnicze. wiadectwa czeladnicze
i dyplomy mistrzowskie wydane przez izby rzemielnicze maj¹ charakter pañstwowych dokumentów.
W zak³adach rzemielniczych w roku szkolnym 2003/2004 zatrudnionych by³o oko³o 85 tysiêcy
m³odocianych pracowników3, a w 2004/2005  93 tysi¹ce.
Interesuj¹ce wyniki daje analiza zainteresowania poszczególnymi zawodami. W rzemiole mo¿na
uczyæ siê i zdawaæ egzaminy w 108 zawodach, tymczasem m³odzie¿ uczy siê tylko w 65 sporód nich.
Zawody ciesz¹ce siê tradycyjnie najwiêkszym zainteresowaniem m³odzie¿y to: mechanik pojazdowy,
fryzjer, stolarz, piekarz i cukiernik. Du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê zawody zwi¹zane z przetwórstwem ¿ywnoci  ³¹cznie jest to blisko jedna trzecia uczniów rzemielniczych. Ogólnie w piêciu
najliczniej obsadzonych zawodach jest zgromadzonych ponad 60 tysiêcy uczniów. Znacz¹c¹ ilociowo
grupê m³odzie¿y ucz¹cej siê zawodu u pracodawców rzemielników stanowi¹ mieszkañcy wsi i ma³ych
miejscowoci, dla których czêsto rzemielnik  s¹siad jest jedynym pracodawc¹, a zarazem naukodawc¹
w okolicy.

Szko³y policealne
Od 1 wrzenia 2005 r. w nowych szko³ach policealnych bêd¹ mogli kszta³ciæ siê absolwenci
liceum ogólnokszta³c¹cego, liceum profilowanego lub technikum.
Programy nauczania  W szkole policealnej podczas obowi¹zkowych zajêæ edukacyjnych
o charakterze dydaktyczno-wychowawczym mo¿e odbywaæ siê nauczanie przedmiotów, bloków przedmiotowych oraz realizacja modu³ów. Zajêcia edukacyjne w ramach kszta³cenia zawodowego mog¹ byæ
prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych: szkó³ wy¿szych, CKU, CKP, ODiDZ,
pracodawców oraz w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu prowadzi prace nad modu³owymi programami
kszta³cenia dla szkó³ policealnych, aby absolwenci liceów profilowanych, którzy ju¿ posiadaj¹
kwalifikacje w konkretnym zawodzie i chc¹ zdobyæ kwalifikacje w nowym, pokrewnym, nie musieli
w szkole policealnej uczyæ siê tego, co ju¿ umiej¹.
Dziêki tym rozwi¹zaniom absolwent liceum profilowanego i technikum bêdzie móg³ kszta³ciæ siê
w szkole policealnej w cyklu rocznym lub pó³torarocznym, zale¿nie od zakresu treci wymaganych
3

Narodowe Obserwatorium Kszta³cenia Zawodowego. Raport 2003. Biuro Koordynacji Kszta³cenia Kadr, Fundacja Fundusz
Wspó³pracy, Warszawa 2004.
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w konkretnym zawodzie oraz z³o¿onoci zadañ i umiejêtnoci zawodowych. Tak skrócone cykle
kszta³cenia pozwol¹ wybraæ zawód, na który bêdzie zapotrzebowanie na rynku pracy  czasem zupe³nie
nowy, który dopiero siê pojawi  i w bardzo krótkim czasie wejæ, z kwalifikacjami do wykonywania
tego zawodu, na rynek pracy.
Efekty kszta³cenia  Zadaniem szkó³ policealnych jest przygotowanie s³uchaczy do uzyskania
przez nich kwalifikacji zawodowych na poziomie rednim. Absolwent szko³y policealnej uzyskuje
wiadectwo jej ukoñczenia i wówczas mo¿e przyst¹piæ do zewnêtrznego egzaminu potwierdzaj¹cego
kwalifikacje w danym zawodzie. W nowej szkole policealnej mo¿liwe bêdzie skrócenie czasu nauki, jeli
absolwent liceum profilowanego kszta³ci³ siê wczeniej w podobnym kierunku, jaki wybra³ w szkole
policealnej.
W roku szkolnym 2003/2004 w m³odzie¿owych szko³ach policealnych (bez specjalnych) kszta³ci³o
siê ogó³em 90 237 uczniów, w tym 59 853 kobiet4.

Szko³y wy¿sze
Kszta³cenie na poziomie wy¿szym w Polsce realizuj¹ dwa typy uczelni: tak zwane uczelnie
akademickie oraz wy¿sze szko³y zawodowe. Wszystkie szko³y wy¿sze s¹ autonomiczne w swej
dzia³alnoci. Ze wzglêdu na fakt, i¿ w Polsce nie dokonano odró¿nienia pomiêdzy kszta³ceniem
zawodowym i akademickim ró¿nica miêdzy tymi typami uczelni ogranicza siê do ustalenia ró¿nego
dopuszczalnego poziomu kszta³cenia, który mo¿e byæ w nich realizowany oraz nieco innych wymagañ
kadrowych i programowych do prowadzenia kszta³cenia.
Od 1 wrzenia 2005 roku wchodzi w ¿ycie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wy¿szym.
Najistotniejsz¹ z przewidywanych zmian jest ca³kowite ujednolicenie zasad funkcjonowania
i prowadzenia dzia³alnoci dydaktycznej przez uczelnie wszystkich typów, nowa ustawa obejmie
bowiem swym dzia³aniem wszystkie szko³y wy¿sze nie ró¿nicuj¹c zasad prowadzenia kszta³cenia ze
wzglêdu na typ uczelni, lecz ze wzglêdu na poziom studiów. Studia bêd¹ mog³y byæ prowadzone przez
wszystkie szko³y wy¿sze, nie jak dotychczas wy³¹cznie na kierunkach studiów, lecz tak¿e na
makrokierunkach i studiach miêdzykierunkowych. Rozwi¹zanie to umo¿liwi studentom zdobywanie
interdyscyplinarnego wykszta³cenia z obszarów dzielonych dotychczas pomiêdzy ró¿ne kierunki studiów.
Posiadanie wszechstronnego wykszta³cenia z ró¿nych pokrewnych dziedzin powinno zwiêkszyæ szanse
osób uzyskuj¹cych tak szerokie kwalifikacje na rynku pracy na znalezienie interesuj¹cej i dobrze p³atnej
pracy. Ustawa przewiduje, ¿e niektóre kierunki studiów bêd¹ prowadzone wy³¹cznie na poziomie
studiów zawodowych, na tych kierunkach nie mo¿na bêdzie kontynuowaæ nauki na poziomie
magisterskim.
Obecnie studia w Polsce mog¹ byæ prowadzone na jednym ze 106 kierunków studiów.
W Polsce dostêp do kszta³cenia w szkolnictwie wy¿szym jest otwarty dla ka¿dej osoby, która
ukoñczy³a szko³ê redni¹ i posiada wiadectwo dojrza³oci.
Programy studiów  W polskim systemie szkolnictwa wy¿szego standardy nauczania s¹ zbiorem
regu³ kszta³cenia na studiach wy¿szych, prowadzonych w ró¿nych formach w ramach kierunków
studiów, makrokierunków lub studiów miêdzykierunkowych. Oznacza to, ¿e standardy s¹ ogólnymi
wytycznymi pozostawiaj¹cymi uczelniom pewn¹ swobodê w ró¿nicowaniu programów w zale¿noci od
specyfiki zapotrzebowañ regionu, jednak gwarantuj¹ one studentom, ¿e koñcz¹c studia w dowolnej
uczelni uzyskaj¹ wiedzê i kompetencje na porównywalnym poziomie.
4

Owiata i Wychowanie w roku szkolnym 2003/2004, G³ówny Urz¹d Statystyczny, Warszawa 2004.
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W standardzie wskazuje siê minimaln¹ liczbê godzin kszta³cenia, które musz¹ byæ zrealizowane bez
wzglêdu na tryb odbywania tych studiów, zakres najistotniejszych dla danego kierunku przedmiotów,
które musz¹ byæ zrealizowane oraz najistotniejsze dla nich treci programowe. W wiêkszoci przypadków
standardy s¹ okrelone w taki sposób, ¿e dla studiów dziennych rada wydzia³u okrela dowolnie oko³o
40% programu studiów, uzupe³niaj¹c go wybranymi przez siebie przedmiotami i ustalaj¹c jednoczenie
ich treci programowe, tym samym profiluj¹c w specyficzny dla siebie sposób prowadzone kszta³cenie.
Prawid³owoæ realizowania procesu dydaktycznego szko³y od 2002 r. sprawdzana i oceniana jest
przez Pañstwow¹ Komisjê Akredytacyjn¹. Komisja przedstawia ministrowi w³aciwemu do spraw
szkolnictwa wy¿szego opinie i wnioski dotycz¹ce: utworzenia uczelni, przyznania uczelni uprawnienia
do prowadzenia studiów na danym kierunku i okrelonym poziomie kszta³cenia oraz dokonanej oceny
kszta³cenia na danym kierunku.
Efekty kszta³cenia  Absolwenci studiów wy¿sze mog¹ uzyskaæ tytu³ tytu³ licencjata, in¿yniera,
magistra lub tytu³ równorzêdny.
Nadanie tytu³u zawodowego dokumentowane jest wydaniem dyplomu ukoñczenia studiów. Od
bie¿¹cego roku akademickiego szko³y wy¿sze bêd¹ wydawa³y swoim absolwentom dyplomy zgodnie
z nowym wzorem. Nowy dyplom sk³ada siê z dwóch czêci  czêæ A i B. Czêæ A zbli¿ona jest do
poprzedniego wzoru dyplomu i zawiera podstawowe informacje o osobie, której wydano dyplom, nazwê
uczelni i jednostki prowadz¹cej kierunek studiów, a tak¿e informacje o: nadanym tytule zawodowym,
ukoñczonym kierunku studiów oraz uzyskanej ocenie koñcowej. Czêæ B dyplomu stanowi tak zwany
suplement do dyplomu. Suplement zawiera wszystkie najistotniejsze informacje o ukoñczonych
studiach, a zatem informacje przede wszystkim o czasie ich trwania, prowadzonych i zaliczonych
w trakcie studiów przedmiotach i praktykach zawodowych oraz ich wymiarach godzinowych,
indywidualnych osi¹gniêciach absolwenta, a tak¿e kwalifikacjach zawodowych oraz uprawnieniach
zawodowych i akademickich, wynikaj¹cych z posiadania okrelonego tytu³u zawodowego.

Program dla m³odzie¿y
W Polsce nie funkcjonuj¹ programy/projekty dla m³odzie¿y, umo¿liwiaj¹ce m³odym ludziom
pozostanie w systemie edukacji szkolnej i uzyskanie kwalifikacji na okrelonym poziomie i/lub do
okrelonego wieku. S¹ jedynie realizowane programy rz¹dowe, przeciwdzia³aj¹ce bezrobociu wród
absolwentów oraz m³odych bezrobotnych osób.
Wysokie bezrobocie, bêd¹ce konsekwencj¹ zachodz¹cych przemian gospodarczych, dotknê³o
w du¿ej mierze m³odych niewykszta³conych ludzi. Wskanik bezrobocia tej grupy osób siêga 50%5. Aby
zapobiec temu zjawisku, rz¹d w roku 2002 podj¹³ decyzjê o rozpoczêciu Programu Aktywizacji
Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca6.
Podstawowym celem Programu jest zwiêkszenie szans na uzyskanie dowiadczenia zawodowego
oraz podjêcie pierwszego zatrudnienia przez m³ode osoby.
Program jest adresowany do m³odych bezrobotnych do 25 lat oraz bezrobotnych absolwentów
studiów wy¿szych do 27 roku ¿ycia. Realizatorami Programu s¹ publiczne s³u¿by zatrudnienia:
5

6

http://www.mgip.gov.pl/Praca/RYNEK+PRACY/Programy/Krajowy+Plan+Dzialan+na+rzecz+Zatrudnienia+na+2005+rok (Dokument
przyjêty przez Radê Ministrów w dniu 21 wrzenia 2004 r.).
ród³em informacji o Programie Pierwsza Praca jest serwis informacyjny ze strony www.1praca.gov.pl oraz Informacje o realizacji
Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca w okresie od 2002 roku do wrzenia 2004 r. opracowane przez
Ministerstwo Gospodarski i Pracy, Departament Rynku Pracy.
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powiatowe i wojewódzkie urzêdy pracy oraz OHP. Do realizacji poszczególnych projektów anga¿owani
s¹ tak¿e partnerzy: m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego, Akademickie Biura Karier, Gminne Centra
Informacji, Szkolne Orodki Kariery.
Od czerwca 2002 r. do marca 2005 r. z Programu Pierwsza Praca skorzysta³o ³¹cznie 2 450,2
tys. osób, z czego 578 tys. wziê³o udzia³ w aktywnych formach przeciwdzia³ania bezrobociu. 183 tys.
m³odych ludzi objêtych aktywnymi formami Programu podjê³o zatrudnienie7. Od lipca br. ruszy³
Program Pierwszy Biznes, który jest skierowany do bezrobotnej m³odzie¿y do 25 roku ¿ycia oraz do
absolwentów szkó³ wy¿szych do 27 roku ¿ycia, zainteresowanych podjêciem w³asnej dzia³alnoci
gospodarczej. Program przewiduje szkolenia teoretyczne i praktyczne oraz udostêpnia rodki na za³o¿enie
w³asnej firmy dla uczestników Programu. Przewiduje siê, ¿e do koñca 2005 r. z Programu skorzysta
od 6 do 8 tys. m³odych bezrobotnych, zarejestrowanych w urzêdach pracy i zainteresowanych
za³o¿eniem w³asnego biznesu.
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In¿ynieria szkolenia  zarz¹dzanie kompetencjami
w przedsiêbiorstwie
Engineering training  competences management
in the enterprise
S³owa kluczowe: zarz¹dzanie kompetencjami, przedsiêbiorstwo, proces kszta³cenia, studia podyplomowe
Keywords: competences management, enterprise, educational process, postgraduate studies
Summary
The privatization and restructuring of Polish economy and the implementation of innovative processes in
enterprises require a change in the enterprise management strategy with human resources management as an
important element in this process. Therefore, it is essential to create the units, departments and centres for
vocational training and development in companies. The article presents the common Polish-French project of
vocational education/development for students and enterprises employees involved in such process.

Ustaw¹ z 20 kwietnia 2004 r. dotycz¹c¹ promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy,
wprowadzono nowe pojêcia dotycz¹ce ustawicznego kszta³cenia zawodowego, tj. Plan kszta³cenia
zawodowego w przedsiêbiorstwie i Bud¿et kszta³cenia  Zgodnie z ustaw¹ szefowie s³u¿b
zajmuj¹cych siê kszta³ceniem powinni posiadaæ umiejêtnoæ kierowania procesem kszta³cenia w swoim
zak³adzie, tj. znaæ procesy: koncepcji, realizacji, oceny/ewaluacji kszta³cenia/szkolenia.
W tym kontekcie przy wsparciu Ambasady Republiki Francuskiej w Warszawie i Rady Regionu
Rhône-Alpes, podjêto wspóln¹, polsko-francusk¹, inicjatyw¹ realizacji projektu dotycz¹cego zarz¹dzania
kompetencjami w przedsiêbiorstwie. Partnerami w projekcie s¹: Jean Moulin Uniwersytet Lyon3,
Francja, Instytut Badañ Edukacyjnych MENiS w Warszawie, Instytut Technologii Eksploatacji 
Pañstwowy Instytut Badawczy w Radomiu, DEMOS Polska z siedzib¹ w Warszawie.
Celem projektu  eksperymentu pedagogicznego jest dostarczenie umiejêtnoci niezbêdnych do
wykonywania funkcji Odpowiedzialny za Szkolenie/Kszta³cenie w przedsiêbiorstwie, dostarczenie
najnowszych wiadomoci w dziedzinie in¿ynierii kszta³cenia i praktycznych przyk³adów zarz¹dzania
kompetencjami. Po zakoñczeniu studiów uczestnicy bêd¹ w stanie kierowaæ programem szkolenia
w prywatnych lub publicznych przedsiêbiorstwach. Studia te jako prawdziwy akcelerator ich rozwoju
zawodowego umo¿liwi¹ absolwentom rozwa¿enie w przysz³oci dalszych dróg doskonalenia, np.
w funkcji HR (humaines ressources) albo w zawodach doradców.
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Dwuletni projekt zak³ada stworzenie typu kszta³cenia wyspecjalizowanego w in¿ynierii szkolenia
 zarz¹dzania kompetencjami w przedsiêbiorstwie, opieraj¹cego siê na modelu Master II istniej¹cego
w Szkole Biznesu i Administracji (I.A.E.) Jean Moulin Uniwersytet Lyon3 (Francja).
Komponenty projektu:
Faza I: Kszta³cenie wyk³adowców/ trenerów,
Faza II: Szkolenie pilota¿owe pierwszej promocji Master II.
Formy kszta³cenia  stacjonarne, zaoczne, e-learning z praktyk¹ we francuskich przedsiêbiorstwach.
Przedstawiamy g³ównego realizatora projektu Jean Moulin Uniwersytet Lyon3. Uniwersystet
zapewnia wielodyscyplinarn¹ edukacjê na nastêpuj¹cych 5 wydzia³ach:
• Prawa: prawo cywilne, prawo publiczne, historia prawa, prawo europejskie, prawo miêdzynarodowe,
prawo porównawcze;
• Szko³a Biznesu i Administracji (I.A.E.): Zarz¹dzanie, Biznes, Marketing, Finanse, Zarz¹dzanie
zasobami ludzkimi, Ksiêgowoæ, Ekonomia;
• Literatury i Cywilizacji: Literatura francuska i literatura porównawcza, Klasyka (grecka i ³aciñska),
Historia, Geografia, Komunikacja i informacja;
• Nauki Jêzyków Obcych: angielski, niemiecki, w³oski, rosyjski, hiszpañski, chiñski, japoñski itd.;
• Filozofii: Historia filozofii (staro¿ytnej i nowoczesnej), Logika, Estetyka, Epistemologia, Filozofia
moralna i polityczna;
• Instytut technologii (IUT): Komunikacja i informacja, Studia prawnicze, Biznes i handel.
Obecnie uczy siê tam 21170 tysiêcy studentów. Zatrudnia on 450 profesorów oraz licznych
wyk³adowców z zewn¹trz. Uniwersytet, oprócz dostarczenia dobrych jakociowo programów nauczania,
zapewnia studentom dostêp do wiata zawodowego poprzez oferowanie profesjonalnych programów
i utrzymywanie dobrych kontaktów z partnerami ekonomicznymi.
Uniwersytet definiuje sw¹ dzia³alnoæ jako:
Nowoczesn¹: ci¹g³e doskonalenie programów nauczania ukierunkowanych na przysz³oæ,
Otwart¹: adaptacja programów nauczania do rzeczywistych potrzeb spo³eczeñstwa,
Liberaln¹: ca³kowite odrzucenie jakichkolwiek wp³ywów politycznych, religijnych i rasowych.
Uniwersytet posiada szereg Centrów Badawczych, stowarzyszonych w Krajowym Centrum Badañ
Naukowych (National Center for Scientific Research), dzia³aj¹cych w takich dziedzinach, jak: Geografia,
Rozwój Regionalny, Zarz¹dzanie, Azja Wschodnia, Historia Chrzecijañstwa.
W projekcie uczestniczy Szko³a Biznesu i Zarz¹dzania Uniwersytetu w Lyon (I.A.E.)  jest jedn¹
z najwiêkszych szkó³ tego typu we Francji. Uczy siê w niej oko³o 5000 studentów rocznie, co stanowi
oko³o 1/4 liczby studentów ca³ego uniwersytetu. Misj¹ szko³y jest nauczanie we wszystkich aspektach
administracji i zarz¹dzania w biznesie, jak równie¿ prowadzenie badañ. Zatrudnia 140 asystentów
profesorów i profesorów. Ponadto oko³o 400 wyk³adowców z zewn¹trz prowadzi tam wyk³ady.
Przy I.A.E. istniej¹ dwa takie centra: Centrum Badawcze I.A.E (the I.A.E. Research Center) oraz
ISEOR. Pierwsze z nich zajmuje siê nowoczesnymi technologiami, drugie  programami nauczania.
I.A.E. planuje staæ siê uznan¹ europejsk¹ Szko³¹ Biznesu i Zarz¹dzania, strategicznie usytuowan¹
na skrzy¿owaniu wielkich europejskich miast. By osi¹gn¹æ swe cele, oferuje programy nauczania
zaplanowane tak, by przekazaæ studentom wiedzê, umiejêtnoci i zawodowe kompetencje odpowiadaj¹ce
rzeczywistoci globalnego rynku. I.A.E. w Lyon jest jedyn¹ sporód 29 szkó³ biznesu we Francji
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oferuj¹c¹ pe³en zakres programów nauczania na stopnie licencjata i magistra. Studenci otrzymuj¹ stopnie
naukowe (National Degrees) akredytowane przez ministerstwo ds. edukacji wy¿szej (National Ministra
of Higher Education).
Studiuj¹c w I.A.E. jest siê cz³onkiem narodowej sieci 29 francuskich uniwersyteckich szkó³ biznesu
(University Business Schools), sieci wychowanków I.A.E., zawodowej sieci firm partnerskich,
miêdzynarodowej sieci uniwersyteckiej sk³adaj¹cej siê z 350 partnerskich instytucji.
Ka¿dego roku I.A.E. umacnia swój zwi¹zek z miêdzynarodowymi instytucjami, nie tylko
w Zachodniej Europie i Ameryce Pó³nocnej  na przyk³ad Summer Business Program jest organizowany
razem z Carlson School of Management przy University of Minnesota  ale tak¿e w Australii i Ameryce
£aciñskiej.
Rozwijana jest równie¿ wspó³praca z uniwersytetami w centralnej i wschodniej Europie. Studia
MBA Uniwersytetu Lyon3 prowadzone s¹ m.in. w £odzi (Polska), Budapeszcie (Wêgry), Pradze
(Czechy), Bejrucie (Liban) oraz w Algierii.
W 2005 roku uruchomiono miêdzynarodowe programy: Junior accelerated MBA: Euro-MBA;
European Business Realities Program.
Departament Edukacji Ustawicznej (The Further Education Departament) oferuje szeroki zakres
kursów obejmuj¹cych od 300 do 500 godzin lekcyjnych i wyk³adowych. Przeznaczone one s¹ dla
personelu przedsiêbiorstw o pewnym zasobie wiedzy specjalistycznej. Departament organizuje tak¿e
specjalnie zaprojektowane kursy dla przedsiêbiorstw (intra-company oraz inter-company), jak równie¿
praktyki z zakresu zarz¹dzania i ksiêgowoci dla poszukuj¹cych pracy.
Pierwsze spotkanie Partnerów w projekcie odby³o siê 17 czerwca br. w Warszawie w Instytucie
Badañ Edukacyjnych. Ze strony francuskiej Partnerów reprezentowali:
• z Jean Moulin Uniwersytet Lyon3 - prof. Jerôme RIVE,
• z Ambasady Republiki Francuskiej  prof. Jose Kobielski.
Na spotkaniu poddano szczegó³owej analizie francuski program studiów podyplomowych Master
II In¿ynieria szkolenia  zarz¹dzanie kompetencjami w przedsiêbiorstwie (MASTER Sciences de
Management  Gestion des Ressources Humaines), francuski projekt umowy o wspó³pracy. Wstêpne
Porozumienie Stron wymaga od instytucji partnerskich dostosowania/modyfikacji treci programu
studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Jean Moulin Lyon3 do warunków polskich,
okrelenia celów, grupy docelowej beneficjentów, opracowania programu studiów do jego realizacji
metod¹ mieszan¹: stacjonarn¹ i e-learningow¹, przygotowania polsko-francuskiego zespo³u wyk³adowców,
okrelenia strategii marketingu, przygotowania dyplomu dwukulturowego i pilota¿owego wdro¿enia
studiów.
W dniu 18 czerwca 2005 r. w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu odby³o siê
seminarium z udzia³em prof. Jerôme Rive z Uniwersytetu Lyon3, prezesem zarz¹du DEMOS Polska
pani¹ Ma³gorzata Hunin. W spotkaniu wziêli udzia³, obok gospodarzy spotkania, przedstawiciele
Politechniki Radomskiej. Celem seminarium by³o pozyskanie kolejnego partnera  wy¿szej uczelni do
projektu, przedstawienie dokonañ i przedsiêwziêæ naukowo-badawczych instytucji uczestnicz¹cych
w spotkaniu, wspólnych projektów miêdzynarodowych. Udzia³ Instytutu Technologii Eksploatacji  PIB
w eksperymencie pedagogicznym In¿ynieria szkolenia  zarz¹dzanie kompetencjami w przedsiêbiorstwie
jest jednym z zadañ realizowanych w ramach Programu Wieloletniego PW-004 Doskonalenie systemów
rozwoju innowacyjnoci w produkcji i eksploatacji w latach 2004  2008, którego Instytut jest
realizatorem.
We wrzeniu br. zaplanowano kolejne spotkanie w szerszym gronie ze strony Jean Moulin
Uniwersytetu Lyon3 w osobie dyrektora Szko³y Biznesu i Zarz¹dzania (I.A.E.) w Krakowie.
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Na spotkaniu zostan¹ okrelone kwestie strategii rekrutacji, dostosowania programu francuskiego
do warunków polskich, propozycji tematycznej czêci e-learningowej studiów, doboru kadry polsko-francuskich wyk³adowców i zweryfikowanego harmonogramu dzia³añ.
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Programy edukacji kulturalnej doros³ych w Berlinie
i Brandenburgii
Programmes of adult cultural education in Berlin
and Brandenburg
S³owa kluczowe: edukacja kulturalna doros³ych, programy edukacyjne, instytucje owiaty doros³ych
Keywords:adult cultural education, educational programmes, institutions of adult education
Summary
The leading programmes of adult cultural education in Berlin and Brandenburg are presented in the article. The
cultural offer and the structure of programmes of adult education is also analyzed. Finally, the portals of
involvement and educational methods that enable participation in this type of initiatives are discussed in the
article.

Program instytucji edukacji doros³ych jest spoiwem ³¹cz¹cym takie elementy, jak: instytucja, opinia
publiczna i indywidualnoæ. Jest rezultatem pedagogicznego dzia³ania oraz procesów, polegaj¹cych na
podejmowaniu ci¹g³ych decyzji wewn¹trz i na zewn¹trz instytucji. Program jest wyrazem pedagogicznej
koncepcji dzia³ania instytucji, w której ci¹gle na nowo ³¹cz¹ siê ideowe i zwi¹zane z popytem decyzje.
Jego zadaniem jest znaleæ siê odpowiednio pomiêdzy ideologi¹ a rzeczywistoci¹ edukacyjn¹. Program
ma wyra¿aæ w ujêciu historyczno-materialistycznym spo³eczne wyobra¿enie na temat kszta³cenia.
Jednoczenie znajduje siê pod wp³ywem czynników owiatowo-politycznych oraz zainteresowañ
uczestników, jest filtrowany przez profesjonalne dzia³anie kadry. S³u¿y te¿ przetrwaniu koncepcji
instytucji edukacji doros³ych. Analiza programów prezentuje istniej¹c¹ rzeczywistoæ edukacyjn¹,
przedstawia faktyczn¹ sytuacjê spo³eczn¹, wskazuj¹c instytucjom ich wady i uchybienia. Pozwala
oddzieliæ owiatowo-polityczne interesy od rzeczywistej pracy instytucji i popytu.
W Berlinie poddano analizie wszystkie programy uniwersytetów powszechnych, ewangelickiej
i katolickiej edukacji doros³ych oraz towarzystw Urania. Na terenie Brandenburgii jednak nie
dysponowalimy programami wielu orodków Urania, mimo wielokrotnych prób ich pozyskania.
W przypadku orodków dla kobiet poddalimy ocenie wszystkie programy, jakimi dysponowalimy
w archiwum. Wyszlimy z za³o¿enia, ¿e instytucje, które nie posiadaj¹ lub nie udostêpniaj¹ opinii
publicznej swoich programów, nie prowadz¹ ci¹g³ej dzia³alnoæ w zakresie edukacji kulturalnej. Przy
analizie niektórych programów spostrzeglimy wp³yw du¿ych koncernów, szczególnie na funkcjonowanie
orodków edukacyjnych dla kobiet. Problem ten dotyczy³ jednak marginalnej czêci badanych instytucji.
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Przeprowadzone badania rozci¹ga³y siê na obszar Berlina i Brandenburgii i objê³y lata 19962001.
Przy wyborze instytucji kierowano siê nastêpuj¹cymi kryteriami: dostêpnoci¹ programów, wiarygodn¹
struktur¹ oferty oraz powszechnym dostêpem do prezentowanych ofert. Dla Berlina i Brandenburgii
dysponowano, gromadzonymi ju¿ od 1990 roku w archiwum Katedry Pedagogiki Doros³ych HUB,
programami wszystkich instytucji zajmuj¹cych siê edukacj¹ doros³ych na tym terenie. Sporód nich
wybrano piêæ reprezentatywnych dla niemieckiej edukacji doros³ych typów instytucji: uniwersytety
powszechne, orodki Urania, katolickie i ewangelickie centra edukacyjne oraz orodki dla kobiet. Na
terenie Brandenburgii badaniom poddano 22 uniwersytety powszechne, 13 instytucji ewangelickich,
3 orodki dla kobiet i 5 Uranii.
Rezultaty przeprowadzonych badañ mo¿na uznaæ za reprezentatywne i godne uwagi. Analiza
programów nie objê³a instytucji, maj¹cych status stowarzyszeñ1, akademii, socjokulturalnych centrów2,
fundacji, dzia³aj¹cych pod egid¹ partii lub zwi¹zków i zajmuj¹cych siê edukacj¹ m³odzie¿y oraz
kszta³ceniem zawodowym. W tym momencie poza badanym obszarem znalaz³a siê dzia³alnoæ
towarzystw i tzw. skoordynowanej edukacji  zosta³y one objête osobn¹ analiz¹.

Kszta³cenie kulturalne jako czêæ ogólnej oferty
Przedmiotem badañ jest oferta kulturalno-owiatowa jako czêæ programu ka¿dej badanej instytucji
edukacji doros³ych. Przeprowadzono analizê programów za lata 19962001.
Na terenie Berlina dzia³alnoæ kulturalna prowadzona przez uniwersytety powszechne i ewangelickie
oraz katolickie instytucje stanowi oko³o 25% ich ogólnej oferty. Jeli chodzi o Uranie i orodki dla
kobiet, to ich udzia³ wynosi oko³o 30%. Te ostatnie instytucje znajduj¹ siê dopiero na etapie
opracowywania programów z uwzglêdnieniem sfery kulturalnej.
Jeli chodzi o Brandenburgiê, to dzia³alnoæ kulturalna w uniwersytetach powszechnych stanowi
1/5 jej ca³ego programu. W instytucjach ewangelickich w 2001 roku stanowi wiêcej ni¿ 1/3 oferty,
w orodkach kobiet  1/4 i znowu 1/3 w towarzystwach Urania.

Instytucje i struktura programów
Jeli chodzi o programy i ich twórców, to rzecz godn¹ uwagi jest ich ró¿norodnoæ. Programy
uniwersytetów powszechnych charakteryzuje dydaktyczna struktura, podzielona na okrelone dziedziny
w sposób tematyczny i systematyczny. Mimo ¿e instytucje te wiadcz¹ przede wszystkim us³ugi
edukacyjne, to znajduj¹ te¿ czas na dzia³alnoæ kulturaln¹. Towarzyszy ona realizacji takich tematów, jak:
polityka, spo³eczeñstwo, zdrowie, czy gospodarstwo domowe, a nawet ekologia. Chocia¿ nauka jêzyków
obcych nie znalaz³a siê w obrêbie podanej definicji kultury, to jednak sporód tej oferty wyodrêbniono
wszystkie kursy jêzyka polskiego, dla okrelenia stopnia zainteresowania Polsk¹ niemieckich regionów
przygranicznych oraz samego miasta Berlina. Podkrelono te¿ aspekt miêdzykulturowy w rozwoju
kontaktów dwóch bezporednio s¹siaduj¹cych ze sob¹ krajów.
Dalsza oferta sk³adana ze strony uniwersytetów powszechnych kierowana jest do ró¿nego rodzaju
grup spo³ecznych. S¹ to kursy dla seniorów, kursy dla emigrantów, kursy dla kobiet, kursy dla
1

2

Oferta edukacji kulturalnej towarzystw zosta³a zbadana za pomoc¹ analizy regionalnej dla dzielnicy Berlina Kreuzberg/
/Friedrishain oraz dla regionu Uckemark na terenie Brandenburgii.
Oferty proponowane przez socjokulturalne centra stanowi³y przedmiot analizy przypadków.
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dzieci i m³odzie¿y oraz tzw. uniwersytety powszechne dla m³odzie¿y3. Seniorzy, kobiety oraz osoby
w wieku przedemerytalnym mog¹ braæ udzia³ w wybranych kursach, w ci¹gu tygodnia w godzinach
przedpo³udniowych. Dla dzieci i m³odzie¿y zajêcia odbywaj¹ siê popo³udniami lub w czasie wakacji.
W przeciwieñstwie do uniwersytetów powszechnych, Urania charakteryzuje siê innym stylem
pracy, bardziej ekstensywnym, tradycyjnym, opartym na wyk³adzie. Programy rozpisywane s¹ na okres
miesi¹ca, ewentualnie dwóch. W ten sposób tego typu instytucje s¹ w stanie reagowaæ i spe³niaæ aktualne
zapotrzebowanie spo³eczne. Oko³o 1/3 wszystkich ofert stanowi dzia³alnoæ kulturalna.
Jeli chodzi o instytucje religijne lub orodki edukacyjne dla kobiet, to problemy pojawiaj¹ siê przy
okreleniu ich dzia³alnoci pod wzglêdem merytorycznym oraz pedagogicznym. Ustalenie wyranych
granic pomiêdzy ofertami z dziedziny pedagogiki, turystyki, sportu, terapii, czy te¿ kulinarnej mo¿e
dopiero dokonaæ siê na p³aszczynie treciowo-dydaktycznej. To samo dotyczy kulturalnych propozycji
edukacyjnych, dotycz¹cych np. opery, teatru, galerii, wernisa¿u, czy te¿ letnich koncertów muzycznych.
Przyjête rozumienie pojêcia kultury, które jest jednoczenie zbyt w¹skie i zbyt szerokie, przysparza
najwiêkszych trudnoci w identyfikacji oferty edukacji kulturalnej.
Zarówno katolickie, jak i ewangelickie orodki kszta³cenia doros³ych dysponuj¹ programami
podzielonymi na ró¿ne sfery tematyczne, które kieruj¹ do okrelonych grup spo³ecznych. To samo ma
miejsce w instytucjach edukacyjnych dla kobiet. Ich oferta jest jednak znacznie bardziej rozszerzona.
Propozycje dotycz¹ce zarówno sportu, aktywnego spêdzania czasu, kszta³cenia w czasie urlopu,
poradnictwa zwi¹zanego np. z wychowaniem dzieci sprawiaj¹, ¿e ich wybór oraz dopasowanie
przysparza wielu problemów. Wymaga to fachowego podejcia do tego zagadnienia.
Z metodycznego punktu widzenia wa¿ne jest, aby oceny poszczególnych propozycji dokonywa³y
wielokrotnie ró¿ne osoby. Chodzi tu o wyeliminowanie b³êdnej diagnozy przypadku. Mo¿e siê tak
zdarzyæ, ¿e nie wemiemy pod uwagê niektórych ofert, poniewa¿ ich zawartoæ treciowa pod k¹tem
kulturalno-edukacyjnym nie zosta³a dostatecznie rozpoznana. Potraktowane zosta³y one zbyt pobie¿nie
i przez to le ocenione. Zaistnieæ mo¿e tak¿e sytuacja odwrotna, ¿e propozycje, które nie odpowiadaj¹
naszej definicji kultury, stan¹ siê przedmiotem badañ. Jeli za³o¿ymy, ¿e na ka¿d¹ instytucjê przypadn¹
przeciêtnie cztery b³êdne oceny (dla uniwersytetów powszechnych redni 5 , dla pozosta³ych rednio 3),
to i tak margines b³êdu bêdzie wynosiæ co najwy¿ej 4%.

Charakterystyka oferty edukacji kulturalnej  portale uczestnictwa
Dokonuj¹c indukcyjnej oceny propozycji stwierdzono, ¿e wiarygodny obraz ró¿norodnoci
programowej mo¿na uzyskaæ dziêki wyodrêbnieniu okrelonego typu dzia³alnoci, pod k¹tem sposobu
jej przetwarzania. W celach typologicznych stworzylimy tzw. podwójny konspekt edukacji kulturalnej.
Dokonano identyfikacji, wyró¿niaj¹c propozycje o cechach systematyczno-receptywnych oraz takie, które
wi¹¿¹ siê z twórcz¹ samodzieln¹ dzia³alnoci¹. róde³ ukszta³towania siê pierwszego typu propozycji
upatruje siê w historii kultury i sztuki. Natomiast drugi rodzaj ofert dotyczy takich form aktywnoci
kulturalnej, jak rêkodzie³o, malarstwo, czy te¿ twórczoæ plastyczna. W ostatnich latach rozwin¹³ siê
trzeci kierunek  komunikatywny, zdeterminowany przez kulturalne przemiany spo³eczeñstwa, jakie
zasz³y pod szyldem globalizacji. Spowodowa³o to du¿e zainteresowanie problemami interkulturowymi.
Musimy liczyæ siê wiêc z istnieniem trzech portali, w ramach edukacji kulturalnej.
Wymienione trzy typy dzia³alnoci sta³y siê przedmiotem dyskusji dotycz¹cej umiejêtnoci
odkrywania wiata przez kulturê. Chodzi³o równie¿ o wypracowanie metod edukacyjnych umo¿liwiaj¹cych
3

Friedrichshain 2000/2001, s. 22 25.
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udzia³ w tego rodzaju inicjatywach. Zró¿nicowane praktyki edukacyjne, rozpoznane powy¿ej, nie
prowadz¹ jednak do osi¹gniêcia tego samego celu w obcowaniu z kultur¹, nie dadz¹ siê te¿ hierarchicznie
uporz¹dkowaæ. Ich rola sprowadza siê do nakrelenia ró¿norodnych dróg, prowadz¹cych do edukacji
kulturalnej. Oprócz tego istnieje mo¿liwoæ realizacji innego typu cie¿ek, przejæ, które jednak
w odró¿nieniu od portali, nie daj¹ siê w ¿aden sposób poszerzaæ, pozostaj¹c na poziomie pasywnego
odbioru wydarzenia, prze¿ywania czego. Taki udzia³ w kulturze to kolejne wrota dostêpu do edukacji
kulturalnej, nie maj¹ce jednak cech portalu. Chodzi tu bowiem o zdarzenia w kontekcie zdobywania
dowiadczenia, stanowi¹cego pewnego rodzaju przyczó³ek dla interesuj¹cej nas dzia³alnoci. Tak zwany
wykszta³cony cz³owiek wkroczy³ ju¿ na drogê wytyczon¹ przez te trzy portale i jest w stanie poruszaæ
siê w obrêbie edukacji kulturalnej.
Przy pomocy analizy programów jestemy w stanie przedstawiæ teoriê edukacji kulturalnej oraz
towarzysz¹ce jej trzy portale uczestnictwa: systematyczno-receptywny, samodzielno-kreatywny
i komunikatywny. W odró¿nieniu od dzia³alnoci edukacyjnej istnieje równie¿ praktyka kultury i ¿ycie/
/wydarzenia towarzyskie. Te pojêcia s¹ czêsto mylone, poniewa¿ wszystkie one zawieraj¹ element
edukacji. Propozycje, zaliczane do drugiego typu edukacji kulturalnej, cechuje artystyczno-produktywne
dzia³anie wszystkich jej uczestników. W trakcie w³asnej aktywnoci dochodzi do powstania produktu,
opanowania ró¿nych technik, jednym s³owem istnieje mo¿liwoæ twórczego wyra¿ania w³asnej
osobowoci. Trzecia kategoria propozycji zwraca uwagê na element wymiany miêdzykulturowej,
przyczyniaj¹cy siê do lepszego komunikowania i porozumienia siê przedstawicieli ró¿nych kultur. Chodzi
tu przede wszystkim o kontakty kulturalne z Polsk¹, przede wszystkim z regionem lubuskim. Oferty
spe³niaj¹ce te zadania polegaj¹ na wymianie informacji, organizowaniu kursów jêzyka polskiego oraz
wycieczek do Polski.

Edukacja kulturalna w Berlinie i w Brandenburgii
Z andragogicznej perspektywy du¿e znaczenie ma urzeczywistnianie siê edukacji kulturalnej poprzez
dwa równie silne sposoby przekazu wiedzy, czy te¿ umiejêtnoci. Chodzi tu o propozycje zmuszaj¹ce
do samodzielnego zdobywania wiedzy i w³asnej twórczej dzia³alnoci oraz takie, które cechuje
systematyczno-receptywne zdobywanie wiedzy. Stwierdzenie to nawi¹zuje do tendencji, która wyra¿a siê
w tym, ¿e z jednej strony zmniejsza siê liczba propozycji receptywno- systematycznych, a z drugiej
zaznacza siê wzrost oferty o cechach twórczego, samodzielnego dzia³ania.
Dla badanych obszarów Berlina i Brandenburgii interesuj¹ce jest zagadnienie, w jakim zakresie po
upadku muru i dziêki edukacji kulturalnej, mo¿liwe jest nawi¹zanie nowych kontaktów z s¹siaduj¹cymi
regionami. Wiele publikacji, zarówno polskich, jak i niemieckich ma na celu stworzenie nowej
perspektywy porozumienia, która wy³oni³a siê po 1945 roku przez uznanie granicy na Odrze i Nysie.
Od drugiej po³owy lat 90. zapocz¹tkowana zosta³a po stronie polskiej pozbawiona lêku dyskusja,
zmierzaj¹ca do porozumienia i uznania wspólnej historii. Tworz¹c pojêcie edukacji kulturalnej uwzglêdniono
celowo aspekty historyczne, wp³ywaj¹ce w szczególnoci na obraz stosunków polsko-niemieckich.
Wed³ug teoretyczno-historycznych pogl¹dów wydarzenia polityczne wywiera³y znacz¹cy wp³yw na
spo³eczny kszta³t praktyk edukacyjnych. Upadek systemu socjalistycznego i wprowadzenie parlamentarno-demokratycznych zasad, jak równie¿ przemiany ekonomiczne oraz na rynku pracy, przyczyni³y siê
najprawdopodobniej do wyparcia aktywnoci miêdzykulturowej. We wspólnym interesie Europy by³o
wspieranie takich transformacji, które wywiera³y bezporedni wp³yw na nasze ¿ycie, pracê, zawód
i dzieñ powszedni. Przemiany te rozumiane jako rewolucja kulturalna nie pozwala³y jednak na akceptacjê
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niektórych propozycji. Z tego powodu mo¿na przypuszczaæ, ¿e dopiero w nastêpnych dziesiêcioleciach
pojawi¹ siê nowe inicjatywy, k³ad¹ce nacisk na rozwój miêdzykulturowego rozumienia siê i komunikowania.
Za ciesz¹ce siê najwiêkszym zainteresowaniem propozycje uznano te, które zwraca³y uwagê na
samodzielne, twórcze dzia³anie, rozwijaj¹ce umiejêtnoci i indywidualne, estetyczne praktyki. Tego typu
aktywnoæ realizuje siê w malarstwie, garncarstwie, przy obróbce tkaniny, tworzyw naturalnych oraz
poprzez estetyczne wykorzystanie mediów i fotografii. Równie¿ taniec i gra na instrumencie zaliczane
s¹ do tego rodzaju propozycji. W roku 2001 zarówno Berlin, jak i Brandenburgia przekroczy³y granicê
50-procentowego udzia³u w ofercie technik i metod, s³u¿¹cych twórczej, indywidualnej pracy. Taki
kierunek przemian dotyczy³ uniwersytetów powszechnych, ewangelickich orodków owiaty doros³ych,
jak równie¿ placówek edukacyjnych dla kobiet. Godne zauwa¿enia jest to, ¿e orodki Urania równie¿
dysponowa³y tego typu ofert¹. Jeli chodzi o placówki edukacyjne dla kobiet w Brandenburgii, to
tendencja wzrostowa nie by³a tam tak zauwa¿alna, jak w Berlinie. Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e
opisywana dziedzina ci¹gle siê rozwija, charakteryzuje siê zmianami tematycznymi, które s¹ odpowiedzi¹
na aktualne, kulturalne potrzeby spo³eczeñstwa.
Wybór na podstawie: Edukacja kulturalna doros³ych w Niemczech  studium przypadku: Berlin/
Brandenburgia  Wiltrud Gieseke, Karin Opelt, Helga Stock, Inga Börjesson. Berlin, 2005.
Recenzent:
prof. dr hab. Henryk BEDNARCZYK
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Zawsze na kursie  platforma e-learning
dla doradców zawodowych pracuj¹cych z m³odzie¿¹
Always on the right track - e-learning platform
for job counselors working with the youth
S³owa kluczowe: doradztwo zawodowe, doradca zawodowy, modu³y szkoleniowe, e-learning, kszta³cenie na
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Summary
The European Union integration process had a positive influence on the changes on the European labour market
and created new perspectives of professional development mostly  for young people. This is also a challenge
for the European career counseling services which have to come up to the needs of young people preparing
themselves to enter the European labour market.
The article presents the idea of a 2-year Leonardo da Vinci pilot project Always on the right track and
the tasks that have been so far realized by the partner institutions from 4 European countries (Austria, France,
Spain and Poland). The project is meant for job counselors, educators and psychologists who try to prepare
the youth (directly or indirectly) to enter the European labour market.

Partnerstwo, idea projektu
W styczniu 2005 roku rozpoczê³a siê realizacja dwuletniego projektu pilota¿owego Leonardo da
Vinci Zawsze na kursie  platforma e-learning dla doradców zawodowych pracuj¹cych z m³odzie¿¹.
(Always one the righ track  PL/04/B/F/PP-174 453). Inicjatorem i liderem projektu jest Komenda
G³ówna Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, która do wspó³pracy w ramach projektu zaprosi³a
instytucje z Austrii, Francji, Hiszpanii i Polski. W sk³ad partnerstwa wesz³y: Komenda G³ówna
Ochotniczych Hufców Pracy (promotor projektu)  Polska; Centrum Multimedialnej i Otwartej Edukacji
(COME UW) Uniwersytet Warszawski  Polska; Instytut Technologii Eksploatacji  Pañstwowy Instytut
Badawczy  Polska; Uniwersytet Klagenfurts Jobservice  Austria; ALAJI-APRELOR  Francja;
ALBATROS& Delta Consulting S.L.  Hiszpania.
Projekt Zawsze na kursie jest odpowiedzi¹ na potrzeby, jakie pojawiaj¹ siê wraz z procesem
integracji Unii Europejskiej. Zmieniaj¹cy siê europejski rynek pracy wymusza potrzebê nie tylko
mobilnoci obywateli Europy, ale tak¿e ci¹g³ego dokszta³cania i przekwalifikowania siê. Sytuacja ta jest
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du¿ym wyzwaniem dla europejskich s³u¿b doradztwa zawodowego. St¹d dzia³ania podejmowane
w ramach projektu, które skupiaj¹ siê na rozwoju i doskonaleniu systemu kszta³cenia doradców
zawodowych. Projekt zak³ada:
• opracowanie i wdro¿enie programu szkolenia doradców zawodowych w wymiarze europejskim,
opracowanego na podstawie przeprowadzonych badañ potrzeb szkoleniowych doradców zawodowych,
• budowê europejskiego Multimedialnego Centrum Warsztatowego w formie platformy e-learningowej
dla doradców zawodowych,
• integracjê i standaryzacjê do wspólnego wymiaru europejskiego zasobów informacji zawodowej oraz
informacji o krajowych rynkach pracy.
Multimedialne Centrum Warsztatowe, posiadaj¹ce szerokie spektrum oddzia³ywania pozwoli na
kszta³cenie doradców zawodowych za pomoc¹ Internetu  e-learning  z równoczesnym udostêpnieniem
jej innym grupom odbiorców. Planowane jest równie¿ stworzenie serwisu internetowego dla szerszego
grona poszukuj¹cych pracy, z mo¿liwoci¹ udostêpnienia tej grupie testów (np. badaj¹cych predyspozycje
i umiejêtnoci zawodowe). Taka forma przekazu informacji pozwoli dotrzeæ do szerokiego grona
odbiorców, czêsto zamieszka³ych poza du¿ymi miastami oraz na szybk¹ aktualizacjê informacji z zakresu:
doradztwa i informacji zawodowej w odniesieniu do krajowego i europejskiego rynku pracy.
Warto zaznaczyæ, ¿e projekt wpisuje siê równie¿ w Europejsk¹ Strategiê Zatrudnienia, czego
potwierdzeniem s¹ postulaty dotycz¹ce zmiany charakteru poradnictwa zawodowego przyjête przez Radê
Europejsk¹ w Lizbonie w marcu 2000 r. Rada Europejska k³adzie szczególny nacisk na zmianê sposobu
postrzegania poradnictwa, akcentuj¹c dzia³alnoæ osób profesjonalnie zajmuj¹cych siê poradnictwem
i doradztwem zawodowym, zwraca uwagê na tzw. nowe technologie informatyczne oraz narzêdzia
diagnostyczne pozwalaj¹ce odkryæ nowe horyzonty i przyczyniæ siê do wzbogacenia oferty i poprawienia
jakoci us³ug doradczych. Ponadto nawi¹zuje do postulatów deklaracji Kopenhaskiej (listopad 2002),
która w jednym ze swych priorytetów Zapewnienie jakoci, akcentuje potrzebê kszta³cenia
i podnoszenia kwalifikacji zawodowych zarówno nauczycieli, jak i doradców zawodowych.

Rozwój dzia³añ w projekcie
Obecnie zakoñczone zosta³y ju¿ prace zwi¹zane z identyfikacj¹ tych obszarów pracy doradców
zawodowych, które znajd¹ siê w modu³owym programie szkolenia zawodowego. Program ten bêdzie
stanowi³ formê doskonalenia kompetencji doradców zawodowych w poszczególnych krajach partnerskich.
Na podstawie studiów literaturowych oraz aktualnych opisów standardów kwalifikacji zawodowych
opracowano raport o systemie poradnictwa zawodowego w ka¿dym z krajów partnerskich. Nastêpnie
poprzez zdefiniowanie wspólnych zadañ zawodowych realizowanych przez doradców (umiejêtnoci
zawodowych, cech psychofizycznych, które powinni posiadaæ doradcy zawodowi, a tak¿e potencjalnych
stanowisk pracy) okrelono profile doradców zawodowych.
Na podstawie tak okrelonego profilu doradcy zawodowego skonstruowano ankietê badawcz¹
Oczekiwania i potrzeby w zakresie doskonalenia kompetencji doradcy zawodowego, która umo¿liwi³a
identyfikacjê potrzeb szkoleniowych doradców zawodowych w krajach partnerskich. Ankieta sk³ada³a siê
z trzech czêci. W pierwszej umieszczono 5 zadañ zawodowych realizowanych przez doradców
zawodowych oraz postawiono 2 pytania dotycz¹ce tych zadañ: Czy w twoim kraju doradca zawodowy
realizuje to zadanie? oraz Czy wystêpuje potrzeba doskonalenia w Twoim kraju kompetencji doradców
zawodowych w tym zakresie?.
W nastêpnej czêci ankiety zdefiniowano cechy psychofizyczne (sprawnoci sensomotoryczne,
zdolnoci, cechy osobowoci), jakimi powinni charakteryzowaæ siê doradcy zawodowi, a nastêpnie 
podobnie jak w pierwszym przypadku spytano: Czy w Twoim kraju u doradcy zawodowego wymagana
110

POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 3/2005

jest taka cecha psychofizyczna? i Czy wystêpuje potrzeba doskonalenia w Twoim kraju kompetencji
doradców zawodowych w tym zakresie?.
Ostatnia  trzecia czêæ ankiety zawiera³a katalog podstawowych umiejêtnoci, które powinien
posiadaæ doradca zawodowy, by móg³ realizowaæ zadania zawodowe zapisane w pierwszym punkcie
ankiety. Podobnie i w tym przypadku  postawiono pytania: Czy w Twoim kraju u doradcy
zawodowego wymagana jest taka umiejêtnoæ? oraz Czy wystêpuje potrzeba doskonalenia w Twoim
kraju kompetencji doradców zawodowych w tym zakresie?.
Tak skonstruowan¹ ankietê ka¿da z instytucji partnerskich wykorzysta³a do zdiagnozowania potrzeb
szkoleniowych doradców zawodowych w swoim kraju. W badania uczestniczy³a grupa 70 doradców.
Analiza wyników przeprowadzonych badañ pozwoli³a wy³oniæ cztery zadania zawodowe, które s¹
realizowane przez doradców zawodowych w krajach partnerskich i w zakresie których istnieje potrzeba
doskonalenia kompetencji doradców zawodowych we wszystkich krajach partnerskich. Zadaniami tymi s¹:
Zadanie zawodowe 1. Udzielanie bezrobotnym i osobom poszukuj¹cym pracy indywidualnych
i grupowych porad u³atwiaj¹cych wybór zawodu, zmianê kwalifikacji, podjêcie lub zmianê zatrudnienia.
Zadanie zawodowe 2. Opracowanie diagnoz przydatnoci zawodowej na podstawie zebranego
materia³u badawczego.
Zadanie zawodowe 3. Gromadzenie, opracowywanie i aktualizacja informacji o zawodach
(stanowiskach pracy), mo¿liwociach uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy.
Zadanie zawodowe 4. Udzielanie informacji i doradztwo pracodawcom w zakresie doboru
kandydatów do pracy na stanowiska wymagaj¹ce szczególnych predyspozycji psychofizycznych oraz
dotycz¹cych restrukturyzacji zatrudnienia.
Przeprowadzone badania pozwoli³y równie¿ wy³oniæ szereg cech psychofizycznych i umiejêtnoci,
w zakresie których ankietowani doradcy zawodowi odczuwaj¹ potrzebê podnoszenia w³asnych
kompetencji. Respondenci m.in. wskazali:
Cechy psychofizyczne: koncentracja uwagi na problemie klienta; podzielnoæ uwagi; ³atwoæ
wypowiadania siê w mowie i pimie; elastyczne podejcie do rozwi¹zywania problemów; predyspozycje
do kontaktów cz³owiek-cz³owiek; odpornoæ emocjonalna; umiejêtnoæ nawi¹zywania kontaktów
z ludmi; umiejêtnoæ postêpowania z ludmi; umiejêtnoæ s³uchania i obserwacji; empatia; motywowanie
klientów do aktywnego wspó³dzia³ania; umiejêtnoæ tworzenia atmosfery zaufania i akceptacji; sk³onnoæ
do samokszta³cenia
Umiejêtnoci: Niezbêdne do realizacji poszczególnych zadañ zawodowych:
Zadanie zawodowe 1:
• Zdefiniowanie celów porady z punktu widzenia klienta i doradcy zawodowego;
• Prowadzenie indywidualnej rozmowy doradczej;
• Ustalenie hierarchii problemów i okrelenie g³ównego problemu klienta;
• Pomaganie klientowi w sporz¹dzaniu indywidualnego planu dzia³ania zwi¹zanego z rozwojem kariery
zawodowej;
• Identyfikowanie celów i potrzeb zwi¹zanych z grupowym poradnictwem zawodowym;
• Stosowanie sprawdzonych lub autorskich metod poradnictwa grupowego (kurs inspiracji, metody
edukacyjne, gotowoæ do zmian i inne);
• Przeprowadzenie procesu integracji grupy;
• Pos³ugiwanie siê jêzykiem obcym w podstawowym zakresie.
Zadanie zawodowe 2:
• Pos³ugiwanie siê podstawowymi metodami oraz narzêdziami sporz¹dzania diagnoz przydatnoci
zawodowej;
• Zebranie niezbêdnych materia³ów dla sporz¹dzenia diagnozy przydatnoci zawodowej z wykorzystaniem
metod i technik pomiaru psychologicznego i pedagogicznego.
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Zadanie zawodowe 3:

• Wykonywanie przegl¹dów i oceny obecnej sytuacji na rynku pracy na podstawie dostêpnych róde³
informacji;

• Analizowanie przemian ekonomicznych oraz okrelanie ich znaczenia dla wyboru, przygotowania siê
do zawodu i znalezienia zatrudnienia w odpowiedniej dziedzinie zawodowej;

• Tworzenie w³asnych baz danych i prezentacji multimedialnych na u¿ytek wiadczenia us³ug

doradczych.
Zadanie zawodowe 4:
• Prowadzenie wspó³pracy z pracodawcami dzia³aj¹cymi na terenie lokalnego rynku pracy;
• Ustalenie profilu pracodawcy: zakres dzia³alnoci, specyfika produkcji lub us³ug, warunki pracy,
zale¿noci wewnêtrzne, stan zatrudnienia, katalog zawodów;
• Ustalenie szczegó³owych informacji o danym stanowisku pracy;
• Dokonywanie analizy cech osobowoci i predyspozycji psychofizycznych niezbêdnych i po¿¹danych
do wykonywania pracy na opiniowanym stanowisku;
• Sporz¹dzenie modelowej sylwetki pracownika;
• Okrelanie, z udzia³em pracodawcy, zakresu i formy pomocy w obszarze poradnictwa zawodowego
dla zwalnianych pracowników w ramach tzw. zwolnieñ monitorowanych.
Obecnie trwaj¹ prace nad opracowaniem modu³ów szkoleniowych wspólnych dla ca³ego partnerstwa.
Do jego przygotowania wykorzystana zostanie metodologia MES (Modules of Employable Skills), która
jest rekomendowana przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Program zawiera³ bêdzie cztery modu³y,
treci ka¿dego z nich odpowiadaæ bêd¹ tym zadaniom zawodowym, cechom psychofizycznym
i umiejêtnociom, w zakresie których istnieje potrzeba doskonalenia kompetencji doradców zawodowych.
Program nastêpnie zostanie prze³o¿ony na formê e-learningow¹ i stanowiæ bêdzie g³ówny materia³
umo¿liwiaj¹cy doradcom zawodowym samodoskonalenie kompetencji.
Równolegle trwaj¹ pracê nad przygotowaniem witryny internetowej projektu, która s³u¿yæ bêdzie
komunikacji i upowszechnianiu rezultatów projektu.
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Sylwetki wybitnych owiatowców
S³awomir BRONIARZ
S³awomir Broniarz urodzi³ siê w 1958 r. w Rawie Mazowieckiej. Po
ukoñczeniu Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Rawie Mazowieckiej w 1977 r.
podj¹³ studia naWydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu £ódzkiego.
W 1981 r. uzyska³ tytu³ magistra historii. Do 1988 r. pracowa³ w szko³ach
podstawowych, w Mokrej Prawa gm. Skierniewice, Sierakowicach i Szkole
Podstawowej nr 8 w Skierniewicach, najpierw na stanowisku nauczyciela,
a nastêpnie zastêpcy dyrektora. By³ opiekunem m³odzie¿y uczestnicz¹cej
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. W latach 19881995 by³
dyrektorem Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Skierniewicach. S. Broniarz ukoñczy³
tak¿e studia podyplomowe z historii (stosunki polsko-radzieckie) oraz marketing
i zarz¹dzanie wWy¿szej Szkole Przedsiêbiorczoci i Zarz¹dzania wWarszawie.
Z chwil¹ podjêcia pracy zawodowej wst¹pi³ do ZNP, ale okres stanu wojennego przerwa³ dzia³alnoæ zwi¹zkow¹.
Po jej wznowieniu w 1983 r. S. Broniarz zosta³ prezesem Zarz¹du Oddzia³u ZNP Gminy Skierniewice.
W latach 19851986 by³ wiceprezesem tego Oddzia³u.W 1990 r. zosta³ wybrany prezesem Zarz¹du Okrêgu
ZNP województwa skierniewickiego i tê funkcjê pe³ni³ do 1995 r., ale w 1994 r. na Krajowym Zjedzie
Delegatów ZNP zosta³ wybrany wiceprezesem ZG Zwi¹zku, natomiast od 1998 r. jest prezesem ZNP. Jako
dzia³acz zwi¹zkowy uczestniczy³ w wielu spo³ecznych inicjatywach ustawodawczych, w tym dotycz¹cych
Karty nauczyciela, inicjowa³ uchwalenie Paktu dla Edukacji.By³ inicjatorem szkolenia edukatorów wspólnie
z MENiS, na potrzeby reformowanej szko³y. Rzetelnie i zdecydowanie prezentuje stanowisko Zwi¹zku wobec
w³adz w kwestiach istotnych dla szkolnictwa i nauczycieli oraz pracowników nauki. Zainicjowa³ proces
wspierania nauczycieli cz³onków ZNP ubiegaj¹cych siê o awans zawodowy, poprzez powo³anie w strukturach
Zwi¹zku punktów informacyjno-konsultacyjnych. Powo³a³ do ¿ycia Orodek Us³ug Pedagogicznych
i Socjalnych Placówka odpowiedzialny za doskonalenie i dokszta³cenie nauczycieli.Wysoka jakoæ pracy tej
instytucji zaowocowa³a przyznaniem jej akredytacji przez Kuratorium Owiaty w Warszawie. Aktywnie
uczestniczy w pracach Komisji Trójstronnej, polskim (OPZZ) i miêdzynarodowym ruchu zwi¹zkowym
nauczycieli: wiatowej Konferencji Zwi¹zków Zawodowych Nauczycieli, Paneuropejskim Komitecie
Miêdzynarodówki Edukacyjnej. Jest cz³onkiem Zarz¹du Europejskiego Komitetu Zwi¹zków Zawodowych
Owiaty i Nauki (ETUCE).
W uznaniu zas³ug w pracy nauczycielskiej i szerokiej dzia³alnoci spo³ecznej zosta³ odznaczony Medalem
KEN, Z³ot¹ Odznak¹ ZNP.
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Marian WALCZAK
Marian Walczak urodzi³ siê w 1923 r. w Biniewie. Przerwan¹ latami
okupacji hitlerowskiej naukê w szkole redniej dokoñczy³ po zakoñczeniu
II wojny wiatowej. W latach 19391945 pracowa³ w charakterze
robotnika, a od 1941 r. do wyzwolenia spod okupacji niemieckiej by³
¿o³nierzem ZWZ-AK oraz prowadzi³ tajne nauczanie w zakresie programu
szko³y powszechnej. W 1945 r. podj¹³ pracê nauczycielsk¹ w Szkole
Powszechnej w Górzycach ko³o Ostrowa Wielkopolskiego i po z³o¿eniu
egzaminu dojrza³oci rozpocz¹³ studia w Wy¿szej Szkole Handlowej
w Poznaniu. Jednoczenie pracowa³ jako nauczyciel w szkole zawodowej.
Po uzyskaniu tytu³u magistra nauk ekonomicznych powo³any zosta³ na
stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych w Poznaniu
i pozosta³ na nim do wybrania go w kwietniu 1964 r. prezesem Zarz¹du
G³ównego Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego. W okresie pracy w Poznaniu by³ aktywnym dzia³aczem
owiatowym i zwi¹zkowym, radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej i przewodnicz¹cym Komisji
Owiaty. W latach 19561964 by³ prezesem Zarz¹du Okrêgu ZNP w Poznaniu. Dowiadczenia zdobyte
w pracy zawodowej i spo³ecznej oraz zainteresowanie dziejami nauczycielskiego ruchu zwi¹zkowego,
a szczególnie okupacyjnymi losami polskich pedagogów i pracowników nauki, ukierunkowa³y dalsz¹
dzia³alnoæ M. Walczaka jako prezesa ZG ZNP (do 1972 r.), pos³a (19651972), dyrektora generalnego
PAN (19731984), pracownika nauki Instytutu Zachodniego w Poznaniu i Instytutu Badañ Edukacyjnych
w Warszawie (19741992) oraz sekretarza generalnego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (od
1981 r. i nadal).
M. Walczak uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk humanistycznych w 1970 r. (UAM
w Poznaniu), a habilitowa³ siê w 1978 r. (tak¿e w UAM), natomiast profesorem nauk humanistycznych
zosta³ w 1989 r. (PAN).
Pracê badawcz¹ rozpocz¹³ na pocz¹tku lat szeædziesi¹tych minionego wieku, wnikaj¹c
i dokumentuj¹c okupacyjne losy nauczycielstwa Wielkopolski, nastêpnie opublikowa³ pracê
popularnonaukow¹ ZNP wczoraj i dzi (1967). By³ inicjatorem przeprowadzenia weryfikacji ankiet na
temat tajnej i jawnej owiaty w latach okupacji 19391945. Materia³ dokumentacyjny zosta³ zdeponowany
w archiwum ZG ZNP i s³u¿y jako cenne ród³o wielu badaczom dziejów owiaty, szkolnictwa i ruchu
nauczycielskiego w latach okupacji.
Do wa¿niejszych publikacji ksi¹¿kowych M. Walczaka nale¿¹: Wielkopolska konspiracja owiatowa
(1972); Nauczyciele Wielkopolscy w latach wojny i okupacji 19391945 (1974); Szkolnictwo wy¿sze
i nauka polska w latach wojny i okupacji 19391945 (1978); Dzia³alnoæ owiatowa i martyrologia
nauczycielstwa polskiego pod okupacj¹ hitlerowsk¹ 19391945 (1987); Szkolnictwo zawodowe w Polsce
w okresie okupacji hitlerowskiej (1993); Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny wiatowej.
Ksiêga strat osobowych (1955).
Od 1992 r. M. Walczak kierowa³ piêcioma grantami zleconymi przez KBN i ka¿dy zosta³
zakoñczony publikacj¹ samodzieln¹ kieruj¹cego lub pod jego redakcj¹ prac¹ zbiorow¹ np.: M. Walczak,
Straty materialne i szkody moralne szkolnictwa polskiego w okresie okupacji 19391945 (2001), Lwów
i Wilno  edukacja dzieci polskich w latach 19391945 (2001), Polityka owiatowa i naukowa Trzeciej
Rzeszy Niemieckiej w okupowanych krajach Europy (2000). Redakcja i wspó³autorstwo M. Walczak.
Wspólnie z S. Mauersbergiem dokona³ wyboru tekstów ród³owych dotycz¹cych owiaty polskiej
w latach 19441956 (t. I i II). Jest autorem i wspó³autorem (z Edwardem Serwañskim) wielu artyku³ów
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opublikowanych w Przegl¹dzie Zachodnim i Przegl¹dzie Historyczno-Owiatowym. Przez wiele lat
(do 2000 r.) by³ przewodnicz¹cym Komisji Historycznej ZG ZNP, jest nadal jej cz³onkiem, wchodzi
w sk³ad rady redakcyjnej pracy zbiorowej o ZNP na jego 100-lecie i jest autorem kilkudziesiêciu hase³
zamieszczonych w tej publikacji. W latach szeædziesi¹tych XX w. by³ redaktorem naczelnym Szko³y
Zawodowej, a obecnie pe³ni tak¹ funkcjê w Przegl¹dzie Historyczno-Owiatowym. Jest profesorem
w Wy¿szej Szkole Spo³eczno-Ekonomicznej w Warszawie.
Odznaczony: Orderem Sztandaru Pracy II klasy. Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
wyró¿niony tytu³em honorowym Zas³u¿ony Nauczyciel PRL, Medalem KEN, Z³ot¹ Odznak¹ ZNP.
Boles³aw Grze
Biografia opracowana na podstawie publikacji 100 lat ZNP ludzie, fakty, sprawy, wydarzenia,
Warszawa, 2005.

Nella Grygorivna NYCZKA£O
Profesor dr hab. nauk pedagogicznych Nella Grygorivna Nyczka³o
urodzi³a siê 26.09.1939 r. w miejscowoci Ftarohnotiwka w Okrêgu
Donieckim. W 1958 roku ukoñczy³a redni¹ szko³ê pedagogiczn¹
w £upieñskim Okrêgu. Studia ukoñczy³a na Wydziale Humanistycznym
Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franka w 1965 roku. W 1985 roku
otrzyma³a stopieñ naukowy doktora habilitowanego pedagogicznych nauk.
W trzy lata póniej (1988) zosta³a powo³ana na stanowisko profesora. Od
1981 roku jest kierownikiem Wydzia³u Kszta³cenia Zawodowego
w Instytucie Pedagogiki w Kijowie.
W 1993 roku zosta³a zastêpc¹ dyrektora Instytutu Pedagogiki
i Psychologii Owiaty Zawodowej w Kijowie. Równolegle przez 6 lat
pe³ni³a spo³ecznie funkcjê doradcy ds. owiaty marsza³ka sejmu ukraiñskiego. W 1995 r. przy udziale
pani profesor powsta³ Centralno-Wschodnioeuropejski Klub Edukacji Zawodowej. W 1997 roku zosta³a
powo³ana na sekretarza generalnego Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy
i kierownika Wydzia³u Owiaty Zawodowej tej¿e Akademii. Jest autorem wielu programów rz¹dowych
dotycz¹cych funkcjonowania systemu kszta³cenia zawodowego na Ukrainie.
Jest równie¿ cz³onkiem dwóch akademii zagranicznych (Akademii Nauk Pedagogicznych
w Moskwie oraz Miêdzynarodowej Akademii Akmeologii w Petersburgu), pracownikiem naukowym
Katedry Pedagogiki Pracy Ukraiñskiego Instytutu Doskonalenia Kwalifikacji Pracowników Systemu
Kszta³cenia Zawodowego
Obszarem dzia³alnoci naukowej profesor Nyczka³o jest teoria i historia edukacji zawodowej,
metodologiczne aspekty kszta³cenia ustawicznego, pedagogika pracy, pedagogika porównawcza, metodologia
i metodyka badañ pedagogicznych.
Jest przewodnicz¹c¹ Rady Naukowo-Metodycznej w dziedzinie kszta³cenia zawodowego przy
Ministerstwie Owiaty i Nauki Ukrainy, cz³onkiem Rady przy Gabinecie premiera Ukrainy w dziedzinie
kszta³cenia zawodowego.
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Pani prof. N. Nyczka³o ma imponuj¹ce osi¹gniêcia we wspó³pracy naukowej z Polsk¹. Wspó³praca
z kilkoma polskimi uczelniami usankcjonowana jest umowami o wzajemnej wspó³pracy. Wspó³organizowa³a
dwie pierwsze polsko-ukraiñskie konferencje na Ukrainie (we Lwowie i w Niynie).
Pod jej kierunkiem naukowym w 1991 r. opracowana zosta³a Koncepcja rozwoju standardu
kszta³cenia zawodowego na Ukrainie, a w 1997 r. Koncepcja opracowania standardu kszta³cenia
zawodowego, a tak¿e w 2003 r. Projekt koncepcji rozwoju edukacji zawodowej Ukrainy. Jest
wspó³autorem programu Edukacja (Ukraina XXI wieku) i ustawy O edukacji zawodowej (1998 r.)
oraz Narodowej doktryny rozwoju edukacji (2001 r.).
Pod jej kierownictwem swoje prace naukowe przygotowa³o 63 doktorów nauk pedagogicznych
oraz 18 doktorów habilitowanych.
Jest autork¹ ponad 400 prac naukowych (kilkanacie sporód nich zosta³o opublikowanych
w czasopismach polskich), jest redaktorem naukowym ponad 40 ksi¹¿ek.
Zainicjowa³a wydawanie pierwszego w historii naukowego czasopisma polsko-ukraiñskiego
Kszta³cenie zawodowe: pedagogika i psychologia, które wspó³redaguje od 1999 roku (Wyd. Wy¿sza
Szko³a Pedagogiczna, Czêstochowa).
W 1998 roku moc¹ dekretu Prezydenta Ukrainy profesor Nellii Nyczka³o zosta³ nadany honorowy
tytu³ Zas³u¿onego dzia³acza nauki i techniki Ukrainy.

Iwan Adrejewicz ZJAZIUN
Iwan Adrejewicz ZJAZIUN  urodzi³ siê 3 marca 1938 r.
w miejscowoci Paszkiwka, Okrêg Czernichowski. W 1964 r. ukoñczy³
studia na Wydziale Filozofii w Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki
w Kijowie. W 1977 roku obroni³ pracê habilitacyjn¹ i otrzyma³ stopieñ
naukowy doktora habilitowanego filozoficznych nauk. W latach 19751990
by³ rektorem Uniwersytetu Pedagogicznego w Po³tawie. W latach 1991
1992 Minister Owiaty Ukrainy (pierwszy minister owiaty w niepodleg³ej
Ukrainie). Od 1993 do chwili obecnej dyrektor Instytutu Pedagogiki
i Psychologii Owiaty Zawodowej Akademii Nauk Pedagogicznych
w Kijowie. Cz³onek zwyczajny Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy,
cz³onek Prezydium APN Ukrainy.
W pracy naukowej zajmuje siê filozofi¹ edukacji i kszta³towaniem mistrzostwa pedagogicznego
nauczycieli, problemami etyczno-moralnymi wychowania uczniów i studentów. Jest autorem oko³o 280
prac naukowych, w tym ponad 20 pozycji zwartych. Jego ksi¹¿ka Mistrzostwo Pedagogiczne zosta³a
wielokrotnie nagradzana. Obecnie ukaza³o siê jej pi¹te wydanie.
Jest promotorem 11 prac habilitacyjnych i 17 doktorantów. W 2003 roku zosta³ cz³onkiem
S³owiañskiej Miêdzynarodowej Akademii. Jest aktywnym przyjacielem Polski i Polaków.
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Konferencje, seminaria, informacje,
przyk³ady dobrych praktyk
Inga BÖRJESSON
Ulrike ZIMMERMANN

Organizacja i dzia³alnoæ regionalna Centrum Kobiet
w Cottbus
Organisation and regional activity of Womens Centre
in Cottbus
S³owa kluczowe: instytucje edukacyjne, samoedukacja, edukacja kulturalna, kobiety
Keywords: educational institutions, self - learning, cultural education, women
Summary
The centres for women in the new European countries were established in a different social and political situation in
comparison with institutions for women founded on the territory of the former Federal Republic of Germany.The authors
present the regional activity of the institution established by women for women. These kind of centres became the
important meeting place for the unemployed women as well as the starting point for political campaigns.

Centrum Kobiet w Cottbus jest akredytowanym w Brandenburgii orodkiem edukacji doros³ych
dla kobiet jako przyk³ad instytucji powsta³ej po zjednoczeniu Niemiec1.
Cel dzia³alnoci Centrum dla Kobiet okrela siê w nastêpuj¹cy sposób: naszym zadaniem jest
prowadzenie dzia³alnoci w sposób adekwatny do spo³ecznego, politycznego i spo³ecznego po³o¿enia
dziewcz¹t oraz kobiet, proponuj¹c nastêpuj¹ce treci:
• równouprawnienie kobiet i dziewcz¹t, jak równie¿ dziewcz¹t i ch³opców,
• wsparcie dla skrzywdzonych dziewcz¹t oraz kobiet,
• wspieranie solidarnoci miêdzy kobietami i dziewczêtami.
Centrum dla kobiet w Cottbus jest pracodawc¹ tylko dla kobiet.
Produktami oraz us³ugami wynikaj¹cymi z dzia³alnoci orodka s¹ nastêpuj¹ce dzia³ania:
Centrum dla kobiet jest miejscem spotkañ, edukacji, udzielania porad dziewczêtom i kobietom.
Rozwój wiadomoci na swój temat oraz poczucie w³asnej wartoci odpowiada umiejêtnociom oraz
potrzebom dziewcz¹t i kobiet wobec: rynku pracy i swojego rozwoju zawodowego, rodziny,
spo³eczeñstwa, rodowiska.
1

W Brandenburgii dzia³a 20 orodków dla kobiet.
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Mo¿emy to osi¹gn¹æ poprzez:
fachow¹ i spo³ecznie kompetentn¹ kadrê szkoleniow¹,
orientacjê w potrzebach dziewcz¹t oraz kobiet, jak równie¿ w wymogach spo³ecznych,
zdobywanie wiedzy przez ca³e ¿ycie na temat spo³ecznych wymogów,
mi³¹ atmosferê panuj¹ca w placówce,
ocenê siebie poprzez informacjê zwrotn¹ od grupy.
Ma³e grupy, intensywna opieka, prawie wy³¹cznie ¿eñski sk³ad kadry pedagogicznej oraz
uczestników zajêæ stanowi¹ istotne jakociowe cechy kursów organizowanych przez Centrum dla Kobiet.
Wykszta³ci³a siê te¿ przez to mi³a atmosfera uczenia siê, która wp³ynê³a na specyficzne zachowania
uczestniczek zajêæ.

•
•
•
•
•

Pozycja w regionie
Cottbus licz¹ce 105 tys. mieszkañców jest drugim co do wielkoci miastem w Brandenburgii.
Postrzegane jest jako miasto uniwersytetu oraz parków na terenie Dolnych £u¿yc w po³udniowo-wschodniej
czêci Brandenburgii. Poprzez rozbudowê regionalnej siedziby targów oraz kongresów, wspieranie
technologii produkcyjnych, techniki medycznej oraz nowych róde³ pozyskiwania energii, jak równie¿
rozwój bran¿y turystycznej pojawi³a siê nadzieja, ¿e miasto stanie siê motorem dzia³añ w ca³ym regionie.
Jako czêæ euroregionu Sprewa  Nysa  Bóbr podjêto wspó³pracê z polskim regionem przygranicznym,
szczególnie z Zielon¹ Gór¹.
Prze³om, jaki nast¹pi³ w 1990 roku, doprowadzi³ do likwidacji licznych zak³adów w sektorze
energetycznym, jak równie¿ w przemyle w³ókienniczym, meblowym oraz spo¿ywczym, co wp³ynê³o
na wysok¹ stopê bezrobocia w regionie2. Dziêki nowo powsta³emu Brandenburskiemu Uniwersytetowi
Technicznemu oraz Wy¿szej Szkole Zawodowej Cottbus sta³ siê miastem studenckim. Stawia siê tu
równie¿ na rozwój centrum us³ugowego, naukowego oraz administracyjnego, reklamuj¹c Cottbus jako
miasto edukacji oraz nauki. Uczenie siê, studiowanie oraz kszta³cenie powinno odbywaæ siê nie tylko
w szko³ach, lecz w coraz wiêkszym stopniu tworzyæ atmosferê miasta. Istniej¹ca na miejscu szeroko
wyspecjalizowana infrastruktura edukacyjna miasta umo¿liwia naukê oraz dalsze kszta³cenie wszystkim
grupom wiekowym3. Rozwój sieci edukacyjnej Ucz¹ce siê £u¿yce jest postrzegany jako regionalny
element gospodarki, w zwi¹zku z którym powinny zostaæ zainicjowane mo¿liwoci wspó³pracy
i po³¹czenia takich obszarów dzia³ania, jak: praca, edukacja i gospodarka, tak¿e z Polsk¹.

Struktura organizacyjna
Centrum dla kobiet stawia sobie za cel s³u¿enie ogó³owi. Najwy¿sz¹ instancjê stanowi Zgromadzenie
Cz³onków, które na dwa lata wybiera zarz¹d oraz kierownictwo. Osoby zatrudnione na sta³e zajmuj¹
siê administracj¹, koordynacj¹ projektów: Centrum Komunikacyjne i Dziewczêta.
Stowarzyszenie realizuje wiele w³asnych projektów, które wdra¿a na miejscu w ¿ycie. Jako
pierwszy wymieniony zosta³ projekt  Centrum Komunikacyjne. Jest to najwiêkszy projekt, na który
sk³adaj¹ siê cztery subprojekty: Centrum Komunikacyjne, dzia³ pracy twórczej, grupy samopomocy dla
osób samotnie wychowuj¹cych dzieci (SHIA) oraz gie³da rzeczy dzieciêcych (KISA).
2
3

Liczba bezrobotnych: 81 113, w tym kobiety 47,9% (stan na luty 2003) ród³o: www.arbeitsamt.de/cottbus/statistik/eckw140.pdf.
Cytat za www.cottbus.de z 19. 02. 2003.
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1. Centrum komunikacyjne: to serce instytucji, ma tu miejsce pierwszy kontakt z placówk¹
i z jej wspó³pracownikami. Du¿e biuro, biurka, które wiadcz¹ o pracy, dzwonki telefonów,
omówienie nastêpnego kursu, nastêpnego tygodnia, powitanie pierwszych uczestniczek kursu,
robienie kawy, pobieranie op³at za kurs, poranne demonstracje przeciwko redukcji etatów musz¹ byæ
tutaj przygotowane. Pracownicy (trzy etaty) Centrum Komunikacyjnego przedstawiaj¹ oferty
edukacyjne4 oraz pozosta³e zajêcia, koordynuj¹ spotkania grup, proponuj¹ opiekê socjalno- pedagogiczn¹, organizuj¹ wystawy, wiêta oraz uroczystoci, s¹ odpowiedzialni za wynajem pomieszczeñ
oraz opiekê nad bibliotek¹ dla kobiet.
2. Dzia³ pracy twórczej: wiele pomieszczeñ, wzglêdnie warsztatów, stanowi miejsce dla ró¿norodnych
kreatywnych oraz artystycznych kursów i kó³ zainteresowañ. Opieka nad uczestnikami tych
warsztatów nie jest ju¿ gwarantowana, gdy¿ nast¹pi³a redukcja etatu finansowanego przez Urz¹d
Pracy i aktualnie odbywa siê to tylko dziêki wolontariuszom. Ponadto mo¿na zauwa¿yæ mniejsze
zainteresowanie takimi propozycjami w zakresie rzemios³a artystycznego jak: makrama, malarstwo na
jedwabiu, paczwork.
3. Grupy samopomocy dla osób samotnie wychowuj¹cych dzieci (SHIA): ten, do tej pory wspierany
przez Urz¹d Pracy, a obecnie zagro¿ony, projekt koordynuje pracê grup samopomocy dla osób
samotnie wychowuj¹cych dzieci, które spotykaj¹ siê Centrum dla Kobiet, wzajemnie siê wspieraj¹,
informuj¹ oraz organizuj¹ ró¿ne akcje.
4. Gie³da rzeczy dzieciêcych (KISA): zbierane s¹ tu u¿ywane ubrania, przede wszystkim rzeczy dla
dzieci, tak¿e ubrania dla doros³ych, jak równie¿ zabawki, ksi¹¿ki, wózki dla dzieci. Wszystkie te
rzeczy s¹ przez pracowników (dwa etaty) segregowane, prane, naprawiane i sprzedawane w cenie
1,55 euro za kilogram osobom potrzebuj¹cym pomocy, tzn. przebywaj¹cym na zasi³ku dla
bezrobotnych, korzystaj¹cym z pomocy socjalnej lub studentom itp.
Nastêpny projekt to Spotkania dziewcz¹t, na które przychodz¹ dziewczêta i panie w wieku do
27 lat. Od kiedy zlikwidowana zosta³a opieka nad dzieæmi powy¿ej pi¹tej klasy, z projektu korzystaj¹
4

Tematy: uwiadomienie, równouprawnienie, rynek pracy, polityka zdrowia, taniec, wychowanie, jêzyki, sztuka, twórcze dzia³ania,
sport, yoga, od¿ywianie itd.
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coraz to m³odsze dziewczynki. Oferta jest bardzo ró¿norodna i szeroka, od zajêæ indywidualnych,
poprzez kursy5, do poradnictwa.
Pokój dla dzieci (das Kinderzimmer) daje mo¿liwoæ pozostawienia na kilka godzin dzieci pod
opiek¹ wykwalifikowanych wychowawczyñ (dwa etaty finansowane przez Urz¹d pracy). Propozycja ta
cieszy siê du¿¹ popularnoci¹ wród rodziców, którzy nie maj¹ mo¿liwoci pozostawienia swojego
dziecka w instytucji opiekuñczo-wychowawczej, np. na czas trwania kursu, ale te¿ wtedy, gdy musz¹
za³atwiæ co w urzêdzie lub pójæ do lekarza. Ponadto organizowane s¹ spotkania pracownic z matkami
z ma³ymi dzieæmi6, podczas których dochodzi do wspólnych zabaw, budowania z klocków. Celem tych
dzia³añ jest przede wszystkim budowanie wiêzi duchowych, wspó³uczestnictwo w zdarzeniach dnia
codziennego oraz wymiana dowiadczeñ. W tym sensie podczas tych spotkañ tworz¹ siê nieformalne,
ma³e grupy samopomocy.
Projekt komputerowy oferuje przede wszystkim kursy obs³ugi PC. Pod fachow¹ opiek¹ kobietyinformatyka (jeden etat finansowany przez Urz¹d Pracy) uczestniczki zapoznaj¹ siê z tym urz¹dzeniem
lub poszerzaj¹ podstawow¹ wiedzê informatyczn¹. Otwarta struktura kursu umo¿liwia uczenie siê
zgodnie ze zg³aszanymi potrzebami. W przerwach miêdzy kursami mo¿na u¿ywaæ komputerów
w kawiarence internetowej, gdzie istnieje mo¿liwoæ pisania podañ, serfowania po Internecie lub
tworzenia w³asnych projektów komputerowych.
Lauf  netz stanowi projekt stowarzyszenia, który zajmuje siê g³ównie poszukiwaniem idei
i mo¿liwoci finansowania nowych projektów. Projekt ten (jeden etat) zyskuje tym wiêksze znaczenie,
im jest wiêcej pracy (dziêki rosn¹cej liczbie uczestników) przy coraz mniejszej liczbie pracowników
(oczekuje siê kolejnej redukcji etatów).
Projekt ABM dla ABM zajmuje siê finansami pracowników zatrudnionych w ramach umowy
z Urzêdem Pracy. Jeli te etaty zostan¹ zlikwidowane, projekt przestanie byæ realizowany.
Poni¿ej przedstawiono projekty ju¿ nie realizowane, które wp³ynê³y na dzia³alnoæ Centrum dla
Kobiet w Cottbus.
Projekt Poradnictwo dla ma³¿eñstw i rodzin cieszy³ siê du¿¹ popularnoci¹, stanowi³ jedyn¹
tego rodzaju propozycjê, gdy¿ ¿adna instytucja socjalna w Cottbus nie dysponowa³a tak specyficzn¹
ofert¹ dla kobiet. Istnia³y tylko zwi¹zane z kocio³em orodki poradnictwa dla rodzin. Inny rodzaj
poradnictwa, mianowicie dzia³alnoæ na rzecz owdowia³ych kobiet oraz osieroconych rodziców by³a
prowadzona nieodp³atnie. Zlikwidowanie pó³ etatu oznacza³o koniec realizacji tego projektu.
W projekcie Historia kobiet prowadzono badania nad biografiami kobiet, których dzia³alnoæ
mia³a znaczenie dla regionalnego rozwoju miasta Cottbus. Rezultatem tych badañ jest powstanie tomu,
obejmuj¹cego biogramy s³awnych i przez historiê zapomnianych lub odsuniêtych postaci kobiecych
miasta Cottbus7.
Doskonalenie zawodowe pracowników
Centrum dla Kobiet w Cottbus jest zainteresowane systematycznym podnoszeniem kwalifikacji
swoich pracowników, zwraca uwagê na odpowiednie propozycje w tym zakresie, zaleca branie w nich
udzia³u, ale nie dysponuje rodkami pozwalaj¹cymi na ich sfinansowanie.

5
6
7

Gra na gitarze, tr¹bce, zajêcia komputerowe.
Tak¿e ojcowie przybywaj¹ na tego typu zajêcia
Kobiety z Cottbus oraz okolic od XI do XXI wieku, Cottbus 2003 (Frauen in und um Cottbus, 11.  21. Jahrhundert).

120

POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 3/2005

Sposoby pozyskiwania kadry pedagogicznej
W Centrum dla Kobiet wszystkie kursy, z ma³ymi wyj¹tkami, prowadzone s¹ przez kobiety.
W szczególnych przypadkach poszukuje siê panów do prowadzenia zajêæ, np. kursów samoobrony8.
Centrum posiada grono sta³ych wspó³pracowników, charakteryzuj¹cych siê wysokim stopniem
efektywnoci oraz zaanga¿owaniem. Mimo tego poszukuje siê równie¿ nowych osób na potrzeby
nowych kursów, ale dobiera siê je sporód tych, którzy wczeniej z³o¿yli podania. W razie potrzeby
wykorzystuje siê w tym celu w³asn¹ stronê internetow¹ lub codzienn¹ prasê. W ramach rekrutacji
prowadzi siê z potencjalnymi wyk³adowcami rozmowy, oprócz tego s¹ oni zobowi¹zani do przed³o¿enia
owiadczeñ o posiadanych kwalifikacjach typu dyplom zawodowy, listy polecaj¹ce, wiadectwa pracy
oraz teczka w przypadku zajêæ artystycznych.
Miejsca odbywania zajêæ
Zajêcia w wiêkszoci odbywaj¹ siê w siedzibie Centrum, która spe³nia wszystkie wymagania i warunki dla tego typu placówek. Na specjalne okazje wykorzystuje siê inne miejsca, np. z okazji wydania
ksi¹¿ki Kobiety w Cottbus od XI do XXI w. spotkanie odby³o siê w ksiêgarni.
Koszty (finanse) zagospodarowanie rodków
Wiêkszoæ potrzeb pokrywana jest z dotacji publicznych lub w mniejszym stopniu ze róde³
prywatnych. Brakuj¹ce rodki musi Centrum dla Kobiet zdobyæ we w³asnym zakresie. Udzia³ rodków
w³asnych na tle ogólnych wydatków szacuje siê na 10%do 15%9.
Finansowanie etatów: Urz¹d Pracy oraz Krajowa Agencja ds. Pracy w Brandenburgii (LASA)
finansuje (jeszcze) koszty utrzymania kilku etatów (ABM, jak i SAM)10.
Niektóre kursy s¹ dotowane z funduszy krajowych oraz europejskiego funduszu socjalnego (ESF).
Wspó³praca
Zarówno na poziomie regionu, jak równie¿ w szerszym zakresie, Centrum dla Kobiet wspó³pracuje
z ró¿nymi partnerami. Na pierwszym miejscu wymieniæ nale¿y miasto Cottbus z pe³nomocnikiem do
spraw równouprawnienia, centrum socjokulturalne oraz orodek dla bezrobotnych. Regularn¹ wspó³pracê
prowadzi siê równie¿ z Wy¿sz¹ Szko³¹ Zawodow¹, z Uniwersytetem w Cottbus, z Orodkiem Edukacji
dla Kobiet (EDfrau). Ponadto analizowane Centrum dla Kobiet jest cz³onkiem Towarzystwa Krajowego
Centrów Kobiet w Brandenburgii (LAG), do którego nale¿y 20 orodków.

Kategorie pedagogiczne
Zadania edukacji kulturalnej
Wspieranie kobiet czynnych zawodowo poprzez organizowanie im czasu wolnego oraz kobiet
niepracuj¹cych, by umia³y sobie radziæ w swojej trudnej sytuacji, stanowi¹ g³ówne cele dzia³alnoci tego
orodka dla kobiet.
8

9
10

Pomys³ polega na tym, ¿eby dokonaæ konfrontacji kobiet z mê¿czyznami, gdy¿ statystyczna wiêkszoæ napadów dokonywana
jest przez mê¿czyzn.
Dane na podstawie szacunków kierownictwa placówki.
Wszystkie etaty ABM i SAM s¹ niepewne. Mo¿na przewidzieæ, ¿e etaty te bêd¹ sukcesywnie likwidowane. To oznacza, ¿e niektóre
projekty przestan¹ istnieæ lub zostan¹ znacznie ograniczone. Dzia³alnoæ bêdzie prowadzona wy³¹cznie w oparciu o woluntariuszy.
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Centrum dla Kobiet w Cottbus ujmuje swoj¹ misjê edukacyjn¹ jako dwa równie wa¿ne, wzajemnie
ze sob¹ powi¹zane aspekty dzia³alnoci. Jeden z nich obejmuje wszystkie propozycje edukacyjne, które
umo¿liwiaj¹ kobietom nawi¹zanie kontaktu z rynkiem pracy. S¹ to takie propozycje, jak np.: kursy
komputerowe, zajêcia ucz¹ce umiejêtnoci prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz telefonicznej.
Drugi aspekt zwraca uwagê na propozycje, których zadaniem jest kszta³towanie wiadomoci kobiet oraz
poczucia w³asnej wartoci, tak¿e w obliczu konkretnych wymagañ rynku pracy. Do tej dziedziny nale¿¹
zajêcia realizowane w ramach tematyki zdrowotnej oraz sportowej. S¹ to propozycje typu Starzenie siê
a postawa ¿yciowa, Sny jako jêzyk duszy lub Uczyæ siê, uczyæ siê. Mamy tu równie¿ do czynienia
z artystycznymi propozycjami edukacyjnymi typu: sztuka, literatura, taniec, muzyka, rzemios³o artystyczne.
Ponadto polityka, jêzyki (przede wszystkim angielski) i historia kultury mieszcz¹ siê w ramach tej oferty.
Organizacja nieformalnego uczenia siê, jak ma to miejsce w przypadku ró¿nych spotkañ z kobietami,
jest postrzegana jako samoedukacja dotycz¹ca tematów z dziedziny polityki, kultury oraz dnia codziennego,
w ramach której organizowane s¹ wyk³ady, dochodzi do wymiany dowiadczeñ, otrzymywania i dawania
innym bodców oraz uwra¿liwianie wobec innych sposobów mylenia i postrzegania wiata. Wszystko to
sk³ada siê na proces uczenia siê, podczas którego centralne miejsce nale¿y do uczenia siê od innych.
Wobec dramatycznie pogarszaj¹cej siê sytuacji zawodowej kobiet (du¿e bezrobocie, w przypadku
czynnych zawodowo wysokie wymagania itd.) centra dla kobiet widz¹ swoje zadania edukacyjne
w odtworzeniu i umocnieniu samozaufania, w odkrywaniu na nowo w³asnych potrzeb i umiejêtnoci
oraz rozszerzania swoich kompetencji. Du¿e znaczenie przypada w tym momencie artystycznym
propozycjom edukacyjnym.
Program dzia³añ
Oferta edukacji kulturalnej Centrum Kobiet w Cottbus wed³ug programu na 2001 rok zawiera³a
53 propozycje w zakresie edukacji kulturalnej przy ogólnej liczbie 173 ofert. Udzia³ edukacji kulturalnej
wyniós³ oko³o 30%. W tym 85% stanowi³y propozycje typu samodzielno-kreatywnego, 11%
systematyczno-receptywnego, a 4% zwracaj¹ce uwagê na komunikacjê i porozumiewanie siê.
Na pierwszym miejscu uplasowa³o siê rzemios³o artystyczne (47% propozycji typu samodzielno-kreatywnego). Ta czo³owa pozycja nie mog³a zostaæ utrzymana w 2002 roku z uwagi na likwidacjê
etatów. W 2002 roku zrezygnowano z kursów ceramicznych, poniewa¿ nie by³o ju¿ mo¿liwoæ
korzystania z prywatnego pieca do wypalania wyrobów ceramicznych.
W 2001 roku za rzemios³em artystycznym znalaz³o siê malarstwo/rysunek z oko³o 16%, muzyka
i taniec  obydwa 11%, twórcze zajêcia komputerowe oko³o 7%, prace z tkanin¹ 4,5% oraz literatura/
/warsztat pisarski oko³o 2%. Ostatnia propozycja stwarza³a mo¿liwoæ opracowania w sposób twórczy
kulturalno- historycznych tradycji regionu. Z uwagi na ma³e zainteresowanie nie zorganizowano kursów
jêzyka polskiego. W tej analizie nie porównywano liczby godzin, lecz czêstotliwoæ odbywania siê zajêæ.
Oznacza to, ¿e jednorazowy wieczór, bêd¹cy wprowadzeniem do sztuki wyplatania koszy, zosta³ tak
samo potraktowany, jak siedmiotygodniowy kurs malarstwa olejnego.
Struktura uczestników/dane demograficzne
W roku 2002 odwiedzi³o Centrum dla Kobiet w Cottbus w sumie 25 250 osób, w tym z oferty
edukacji kulturalnej skorzysta³o oko³o 16 500 uczestników. Najwiêcej osób wykaza³o zainteresowanie
sportem oraz edukacj¹ prozdrowotn¹, na dalszym miejscu sztuk¹, komputerem, jêzykami
i spotkaniami o charakterze otwartym. W roku 2003, wskutek likwidacji poradnictwa rodzinnego oraz
warsztatu twórczego, dosz³o do gwa³townych zmian. 98% odwiedzaj¹cych stanowi¹ kobiety. Mê¿czyni
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Oferta programowa Centrum dla Kobiet Cottbus 2001
Samodzielno-kreatywne
Systematyczno- receptywne
Podkrelaj¹ce komunikacjê i porozumiewania siê

45
6
2

Informacja/wymiana
Podró¿e
To¿samoæ w³asna
Kursy jêzyka polskiego

2
0
0
0

Wyk³ad
Kurs
Dyskusje
Odczyty
Wycieczki
Warsztaty

0
39
10
1
2
1

Weekend
Imprezy pojedyncze/cykliczne
Semestr/trymestr
Jedno-/wielotygodniowe

6
28
19
0

Rzemios³o artystyczne
Malarstwo/rysunek
Teatr
Literatura
Wideo/film/dwiêk
Prace plastyczne
Prace z tkanin¹
Muzyka/piew
Fotografia
Twórcze zajêcia
komputerowe
Taniec

21
7
0
1
0
0
2
5
0
3

Opera/teatr
Historia kultury
Wideo/film/dwiêk
Literatura
Komputer
Architektura
Interdyscyplinarne
Religia
Sztuki piêkne
Nauka

0
2
0
1
1
0
0
0
3
0

5

mog¹ wprawdzie po wczeniejszych uzgodnieniach uczestniczyæ w zajêciach, ale s¹ to przypadki
sporadyczne. Inaczej sytuacja wygl¹da w przypadku otwartych dyskusji z uwagi na uczestnictwo
w projektach skierowanych zarówno do kobiet, jak i mê¿czyzn. Na spotkania przeznaczone dla dziewcz¹t
i m³odych kobiet w wieku do 27 lat przychodz¹ zwykle m³odsze osoby, niektóre nawet w wieku
dzieciêcym. Mo¿na to wyjaniæ ciêciami rodków publicznych przeznaczanych na opiekê nad dzieæmi,
co sprawia, ¿e dziewczynki w coraz wiêkszym zakresie s¹ zdane na tego typu otwarte spotkania. Tylko
przy okazji niektórych akcji spo³ecznych, jak np. wystêpów orkiestr, widoczny jest wiêkszy udzia³
m³odzie¿y oraz m³odych kobiet.
W Centrum dla Kobiet struktura socjalna oraz wiekowa jest bardzo zró¿nicowana. M³ode
i starsze kobiety uczestnicz¹ wspólnie w zajêciach jêzyka angielskiego, komputerowych lub malarskich.
Bezrobotne panie ucz¹ siê wspólnie z w³acicielkami firm lub z miejskimi urzêdniczkami. To
wymieszanie rodowisk i anonimowoæ, przy jednolitym nadzorze i osobistej opiece ze strony
prowadz¹cych kurs, jest przez wiele uczestniczek postrzegana jako szczególna jakoæ tej instytucji.
Jednak¿e to kobiety w wieku powy¿ej 30 lat najczêciej odwiedzaj¹ zajêcia organizowane przez
Centrum dla Kobiet, szczególnie w przypadku regularnych spotkañ dominuj¹ panie w wieku od 40 do
70 lat. Wyj¹tek stanowi¹ kursy dla bezrobotnych pañ, które kierowane s¹ do okrelonej grupy
zainteresowanych.
Produkty edukacji kulturalnej
Podczas zajêæ twórczych kobiety maj¹ mo¿liwoæ uczyniæ co dla siebie. Chodzi tu
o ucieczkê od codziennej szarzyzny, obowi¹zków oraz mo¿liwoæ odprê¿enia siê. Mog¹ wtedy
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wys³uchaæ siebie i stworzyæ co dla siebie. Ucz¹ siê równie¿, jak zaprezentowaæ rezultaty swojej
dzia³alnoci. Uzyskuj¹ przez to akceptacjê oraz wzmacniaj¹ poczucie w³asnej wartoci. W trudnych
sytuacjach osobistych twórcze dzia³anie mo¿e wzmocniæ aktywnoæ oraz, jak uwa¿aj¹ osoby prowadz¹ce
zajêcia, stanowiæ rodzaj terapii.
Stworzenie czego samodzielnie, trzymanie tego w rêku, wyzwala poczucie zadowolenia, zaufania
do siebie oraz jest rodzajem dowiadczenia zdobytego w³asnymi si³ami. Mo¿na siê przez to wyciszyæ,
uspokoiæ oraz przekazaæ co od siebie innym.
Kobiety poznaj¹ rozmaite techniki artystyczne oraz mog¹ wykorzystaæ proces nauczania do
stworzenia u¿ytecznych produktów. Mog¹ je wykorzystaæ np. jako osobiste prezenty dla rodziny oraz
przyjació³. Nie mo¿na nie doceniæ spo³ecznego aspektu tego rodzaju zajêæ  kontaktu z innymi ludmi,
który aktywizuje i pozwala wyjæ z izolacji. Poprzez uczestnictwo w zajêciach powiêca siê im uwagê,
obdarza zaufaniem oraz uznaniem.

Kategorie merytoryczne
Oprócz opisanych poni¿ej przyk³adów wspó³pracy z polskimi instytucjami, obecnie nie realizuje siê
¿adnych innych w ramach dzia³alnoci interkulturowej. W latach ubieg³ych pojawia³y siê nieliczne
inicjatywy w tym zakresie. Za porednictwem Uniwersytetu w Cottbus nawi¹zano kontakty ze
studiuj¹cymi tam kobietami z Chin. Odbywa³y siê ró¿ne spotkania z nimi, podczas których wspólnie
gotowano, dyskutowano na przyk³adzie przyjmowania goci o ró¿nicach kulturowych. Rozmawiano
tak¿e na temat historii Chin, roli kobiety w Chinach, motywacji do przybycia i studiowania
w Niemczech, jak równie¿ dyskutowano o planach na przysz³oæ. Kontakty zosta³y przerwane, poniewa¿
grupa chiñskich studentek z up³ywem czasu rozjecha³a siê w ró¿ne kierunki wiata (por. Hahn 1997).
Próba zaproszenia kobiet ze rodowiska azylantów, wskutek wielu biurokratycznych przeszkód,
zakoñczy³a siê niepowodzeniem. Pomys³ na zorganizowanie dnia spotkania siê z emigrantkami z innych
krajów  mieszkankami Cottbus i wystosowanie do nich osobistych zaproszeñ, nie zosta³ zrealizowany
z uwagi na ustawê o ochronie danych osobowych, która uniemo¿liwi³a dotarcie do adresów tych osób.
Stosunki z Polsk¹/wspólne projekty
Ju¿ od wielu lat istnieje cis³a wspó³praca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Zielonej Górze. Jest
to instytucja, w której oko³o 80% kobiet w wieku powy¿ej 55 lat aktywnie dzia³a. W ramach edukacji
kulturalnej organizuje siê tam plenery malarskie, wyk³ady o sztuce oraz zajêcia chóru. Co roku uzgadnia
siê wspólne dzia³ania obu instytucji. Nale¿¹ do nich wyjcia na koncerty, jak równie¿ wspólne obchodzenie
tradycyjnych wi¹t. W jednym roku, przyby³a przed Bo¿ym Narodzeniem grupa polskich kobiet do Cottbus,
zaprezentowa³a tradycyjny polski sposób obchodzenia tych wi¹t, przygotowuj¹c dwunastodaniowe menu.
W nastêpnym roku niemiecka grupa przyby³a do Zielonej Góry i wiêtowa³a z gospodarzami na sposób
niemiecki Bo¿e Narodzenie. W tym roku zaplanowano w programie malowanie jajek wielkanocnych w stylu
³u¿yckim. Polska grupa jest regularnie zapraszana na organizowany w Cottbus Tydzieñ Kobiet, w ramach
którego odbywaj¹ siê koncerty chóru z Zielonej Góry.
Inne kontakty równie¿ z Zielon¹ Gór¹ dotycz¹ Centrum dla Kobiet Baba. Praca tego orodka
skupia siê na problematyce przemocy wobec kobiet oraz wspieraniu osób dotkniêtych tym problemem.
Obecnie realizowany jest poprzez ten orodek projekt finansowany przez Uniê Europejsk¹, w ramach
którego organizowane s¹ wspólne zajêcia typu warsztatowego zarówno w Zielonej Górze, jak
i w Cottbus. Centrum dla Kobiet w Cottbus bierze udzia³ w trzech warsztatach: Kobiety
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a samowiadomoæ, Kobiety z Niemiec  Kobiety z Polski  co nas ³¹czy, co nas dzieli?, Kobieta
mówi, co myli. Kobieta mówi, co chce.
Standardy jakoci
Centrum dla Kobiet w Cottbus opracowa³o swój w³asny katalog kryteriów jakoci. Nale¿¹ do nich:
praca w ma³ych grupach zajêciowych, wiadomy wybór osób prowadz¹cych kursy, opieka nad dzieæmi
w trakcie trwania zajêæ. Raz do roku przeprowadza siê wród uczestniczek ankietê ewaluacyjn¹,
opracowan¹ przez jedn¹ z praktykantek z Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Cottbus, która rozdawana jest
podczas kursów oraz innych imprez. Zadawane pytania dotycz¹ motywacji, oceny dzia³añ oraz nowych
propozycji.
Wybór na podstawie: Edukacja kulturalna doros³ych w Niemczech  studium przypadku: Berlin/
Branderburgia  Wiltrud Gieseke, Karin Opelt, Helga Stock, Inga Börjesson. Berlin 2005.
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Pedagogika pracy i andragogika
w konstelacji europejskiej i globalnej
Pedagogy of work and andragogy
in the European and global constellation
Ciechocinek 2628.04.2005
W roku obchodów 10-lecia Wy¿szej Szko³y
Humanistyczno-Ekonomicznej we W³oc³awku
odby³a siê w dn. 2628.04.2005 w Ciechocinku
ogólnopolska konferencja Pedagogika pracy
i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej,
któr¹ zorganizowa³ Zak³ad Pedagogiki Pracy
i Andragogiki tej¿e uczelni we wspó³pracy z sekcj¹
Pedagogiki, Psychologii i Socjologii W³oc³awskiego
Towarzystwa Naukowego. Patronat nad konferencj¹
sprawowa³ Komitet Nauk Pedagogicznych PAN.
Organizatorzy konferencji postawili przed ni¹
nastêpuj¹ce cele:
1. Dokonanie aktualnego wgl¹du w stan dyscyplin
pedagogicznych  pedagogiki pracy i andragogiki
oraz okrelenie warunków i dylematów dalszego
ich rozwoju
2. Sformu³owanie prawid³owoci i standardów
europejskich bycia pedagogiki pracy
i andragogiki w Europie i w wiecie, szczególnie
w Unii Europejskiej.
3. Wnikniêcie w tendencje globalizacyjne,
wystêpuj¹ce niemal w ka¿dej dziedzinie ¿ycia
i dzia³ania spo³eczno-gospodarczego oraz
kulturalnego i edukacyjnego.
4. Wypowiedzenie siê w kwestii us³ugowoci
pedagogiki pracy i andragogiki wobec
zmieniaj¹cego siê rynku pracy oraz ci¹g³ego
wzrostu wymagañ w zakresie kwalifikacji
i kompetencji zawodowych osób w okresie ich
aktywnoci zawodowej.
5. Ustalenie wyznaczników po¿¹danego zacienienia wspó³pracy reprezentantów pedagogiki
pracy i andragogiki, szczególnie w obszarze
kszta³cenia ustawicznego pracuj¹cych i bezrobotnych, w ró¿nych dziedzinach gospodarki
narodowej i kultury.
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Cele te realizowano podczas sesji plenarnych,
w zespo³ach problemowych oraz w toku indywidualnych i grupowych kontaktów nieformalnych.
W trakcie konferencji odby³y siê obrady w trzech
sesjach plenarnych oraz w czterech sekcjach problemowych:
1. Wspó³czesnoæ pedagogiki pracy  stan
i kierunki oraz dylematy dalszego rozwoju.
2. Wspó³czesnoæ andragogiki  stan i kierunki
oraz dylematy dalszego rozwoju.
3. Pedagogika pracy i andragogika na us³ugach
zmieniaj¹cego siê rynku pracy i edukacji
ustawicznej doros³ych.
4. Kszta³cenie przedzawodowe  sk³adniki strukturalne oraz ich wymiar prakseologiczny
(dzia³aniowy).
Pierwsz¹ sesjê plenarn¹ poprzedzi³y s³owa
powitania przedstawiciela komitetu organizacyjnego
konferencji  prof. dr. hab. Zygmunta Wiatrowskiego, JM Rektora WSHE  prof. dr. hab.
Jerzego Garbacza, prezesa WTN  dr. Stanis³awa
Kunikowskiego oraz przewodnicz¹cego Komitetu
Nauk Pedagogicznych PAN  prof. dr. hab.
Tadeusza Lewowickiego. Szczególnie gor¹co
powitano honorowego gocia konferencji  prof.
dr. hab. Tadeusza Nowackiego  doktora honoris
causa Akademii Bydgoskiej oraz Akademii
Pedagogicznej w Kijowie.
Pierwszej sesji planarnej przewodniczyli
profesorowie: Jerzy Niemiec (Uniwersytet
w Bia³ymstoku), Janusz Sztumski (Uniwersytet
l¹ski), Zbigniew Wêgierski (WSHE we
W³oc³awku).
Obrady rozpocz¹³ prof. dr hab. Zygmunt
Wiatrowski (WSHE we W³oc³awku) referatem,
który wprowadza³ uczestników w problematykê
konferencji. Zwróci³ w nim uwagê na status
naukowy pedagogiki pracy i andragogiki, na
wspólny przedmiot badañ (edukacja ustawiczna
doros³ych) w kontekcie przeciwstawnych procesów
 d¹¿noci do dyscyplinarnej autonomii oraz
integracji i globalizacji dzia³añ naukowych.
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Prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki (Uniwersytet
Warszawski) w swoim wyst¹pieniu Pedagogika
pracy i andragogika wobec problemów integracji
i globalizmu skoncentrowa³ siê na zagadnieniach
metodologii tych nauk. Zwróci³ uwagê na dwoistoæ
obu dyscyplin, tj. na powinnoci wobec praktyki
oraz koniecznoæ budowania teorii naukowych.
Podkreli³ tak¿e zwi¹zek pedagogiki z naukami
humanistycznymi, w których konkuruj¹ ze sob¹
dwie ideologie: romantyczna (pe³nienie misji) oraz
pozytywistyczna (pragmatyzm dzia³ania), postuluj¹c
ich zbli¿enie. W kontekcie globalizacji podkreli³
wagê wiadomoci uwarunkowañ lokalnych, które
nakazuj¹ wspó³czenie okrelenie priorytetów
polityki i teorii owiatowej.
Trzeci referat sesji planarnej prof. dr. hab.
Stefana M. Kwiatkowskiego (Instytut Badañ
Edukacyjnych w Warszawie) dotyczy³ kierunków
rozwoju pedagogiki pracy. Wobec realiów rynku
pracy Autor widzi potrzebê szczególnie
intensywnych badañ w dziedzinie: zawodoznawstwa, poradnictwa zawodowego, standaryzacji
kwalifikacji zawodowych oraz kszta³cenia
ustawicznego.
Referat zamykaj¹cy pierwsz¹ sesjê plenarn¹
przedstawi³ prof. dr hab. Tadeusz Aleksander
(Uniwersytet Jagielloñski), który mówi³ o stanie
refleksji andragogicznej i jego uwarunkowaniach
w Polsce ostatniego 10-lecia. Zwróci³ w nim
uwagê na zagadnienia zwi¹zane z instytucjonalizacj¹
andragogiki, kierunkami refleksji andragogicznej
oraz publikacjami andragogicznymi. Ukazany obraz
wskazuje na du¿y postêp andragogiki w Polsce,
szczególnie w obliczu trudnoci, z jakimi boryka
siê polska nauka.
Po przerwie odby³a siê druga sesja plenarna,
której przewodniczyli profesorowie: Stefan M.
Kwiatkowski, Tadeusz Aleksander i Waldemar
Furmanek (Uniwersytet Rzeszowski). Zabra³o
w niej g³os siedmiu prelegentów.
Prof. dr hab. Lucjan Turos (WSP ZNP
w Warszawie) zaprezentowa³ referat pt.: Platon
jako prekursor myli andragogicznej, odwo³uj¹c
siê do napisanej przez siebie ksi¹¿ki na ten temat.
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Szczególn¹ uwagê w trakcie konferencji zwróci³
uwagê na Akademiê Platoñsk¹ oraz kontynuatorów
myli Platona: Jana Amosa Komeñskiego oraz
Miko³aja Grundtviga. Prof. dr hab. Tadeusz
Nowacki (WSP TWP w Warszawie) przedstawi³
polskie tradycje w kszta³towaniu spo³eczeñstwa
obywatelskiego. Na uznanie zas³uguje synteza myli
i jasnoæ wywodu tego uczonego. Wyst¹pienie
prof. dr. hab. Stanis³awa Kaczora (Wy¿sza Szko³a
Zaz¹dzania i Administracji w Opolu) by³o prób¹
odpowiedzi na pytanie: Jaka bêdzie w najbli¿szych
latach rola pedagogiki pracy i andragogiki
w wychowaniu cz³owieka? Prof. dr hab. Jerzy
Niemiec (Uniwersytet w Bia³ymstoku) przedstawi³
zjawiska o zasiêgu europejskim i globalnym
kszta³tuj¹ce wspó³czesn¹ owiatê doros³ych, m.in.:
zmniejszanie siê wp³ywów ideologicznych na
edukacjê, demokratyzacja owiaty, dynamika rynku
pracy, pluralizm form ¿ycia, wielokulturowoæ,
postêpuj¹ca profesjonalizacja ró¿nych dziedzin ¿ycia.
Pedagogika pracy w europejskiej przestrzeni badañ
i edukacji to temat wyst¹pienia prof. dr. hab.
Henryka Bednarczyka z Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu. Na przyk³adzie reprezentowanej przez siebie instytucji przedstawi³ realizowane
tam projekty o miêdzynarodowym zasiêgu oraz
trudnoci w pozyskiwaniu rodków z Unii
Europejskiej na te cele w obliczu konkurencji
zachodnich korporacji ulokowanych w Polsce.
Prof. dr hab. Waldemar Furmanek z Uniwersytetu
Rzeszowskiego mówi³ o sensie pracy i sensie
¿ycia cz³owieka w obliczu bezrobocia. Drug¹ sesjê
plenarn¹ zakoñczy³o wyst¹pienie prof. dr. hab.
Józefa Kargula (Uniwersytet Zielonogórski) na
temat ewolucji, jak¹ przesz³a idea edukacji
ustawicznej w teorii i praktyce pedagogicznej.
Najnowsze analizy, którymi podzieli³ siê na
konferencji, znajd¹ swoje miejsce w drugim
wydaniu Jego ksi¹¿ki Obszary pozaformalnej
i nieformalnej edukacji doros³ych. Przes³anki do
budowy teorii edukacji ca³o¿yciowej.
Kolejny dzieñ konferencji rozpoczê³y obrady
plenarne, którym przewodniczyli profesorowie:
Stanis³aw Kaczor, Józef Kargul oraz Stefan M.
Kwiatkowski.
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Jako pierwszy zabra³ g³os prof. dr hab.
Franciszek Szlosek (Akademia Podlaska
w Siedlcach) w sprawie aparatu pojêciowego
pedagogiki pracy. Postulowa³ zredukowanie
przedmiotu badañ do relacji miêdzy wychowaniem
i prac¹, a zw³aszcza skutków tej relacji. Prof. dr
hab. Barbara Baraniak z Instytutu Badañ
Edukacyjnych w Warszawie uzasadnia³a w swoim
wyst¹pieniu tezê, i¿ aktywnoæ zawodowa wyrasta
z kwalifikacji, nastêpnie doskonali siê je, kszta³tuj¹c
kompetencje zawodowe. Prof. dr hab. Brunon
Bartz z perspektywy niemieckiej omawia³
kontynentalne i globalizacyjne uwarunkowania
przemian cywilizacyjnych, wp³ywaj¹cych na
wspó³czesn¹ edukacjê. Prof. dr hab. Jolanta Wilsz
(Akademia im. J. D³ugosza w Czêstochowie)
przedstawi³a propozycje systemowej koncepcji
potrzeb cz³owieka jako podstawy teorii ca³o¿yciowej
aktywnoci edukacyjnej. Szczególn¹ uwagê zwróci³a
na proces starzenia siê, wyró¿niaj¹c typ A
o emisyjnoci dodatniej, charakteryzuj¹cy siê
potrzeb¹ rozpraszania, tj. oddawania posiadanych
resursów do otoczenia oraz typ B o emisyjnoci
ujemnej, charakteryzuj¹cy siê potrzeb¹ prowadzenia,
realizacj¹ celów w³asnych na zasadzie d¹¿enia do
energetycznej równowagi. Prof. dr hab. Zbigniew
Wo³k (Uniwersytet Zielonogórski) przeciwstawi³
w swoim wyst¹pieniu uk³ad edukacyjny systemowi
edukacji, wskazuj¹c na luny zestaw ofert
edukacyjnych, z których jednostka mo¿e dowolnie
wybieraæ. Warunkiem korzystania z oferty uk³adu
edukacyjnego jest ¿yciowa i zawodowa
samosterownoæ, do której powinna przygotowywaæ
wspó³czesna owiata. Na badania dotycz¹ce
przygotowania do pracy zawodowej powo³ywa³
siê w swoim wyst¹pieniu prof. dr hab. Bogus³aw
Pietrulewicz (Uniwersytet Zielonogórski), wskazuj¹c
na nastêpuj¹ce wyniki: praca 55% badanych nie
wykazuje zwi¹zku z wykszta³ceniem, pracodawcy
skar¿¹ siê na brak przygotowania do pracy
w zespole, deficyty w dziedzinie kreatywnoci
i mobilnoci pracowników, istnieje du¿e ryzyko
1

wypalenia zawodowego oraz brak ergonomicznego
przygotowania m³odzie¿y. Prof. dr hab. Kazimierz
Wenta (Uniwersytet Szczeciñski) mówi¹c o edukacji
m³odzie¿y i doros³ych dla liberalnego rynku pracy,
zwróci³ uwagê na cechy ponowoczesnego wiata
(kryzys prawdy i rozumu, fragmentarycznoæ czasu
i przestrzeni, lokalnoæ dyskursów) i rolê
poradnictwa w tym zakresie. Nawi¹zuj¹c do tego
wyst¹pienia prof. dr hab. Alicja Kargulowa
(Uniwersytet Zielonogórski) zaprezentowa³a ksi¹¿kê
Rynek i kultura neoliberalna a edukacja1, jaka
powsta³a na bazie obrad jednej z sekcji
V Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego.
Uczestnicy konferencji zebrali siê w zespo³ach
problemowych w celu przedstawienia referatów
zogniskowanych wokó³ problematyki wspó³czesnej
andragogiki i pedagogiki pracy. Pierwszy zespó³
problemowy, któremu przewodniczyli prof. dr hab.
Ryszard Gerlach (Akademia Bydgoska im. Kazimierza
Wielkiego) i prof. dr hab. Henryk Bednarczyk (ITeE
w Radomiu) analizowa³ aktualny status pedagogiki
pracy oraz kierunki i dylematy rozwoju tej dyscypliny
naukowej. Cykl wyst¹pieñ rozpocz¹³ prof. dr hab.
Henryk Budzeñ referatem Wychowanie do pracy
w aspekcie prakseologicznym. Nastêpnie swoje
pogl¹dy zaprezentowali mgr Iwona Mandrzejewska-Smól (WSHE we W³oc³awku), która wyg³osi³a
referat pt. Kszta³cenie prozawodowe i zawodowe
w kontekcie europejskiego rynku pracy, dr Tadeusz
Brodziñski (Uniwersytet Szczeciñski), analizuj¹cy
problem Roli pedagogiki pracy w funkcjonalnym
przygotowaniu zawodowym, a tak¿e dr Urszula
Jeruszka (WSP TWP w Warszawie), która wyst¹pi³a
z referatem Kwalifikacje zawodowe  kapita³ ludzki
 czynnikiem wzrostu gospodarczego. Obrady
zamyka³a mgr Agnieszka Rzymska z Krajowego
Orodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, która przedstawi³a dzia³alnoæ Centrum
Kszta³cenia Praktycznego i Centrum Kszta³cenia
Ustawicznego.
Autorki sprawozdania uczestniczy³y w drugim
zespole problemowym, którego tematem przewodnim

A. Kargulowa, S.M. Kwiatkowski, T. Szkudlarek (red.): Rynek i kultura neoliberalna a edukacja, Wyd. Impuls, Kraków 2005.
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by³a Wspó³czesnoæ andragogiki  stan i kierunki
oraz dylematy dalszego rozwoju. Obradom
przewodniczyli prof. dr hab. Lucjan Turos (WSP
ZNP w Warszawie) i prof. dr hab. Kazimierz
Czarnecki (WSUPiZ w Rykach). Jako pierwsza
wyst¹pi³a mgr Eliza Czerka (UMK) z referatem
Niedoros³oæ jako kategoria pedagogiczna. Autorka
zwróci³a uwagê na fakt zachwiania siê dotychczas
obowi¹zuj¹cego modelu spo³ecznego, w którym to
ludzie m³odzi inicjowali spo³eczne i ekonomiczne
zmiany. Wyd³u¿aj¹cy siê okres ¿ycia i aktywnoci
ludzi doros³ych, a tak¿e ni¿ demograficzny
spowodowa³, i¿ m³odzie¿ sta³a siê grup¹
mniejszociow¹, która ma ograniczony dostêp do
statusu doros³ego. Przeciwdzia³anie tej sytuacji,
poprzez stworzenie profilaktycznych i prewencyjnych
programów edukacyjnych, jest wed³ug autorki, jednym
z pal¹cych problemów wspó³czesnej pedagogiki
i andragogiki.
Dr Teresa Sarleja (Piotrków Trybunalski),
w wyst¹pieniu pod tytu³em Andragogika wobec
problemów wychowania do wartoci i wartociowania, przedstawi³a wyniki przeprowadzonych
przez siebie badañ nad systemem wartoci
m³odzie¿y. Autorka szczególnie zwróci³a uwagê
na fakt, i¿ m³odzie¿ przedk³ada wartoci uniwersalne, takie jak mi³oæ, uczciwoæ czy przyjañ
nad wartoci utylitarne.
Z kolei mgr Krzysztof Czykier (Uniwersytet
w Bia³ymstoku), poruszy³ problem Biograficznoci
i jej znaczenia w andragogice. Prelegent zaznaczy³,
i¿ metoda biograficzna wydaje siê byæ szczególnie
przydatna do badania okresu pónej doros³oci,
który jest najlepszym etapem na dokonanie analizy
w³asnego ¿ycia. Powo³uj¹c siê na Junga i jego
teoriê indywiduacji, w myl której dopiero
w wieku rednim dochodzi do pe³nego rozwoju
wewnêtrznego jednostki, zwróci³ uwagê na fakt, i¿
pod wp³ywem autoanalizy osoby w wieku rednim
mog¹ zmieniaæ priorytety w³asnego ¿ycia i wyznaczaæ sobie nowe cele.
W problematykê felicytologii, czyli teorii
kszta³towania ¿ycia szczêliwego, wprowadzi³a
uczestników spotkania dr Alicja ¯ywczok
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(Uniwersytet l¹ski). Zasadnicze pytanie
felicytologicznie wychylonej andragogiki to, wed³ug
prelegentki, problem znalezienia odpowiedniego
sposobu umo¿liwiaj¹cego podtrzymywanie pogody
ducha i afirmacji ¿ycia u osób starszych. Autorka
zaznaczy³a równie¿, ¿e ¿aden okres ¿ycia nie
powinien byæ traktowany jako ten, który dostarcza
powodów do negacji i nihilizmu.
Nastêpnie dr Hanna Solarczyk (UMK)
wyst¹pieniem pod tytu³em Andragogika
w Niemczech  stan, kierunki oraz dylematy
dalszego rozwoju wprowadzi³a zgromadzonych
w specyfikê niemieckiej andragogiki. Charakterystyczn¹ cech¹ edukacji doros³ych w Niemczech
jest koncentracja na edukacji pozaformalnej
i nieformalnej, badaniu potrzeb edukacyjnych
cz³owieka doros³ego z perspektywy spo³ecznej
i regionalnej a tak¿e na wspó³istnieniu, w dzia³alnoci edukacyjnej, organizacji pañstwowych,
kocielnych i zwi¹zków zawodowych. Przysz³oæ
pedagogiki doros³ych w Niemczech prelegentka
upatruje w uniezale¿nianiu siê teorii andragogiki
od praktyki owiatowej.
Na inn¹ kwestiê zwróci³a uwagê prof. dr
hab. Eugenia Iwona Laska (Uniwersytet Rzeszowski), która przedstawi³a referat Edukacja
techniczno-plastyczna w kszta³ceniu zintegrowanym
uczniów klas m³odszych. Z powodu ograniczonego
czasu obrad autorka ograniczy³a siê do zaprezentowania g³ównych tez swojego wyst¹pienia
i podkrelenia roli wychowania technicznego jako
jednego z fundamentów rozwoju pedagogiki
pracy.
Obrady zamyka³ prof. dr hab. Kazimierz
Czarnecki, który w referacie Mo¿liwoci rozwojowe
i twórcze ludzi w wieku seniorskim, podkreli³
znaczenie realistycznego postrzegania staroci, jako
okresu ograniczeñ, ale i mo¿liwoci rozwojowych,
które stanowi¹ dla seniorów bodziec do aktywnego
¿ycia.
Trzeciemu zespo³owi problemowemu, który
skupia³ prelegentów pod wspólnym has³em
Pedagogika pracy i andragogika na us³ugach
zmieniaj¹cego siê rynku pracy i edukacji
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ustawicznej, przewodniczyli prof. dr hab.
Franciszek Szlosek (Akademia Podlaska
w Siedlcach) i prof. dr hab. Jolanta Wilsz (Akademia im. J. D³ugosza w Czêstochowie). Jako
pierwsi wyst¹pili badacze z Instytutu Technologii
Eksploatacji w Radomiu  dr Krzysztof Symela
(ITeE w Radomiu) z referatem Kszta³cenie
modu³owe  systemowe rozwi¹zania w zawodowej
edukacji szkolnej i ustawicznej i dr Ireneusz
Woniak (ITeE w Radomiu), który przedstawi³
Problematykê kszta³cenia kadr dla potrzeb
innowacyjnej gospodarki. Nastêpnie dr Gra¿yna
Tadeusiewicz (Wojewódzki Orodek Doskonalenia
Nauczycieli w £odzi) zwróci³a uwagê na Wspó³czesne paradygmaty pedagogiki pracy, a dr El¿bieta
Podoska-Filipowicz (Akademia Bydgoska im.
Kazimierza Wielkiego) przedstawi³a problem
Edukacji ustawicznej  on line. Obrady zamyka³
dr Felicjan Bylok (Politechnika Czêstochowska)
referatem Kszta³cenie na poziomie wy¿szym jako
realizacja idei kszta³cenia usta-wicznego.
Jedn¹ z atrakcji drugiego dnia konferencji by³
wyjazd do W³oc³awka w celu zapoznania siê
z dzia³alnoci¹ Wy¿szej Szko³y Humanistyczno-Ekonomicznej. Gospodarze, w osobach Jego
Magnificencji Rektora WSHE prof. dr. hab. Jerzego
Garbacza i prorektora dr. Paw³a Churskiego,
powitali uczestników konferencji i przedstawili
ofertê edukacyjn¹ WSHE. Nastêpnie odby³o siê
spotkanie w Bibliotece G³ównej i na Wydziale
Pedagogicznym, gdzie gocie mogli, miêdzy innymi,
podziwiaæ zasoby biblioteczne i wyposa¿enie
uczelnianych sal wyk³adowych.
W ostatnim, trzecim, dniu konferencji obradowa³y dwa zespo³y problemowe. W pierwszym
kontynuowano problematykê aktualnego stanu
i kierunków rozwoju pedagogiki pracy, jak równie¿
dyskutowano nad problemem roli nauczyciela i pedagoga pracy w edukacji prozawodowej i zawodowej.
Referatem Uwarunkowania sukcesu w pedagogice pracy obrady otworzy³ dr Erwin Gondzik
(WSP w Mys³owicach). Autor zwróci³ uwagê na
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rozbie¿noæ terminów kariera a sukces, powo³uj¹c
siê na s³owa Kazimierza Sonickiego, ¿e karierê
robi¹ miernoty, a do sukcesów ludzie dochodz¹
dziêki ciê¿kiej pracy i szczêciu. Zagadnienie
kwalifikacji i kompetencji nauczyciela szko³y
zawodowej rozwin¹³ dr Andrzej Cichocki
(Uniwersytet w Bia³ymstoku), podkrelaj¹c fakt
coraz wiêkszego znaczenia, jakie w pracy
nauczyciela odgrywaj¹ kompetencje pragmatyczne,
technologiczne, interpretacyjno-komunikacyjne
i interpretacyjno-medialne. W zakresie podobnej
problematyki mieci³ siê referat mgr Danuty
Oleksiak z Warmiñsko-Mazurskiego Orodka
Doskonalenia Nauczycieli w Elbl¹gu. Badania
przeprowadzone przez prelegentkê dowiod³y, i¿
nauczyciele o wysokim statusie zawodowym s¹
w wiêkszym stopniu sk³onni do podejmowania
dzia³alnoci samokszta³ceniowej o charakterze
osobowociowotwórczym. Z kolei dokszta³canie
siê nauczycieli na ni¿szym stopniu awansu
zawodowego s³u¿y przede wszystkim budowaniu
ich warsztatu pracy.
Analizê kszta³cenia zawodowego w Polsce
pod k¹tem wymogów elastycznego rynku pracy,
przedstawi³a mgr Aleksandra Kulpa-Puczyñska
(Akademia Pedagogiczna im. Kazimierza
Wielkiego). Autorka wskaza³a na ró¿nice miêdzy
amerykañskim a europejskim modelem rynku pracy,
jak równie¿ zakreli³a idealny profil osobowociowy
wspó³czesnego pracownika, który powinien
wykazywaæ siê wiêksz¹ autonomi¹ i mobilnoci¹.
Z kolei dr Adrianna Niziñska (DSWE we
Wroc³awiu) prognozowa³a, i¿ kszta³cenie ustawiczne
bêdzie mia³o w przysz³oci charakter instytucjonalny
i intencjonalny. Powo³uj¹c siê na dowiadczenia
brytyjskiej edukacji doros³ych podkreli³a, i¿
edukacja doros³ych nie powinna mieæ charakteru
odgórnego. Wyst¹pienie prelegentki wywo³a³o
dyskusjê nad problemem terminologii u¿ywanej
przez andragogów i pedagogów pracy. Szczególne
znaczenie przypisywano potrzebie rozró¿nienia
i okrelenia genezy takich terminów, jak kszta³cenie,
nauczanie czy edukator. Obrady zakoñczy³ mgr
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Miros³aw Cholewiñski (Akademia wiêtokrzyska
w Kielcach), który wskaza³ na istnienie problemu
wolnoci pedagogoga, szczególnie w odniesieniu
do dyrektora szko³y. Prelegent podkreli³, ¿e to
w³anie dyrektorzy szkó³ powinni byæ rzecznikami
wolnoci w swoich placówkach.
Drugi zespó³ problemowy Kszta³cenie
przedzawodowe  sk³adniki strukturalne oraz ich
wymiar prakseologiczny (dzia³aniowy) tego dnia
obrad poprowadzi³ prof. dr hab. Ryszard Parzêcki,
który tak¿e jako pierwszy przedstawi³ swoje
rozwa¿ania na temat etycznego wymiaru poradnictwa
zawodowego. Nastêpnie g³os zabra³a dr Aneta
Stru¿yna z UAM, która przedstawi³a wybrane
elementy systemu doradztwa zawodowego w Polsce
w kontekcie wyzwañ wspó³czesnego rynku pracy.
Ks. dr Adam Solak (Uniwersytet Kard.
S. Wyszyñskiego) przedstawi³ filozoficzny wymiar
pracy jako formy porozumiewania siê cz³owieka
z cz³owiekiem w oparciu o za³o¿enia personalizmu.
Kolejne dwa wyst¹pienia dotyczy³y praktyki
poradnictwa zawodowego. Mgr Anna Agnieszka
Listkiewicz (WSP TWP Olsztyn) przedstawi³a
mobilne centra informacji zawodowej prowadzone
od 2004 r. przez OHP, a mgr Mariola Kopacz
(WSP TWP Olsztyn) gminne centra informacji.
Spotkanie podsumowa³a prof. dr hab. Alicja
Kargulowa, wskazuj¹c na najciekawsze aspekty
wyst¹pieñ oraz zagro¿enia, jakie pojawiaj¹ siê dla
teorii i praktyki poradnictwa zawodowego.
Po krótkiej przerwie rozpoczê³a siê sesja
plenarna, podsumowuj¹ca przebieg konferencji.
W imieniu organizatorów uczestnikom konferencji
za przybycie i aktywne uczestnictwo oraz
wspó³organizatorom za wsparcie podziêkowa³ prof.
dr hab. Z. Wiatrowski. Merytorycznego podsumowania konferencji dokona³ jako pierwszy prof. dr
hab. Tadeusz Nowacki, który wskaza³ na inn¹
jakoæ konferencji, wyra¿aj¹c¹ siê w dojrza³oci
wyst¹pieñ i spotkaniu dwóch rodowisk 
andragogów i pedagogów pracy oraz uwzglêdnienie
w wiêkszym stopniu konstelacji europejskiej ni¿
globalnej. Prof. dr hab. S.M. Kwiatkowski mówi³
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o nowej jakoci prezentowanych dyscyplin, wskazuj¹c
na koniecznoæ dalszych prac nad ich terminologi¹
oraz adekwatnymi teoriami. Wspomnia³ te¿
o aktywnoci Zespo³u Pedagogiki Pracy KNP PAN,
któremu przewodniczy. Prof. dr hab. Józef Kargul,
podsumowuj¹c koñcz¹c¹ siê konferencjê, wskaza³ na
nowe impulsy w systemie edukacji doros³ych,
wynikaj¹ce ze spojrzenia na relacjê cz³owiek  praca
z perspektywy kapitalizmu. Wspomnia³ tak¿e
o zbli¿aj¹cej siê VII Letniej Szkole M³odych
Andragogów w Zielonej Górze. Na koniec g³os
zabra³ raz jeszcze prof. dr hab. Z. Wiatrowski, który
wskaza³ na trzy wartoci opisywanej konferencji:
1) próbê po³¹czenia si³ (pedagogiki pracy i andragogiki) na rzecz rozwi¹zywania problemów
pedagogicznych,
2) potrzebê doskonalenia terminologii obu
dyscyplin,
3) w³¹czenie siê do nurtu europejskiego poprzez
rozwa¿ania tej konferencji.
Na szczególne podkrelenie zas³uguje
wspania³a atmosfera, towarzysz¹ca przebiegowi
konferencji, która mia³a du¿e znaczenie przede
wszystkim dla m³odych badaczy, debiutuj¹cych
w obszarze teorii i praktyki andragogiki i pedagogiki
pracy.
Dane korepondencyjne autorek:
Eliza CZERKA
Hanna SOLARCZYK
e-mail: hannaso@ped.uni.torun.pl
Zak³ad Edukacji Ustawicznej i Pedagogiki
Porównawczej
Uniwersytet Miko³aja Kopernika
87-100 Toruñ, ul. Asnyka 2a
tel.: (056) 61-14-670
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Konferencja Otwieraj¹ca EUROPASS
EUROPASS Launch Conference
Warszawa, 10 czerwca 2005
Biuro Koordynacji Kszta³cenia Kadr Fundacji
Fundusz Wspó³pracy (BKKK) zorganizowa³o
konferencjê naukow¹ inauguruj¹c¹ realizacjê
w Polsce inicjatywy Komisji Europejskiej
EUROPASS. Konferencja adresowana by³a do
przedstawicieli instytucji edukacyjnych (uniwersytetów, instytutów, szkó³ rednich, zawodowych,
centrów kszta³cenia praktycznego i ustawicznego),
instytucji realizuj¹cych projekty w ramach
europejskich programów edukacyjnych oraz
wszystkich zainteresowanych promowaniem
mobilnoci edukacyjnej i zawodowej. Konferencjê
prowadzi³a dyrektor BKKK Ma³gorzata Rejnik.
Uroczystego otwarcia konferencji dokona³a
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej i Sportu  Anna Radziwi³³. Nastêpnie
Ma³gorzata Rejnik przedstawi³a pokrótce ideê
inicjatywy EUROPASS.
EUROPASS to portfolio 5 dokumentów
umo¿liwiaj¹cych obywatelom Unii Europejskiej
lepsze dokumentowanie i prezentowanie swoich
kwalifikacji i kompetencji na obszarze ca³ej Europy.
Zosta³ przyjêty decyzj¹ Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 15 grudnia 2004 roku1 i obowi¹zuje
od 1 stycznia 2005 roku. W sk³ad EUROPASS
wchodz¹:
• EUROPASS CV,
• EUROPASS MOBILITY (EUROPASSMobilnoæ),
• EUROPASS DIPLOMA SUPPLEMENT
(EUROPASS-Suplement do Dyplomu),
• EUROPASS CERTIFICATE SUPPLEMENT
(EUROPASS-Suplement do Dyplomu
Zawodowego),
• EUROPASS LANGUAGE PORTFOLIO
(Paszport Jêzykowy EUROPASS).
1

2

W trakcie konferencji zaprezentowane zosta³y
zasady funkcjonowania powy¿szych dokumentów
oraz korzyci wynikaj¹ce z ich posiadania. Jako
pierwszy g³os zabra³ przedstawiciel Komisji
Europejskiej, Dyrekcji Generalnej Edukacji
i Kultury  Carlo Scatoli. Przedstawi³ racjonalne
przes³anki decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla
przejrzystoci kwalifikacji i kompetencji.
Nastêpnie dyrektor Departamentu Szkolnictwa
Wy¿szego  Ewa Siczek omówi³a dotychczasowe
osi¹gniêcia Polski we wdra¿aniu Suplementu
EUROPASS do Dyplomu, który jako jedyny
z 5 dokumentów zyska³ oficjaln¹ akceptacjê
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu2.
Suplement do Dyplomu jest dokumentem
za³¹czanym od 1 stycznia 2005 roku przez uczelnie
do dyplomu ukoñczenia szko³y wy¿szej w celu
u³atwienia osobom trzecim zrozumienia znaczenia
dyplomu w zakresie wiedzy i kompetencji zdobytych
przez jego posiadacza. Suplement do Dyplomu
opisuje rodzaj, poziom, treæ i status studiów
ukoñczonych przez posiadacza orygina³u dyplomu,
ale nie uprawnia do jego formalnego uznania przez
stosowne instytucje w innych krajach.
Pani Magdalena Olejarz z Departamentu
Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego MENiS
opisa³a Suplement do Dyplomu Zawodowego,
którego jednolity wzór jest obecnie przez ww.
departament opracowywany, a nastêpnie zostanie
okrelony odpowiednim rozporz¹dzeniem Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu. Jest to dokument
do³¹czany do dyplomu zawodowego, u³atwiaj¹cy
osobom trzecim, w szczególnoci osobom w innym
kraju, zrozumienie jego znaczenia w zakresie
kompetencji zdobytych przez jego posiadacza.
Otrzyma go absolwent ponadgimnazjalnej szko³y
zawodowej, który zda zewnêtrzny egzamin
potwierdzaj¹cy kwalifikacje zawodowe. Suplement
nie uprawnia do formalnego uznania danego

Decyzja nr 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych
dla przejrzystoci kwalifikacji i kompetencji (Europass). Dz.U. L.390/6 z 31.12.2004.
Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów dyplomów i tytu³ów
zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie (Dz.U. Nr 182, poz.1881 z pón. zm.). Wzór Suplementu do
Dyplomu opracowany na podstawie modelu przygotowanego przez Komisjê Europejsk¹, Radê Europy oraz UNESCO stanowi
za³¹cznik nr 5 do rozporz¹dzenia.
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dyplomu przez stosowne instytucje w innym kraju
UE.
Pani Kinga Motysia, kierownik Krajowego
Centrum Europass, omówi³a kolejny dokument 
EuropassMobilnoæ, który prezentuje w sposób
jednolity dla wszystkich krajów europejskich zakres
wiedzy i dowiadczeñ zdobytych podczas nauki,
szkolenia, praktyk i sta¿y zagranicznych oraz
potwierdza okresy szkolenia, nauki czy praktyki
realizowanej po 1.01.2005 r.
Maria Gorzelak z Centralnego Orodka
Doskonalenia Nauczycieli zaprezentowa³a
EuropassPaszport Jêzykowy, czyli dokument
prezentuj¹cy stopieñ znajomoci jêzyków obcych
zgodnie z jednolitymi kryteriami przyjêtymi w ca³ej
UE. Stanowi on czêæ portfolio jêzykowego
EUROPASS przygotowanego na bazie modelu
opracowanego przez Radê Europy i umo¿liwia
udokumentowanie umiejêtnoci jêzykowych
zdobytych poprzez edukacjê szkoln¹, kursy
i szkolenia, a tak¿e kszta³cenie nieformalne.
Prezentacji ostatniego dokumentu Europass
 CV, czyli standardowego formularza ¿yciorysu
u¿ywanego w tej samej formie we wszystkich
krajach UE dokona³a pani Agnieszka Luck,
przedstawicielka Krajowego Centrum Europass.
W drugiej czêci konferencji Pan Carlo Scatoli
zaprezentowa³ uczestnikom portal internetowy
Europass (http://europass.cedefop.eu.int)
administrowany przez Europejskie Centrum
Rozwoju Szkolenia Zawodowego (CEDEFOP), na
którym znajduj¹ siê szczegó³owe informacje
dotycz¹ce m.in. poszczególnych dokumentów
wchodz¹cych w sk³ad Europass, przyk³ady
wype³nionych formularzy (Paszportu Jêzykowego
i CV) wraz z instrukcjami dot. ich wype³nienia.
W chwili obecnej portal funkcjonuje w 6 wersjach
jêzykowych, w przysz³oci bêdzie dostêpny we
wszystkich jêzykach krajów UE.
Kolejne wyst¹pienie (pani Uty-Marii
Behnisch) dotyczy³o dowiadczeñ Krajowego
Centrum Europass w Niemczech we wprowadzaniu
dokumentu Europass-Training w latach 20002004
(w 2005 r. zast¹pionego przez EuropassMobilnoæ)
i sukcesu, jaki przypad³ w udziale centrum:
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z oko³o 100 000 dokumentów wydanych w krajach Piêtnastki w tym czasie, niemal¿e po³owê
wydano w³anie w Niemczech.
Na zakoñczenie konferencji prof. dr hab.
Maria Wójcicka z Krajowej Agencji Programu
Leonardo da Vinci zaprezentowa³a wyniki badañ
na temat wartoci rynkowej sta¿u zagranicznego
przeprowadzonych przez Pracowniê Badañ
Spo³ecznych. Badaniem objêto grupê studentów
(604 osoby) i bezrobotnych (735 osób), którzy
odbyli taki sta¿ w latach 20002001. Dokonano
analizy oczekiwañ uczestników przed jego odbyciem
oraz sprawdzono, jak uczestnicy ocenili jego
praktyczn¹ wartoæ w dwa lata po zakoñczeniu
sta¿u. Rozbie¿noci w obu grupach dotyczy³y
oczekiwañ (studenci oczekiwali g³ównie poznania
warunków pracy w innej kulturze i podniesienia
szans znalezienia zatrudnienia w przysz³oci;
z kolei bezrobotni wskazywali na podniesienie
kwalifikacji zawodowych na pierwszym miejscu 
natomiast szanse znalezienia zatrudnienia
w przysz³oci na ostatnim) oraz przydatnoci
samego sta¿u w znalezieniu pracy (wg 70%
studentów sta¿ odegra³ kluczow¹ rolê w znalezieniu
zatrudnienia  tego samego zdania by³o tylko 38%
bezrobotnych, którzy w dwa lata po zakoñczeniu
sta¿u podjêli zatrudnienie). Ponadto z badañ wynika,
¿e sam dokument odbycia sta¿u zagranicznego jest
ró¿nie rozpoznawany przez potencjalnych
pracodawców, co wskazuje na koniecznoæ
ujednolicenia i upowszechnienia tego dokumentu.
EUROPASS jest pierwszym krokiem w tym
kierunku.
Rolê Krajowego Centrum Europass w Polsce
pe³ni Biuro Koordynacji Kszta³cenia Kadr, Fundusz
Wspó³pracy. Szczegó³owe informacje na temat
EUROPASS znajduj¹ siê na stronie
www.europass.org.pl oraz http://europass.cedefop.eu.int
Dane korepondencyjne autorki:
Anna SACIO-SZYMAÑSKA
e-mail: anna.sacio@itee.radom.pl
Instytut Technologii Eksploatacji  PIB
26-600 Radom, ul. K. Pu³askiego 6/10
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Mistrzostwo pedagogiczne
Pedagogical Mastery
pod red. Iwana Adrejewicza Zjaziuna, Kijów,
2004, s. 421.
T³um. na j. polski:
Larisa Zjaziun, Franciszek Szlosek
Zapowied wydawnicza podrêcznika
przygotowanego dla aktualnego programu
mistrzostwo pedagogiczne. W stosunku do
poprzednich wydañ dokonano zmian w teoretycznym
programie nauczania. W laboratoryjno-praktycznych
zajêciach ukazano drogê opanowania sekretu
mistrzostwa pedagogicznego. Autorzy szczegó³owo
opisali system samokszta³cenia. Stanowi on
oryginaln¹ technikê formu³owania gotowoci do
pracy, do profesjonalnego samokszta³cenia
i samorozwoju wykwalifikowanego nauczyciela.
Publikacja podzielona jest na dwie czêci. Pierwsza
teoretyczne podstawy mistrzostwa pedagogicznego
zawiera teoretyczne rozwa¿ania na temat struktur
dzia³alnoci pedagogicznej i pedagogicznej techniki
nauczyciela. Mistrzostwo to przejaw najwy¿szej
formy aktywnoci osobowoci nauczyciela w jego
zawodowej dzia³alnoci, aktywnoci, która opiera
siê na humanizmie i przejawia siê w docelowym
wykorzystaniu metod i rodków pedagogicznej
wspó³dzia³alnoci. Obszerny rozdzia³ powiêcono
jêzykowi nauczyciela jako instrumentowi
dzia³alnoci pedagogicznej. Elementem sk³adowym
pedagogicznego mistrzostwa nauczyciela jest jego
jêzyk. To instrument zawodowej dzia³alnoci
pedagoga, przy pomocy którego mo¿na zrealizowaæ
ró¿ne zadania pedagogiczne. Jêzyk wraz z obrazem
stanowi bowiem nieod³¹czne elementy sztuki
pedagogicznej, czêsto uto¿samianej z teatrem
jednego aktora. W³anie wspólnym cechom
pedagogicznego mistrzostwa i dzia³alnoci aktorskiej
powiêcone s¹ nastêpne rozdzia³y pierwszej czêci
publikacji. Sztuka pedagogiczna czêsto uto¿samia
siê z teatrem jednego aktora. To ca³kowicie
odpowiada realiom ¿ycia. Dlatego wa¿nym jest dla
pedagoga poznanie zasad akcji teatralnej, jej
prawide³... Dla sztuki pedagogicznej, najbardziej
spokrewnionej z teatraln¹ w wykonawczym
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zamierzeniu do okrelonego celu, pytanie jak?
jest pytaniem niezmiennym. Jak rozwijaæ zdolnoci
pedagogiczne? Jak wykorzystywaæ je w celu
osi¹gniêcia optymalnego rezultatu nauczania i wychowania? Jak przy pomocy estetycznych doznañ
wp³ywaæ na przejcie edukacji na samoedukacjê,
uczenia siê w samokszta³cenia, wychowania
w samowychowanie?. Druga czêæ  wybrane
przyk³ady kszta³towania mistrzostwa pedagogicznego podczas zajêæ laboratoryjno-praktycznych,
zawiera konkretne przyk³ady æwiczeñ laboratoryjno-praktycznych maj¹cych na celu ukazanie z³o¿onoci
zawodu pedagogicznego, wielostronnoci i g³êbi
jego sensu. Autorzy zaprezentowali kilka scenariuszy
zajêæ. Ka¿dy ma zbli¿on¹ budowê i sk³ada siê
z: planu zajêæ, zadañ dla studentów, rekomendowanej literatury, przewidzianego toku zajêæ,
opracowania rezultatów, testu na sk³onnoæ do
zawodu pedagogicznego, kwestionariusza Farwerga
na kontaktowoæ. Ksi¹¿ka skierowana jest do
studentów i pracowników naukowych wy¿szych
szkó³ pedagogicznych.
Joanna Tomczyñska
ITeE  PIB, Radom

Edukacja Ustawiczna Doros³ych (19932005)
 50 tomów
Continuing Education (19932005)
 50 volumes
Pierwszy numer EUD ukaza³ siê w drugiej
po³owie 1993 roku. By³ odpowiedzi¹ na sygna³y
o potrzebie wymiany pogl¹dów i dowiadczeñ
instytucji zajmuj¹cych siê szeroko rozumian¹
edukacj¹ doros³ych. Pomys³ przybra³ formê projektu
w Lipsku na seminarium nt.: Kszta³cenie i doskonalenie zawodowe  problemy, oczekiwania i mo¿liwoci 1012, czerwca 1993. Ostateczna decyzja
w sprawie wydawania czasopisma Edukacja
Doros³ych zapad³a w Warszawie na zebraniu
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wspó³wydawców; Stowarzyszenia Owiatowców
Polskich, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej,
Zwi¹zku Zak³adów Doskonalenia Zawodowego
i Miêdzyresortowego Centrum Naukowego
Eksploatacji Maj¹tku Trwa³ego (obecnie Instytut
Technologii Eksploatacji). Powo³ano wówczas Radê
Programow¹ i sk³ad Redakcji. Okrelono wstêpnie
profil i uk³ad treci czasopisma, które przez lata
ulega³y zmianom, zawsze jednak dostosowanym
do oczekiwañ i potrzeb czytelników.
Przytaczamy nazwiska osób tworz¹cych sk³ady
Rady Programowej i Redakcji, sprawuj¹ce opiekê
nad merytorycznym poziomem czasopisma, k³ad¹c
jednoczenie nacisk na aktualnoæ problematyki
i wysoki poziom edytorski.
Rada Programowa
Julian Auleytner, Henryk Bednarczyk, Zenon
Gaworczuk, Ryszard Gerlach, Christ Gronkholm
(Finlandia), Wies³aw Gworys, Kurt Habekost
(Dania), Winfried Höhn , Stanis³aw Kaczor,
Stanis³aw Kara , Jozsef Katus (Holandia), Andrzej
Kirejczyk, Zbigniew Kumiñski, Ryszard Parzêcki,
Roman Patora, Maria Paw³owa, Andrzej Pi³at,
Edward Piotrkowski, Ewa Przybylska, Maria
Rudowski (Francja), Igor Smirnow (Rosja), Jerzy
Stochmia³ek, Janos Sz. Toth (Wêgry), Zdzis³aw
Wo³k, Tadeusz Wujek.
Redakcja
Henryk Bednarczyk, Joanna Fundowicz, Joanna
Iwanowska, Iwona Kacak, Stanis³aw Kaczor,
Stanis³aw Kara, Andrzej Kirejczyk, Andrzej Kirsz,
Dorota Koprowska, Zbigniew Kumiñski, Marcin
Olifirowicz, Joanna Puczyñska, Jolanta Religa,
Adam Rybakiewicz, Alicja Sad³owska, Stanis³aw
Suchy, Wanda Surosz, Anna Szajowska , Joanna
Tomczyñska, Krystyna Wierszycka.
Instytucje bior¹ce udzia³ w wydawaniu
Edukacji Ustawicznej Doros³ych na przestrzeni
12 lat: Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, Krajowy Urz¹d Pracy, Spo³eczna Wy¿sza
Szko³a Przedsiêbiorczoci i Zarz¹dzania SOP
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w £odzi, Stowarzyszenie Owiatowców Polskich,
Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego,
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Wy¿sza Szko³a
Hotelarstwa i Turystyki Czêstochowa, Wy¿sza
Szko³a Humanistyczno-Ekonomiczna we
W³oc³awku, Wy¿sza Szko³a Informatyki i Ekonomii
TWP w Olsztynie Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna
TWP w Warszawie, Zwi¹zek Zak³adów
Doskonalenia Zawodowego.
Piêædziesi¹t numerów Edukacji Ustawicznej
Doros³ych to ok. 1050 opublikowanych artyku³ów
w 55 000 egz. ³¹cznego nak³adu. Liczne recenzje
ksi¹¿ek  ok. 140  promuj¹ce wydawnictwa
z ca³ego kraju, w tym najbardziej znanych orodków akademickich. Informacjom o ksi¹¿kowych
nowociach wydawniczych, towarzyszy³y bie¿¹ce
zestawienia zawartoci innych czasopism edukacyjnych. Opublikowalimy 70 sylwetek wybitnych
owiatowców. Wród nich znalaz³y siê najwiêksze
autorytety, m.in. profesorowie: Tadeusz Aleksander,
Czes³aw Kupisiewicz, Kazimierz Denek, Józef
Skrzypczak, Tadeusz Wujek, Zygmunt Wiatrowski,
Stanis³aw Kaczor, Czes³aw Banach, Eugenia
Weso³owska, Tadeusz, Lewowicki, Zbigniew
Kwieciñski, Stefan Kwiatkowski, Józef Pó³turzycki.
Obok wielkich luminarzy nauki polskiej zamieszczono biogramy owiatowców i dzia³aczy spo³ecznych, którzy poprzez swoj¹ pracê na sta³e zapisali
siê w historii polskiej edukacji doros³ych, nale¿¹
do nich m.in.: Zbigniew Kumiñski, Stanis³aw
Kara, Zofia Kaczor-Jêdrzycka, Ewa Kostrzewa,
Alfred Kostrzewa, Andrzej Cielak, Bronis³aw
Bury i Czes³aw Maziarz.
Na naszych ³amach publikuj¹ najbardziej
znane autorytety pedagogiki, cz³onkowie Komitetu
Nauk Pedagogicznych PAN, profesorowie: Tadeusz
Lewowicki, Stefan Kwiatkowski, Zbigniew
Kwieciñski, Tadeusz Aleksander, Andrzej Bogaj,
Kazimierz Denek, Stanis³aw Kawula, Czes³aw
Kupisiewicz i Tadeusz Nowacki. Zamieszczamy
artyku³y m³odych adeptów nauki, jak równie¿
propagujemy dobre praktyki ró¿nych instytucji
owiatowych. Upowszechniamy informacje
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o uczelniach, instytucjach i organizacjach
zajmuj¹cych siê kszta³ceniem doros³ych, opisalimy
ok. 70 instytucji, w tym 15 zagranicznych Od
pocz¹tku istnienia czasopisma informujemy równie¿
naszych czytelników o konferencjach, sympozjach
i seminariach, krajowych i zagranicznych
(ok. 290).
W ramach wspó³pracy miêdzynarodowej
(ci¹g³a obecnoæ w Radzie Programowej kilku
zagranicznych cz³onków) czasopismo zamieci³o
artyku³y ok. 50 autorów zagranicznych.
Dokonujemy równie¿ przek³adów najbardziej
znacz¹cych artyku³ów z czasopism zagranicznych.
W momencie uruchamiania w Polsce programów
miêdzynarodowych (PHARE, LEONARDO da
VINCI, SOCRATES, EFS, EQUAL), informacje
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o sposobie realizacji projektów i ich wynikach,
by³y na bie¿¹co zamieszczane na naszych ³amach.
Wydanie 50 numeru Edukacji Ustawicznej
Doros³ych stanowi dobry moment do podsumowañ,
a jednoczenie do postawienia pytañ: o s³usznoci
decyzji wydawania tytu³u, kierunku rozwijania
czasopisma, koniecznoci zamieszczania
angielskojêzycznych abstraktów, dostêpnoci
formu³y elektronicznej, a w przysz³oci umieszczenia
tytu³u wród czasopism indeksowanych na licie
filadelfijskiej.
Alicja Sad³owska
Joanna Tomczyñska
Instytut Technologii Eksploatacji  PIB
Radom
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