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Komentarz
Henryk BEDNARCZYK
Orodek Kszta³cenia i Doskonalenia Kadr
Instytut Technologii Eksploatacji  PIB
Radom

Innowacje w edukacji ustawicznej
Innovations in Continuing Education

Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa Modele zarz¹dzania a jakoæ edukacji ustawicznej
13 padziernika w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie, Karta Porozumienia Organizacji Owiaty Doros³ych zainaugurowa³a kolejny rok edukacji doros³ych. Jestem przekonany, ¿e
rozpoczyna to nowy okres aktywnoci Porozumienia. Wstêpne ustalenia z sygnatariuszami pozwalaj¹ oczekiwaæ rozszerzenia Karty Porozumienia o zainteresowane uczelnie, organizacje, pracodawców i byæ mo¿e powo³anie rodowiskowej Ogólnopolskiej Rady Naukowej Edukacji Ustawicznej. Potrzebê wzmocnienia wspó³pracy i nowych impulsów deklaruje wiele rodowisk i organizacji. Sprzyjaæ to mo¿e równie¿ naszej ekspansji miêdzynarodowej. Dokonujemy kolejnego
kroku równie¿ w naszym kwartalniku. Ukazuj¹ siê pierwsze artyku³y w jêzykach obcych ze streszczeniami w jêzyku polskim, jest coraz wiêcej fotografii.
Ukazujemy siê po raz pierwszy, pod egid¹ Europejskiego Stowarzyszenia Kszta³cenia Doros³ych European Association for the Education of Adults. Bêdziemy informowaæ o jego dzia³alnoci z nadziej¹ na wspóln¹ realizacjê nowych projektów, w których, jak dot¹d nikt z Polski nie
uczestniczy³.
W og³oszonym Roku Polsko-Niemieckim  prof. Ewa Przybylska informuje o inicjatywach
kszta³cenia doros³ych realizowanych przez DVV i inne instytucje.
Wspó³pracujemy z Zespo³em Pedagogiki Pracy i Zespo³em Pedagogiki Doros³ych Komitetu
Nauk Pedagogicznych PAN, którym zaproponujemy patronat naukowy naszego kwartalnika. Realizuj¹c miêdzynarodowe otwarcie, chcemy nadal pozostaæ wa¿nym czasopismem dla polskiej
praktyki edukacji ustawicznej.
Zwiêkszenie prenumeraty zagranicznej  o co proszê wszystkich wspó³wydawców  to ostatni
krok w procedurze do zamieszczenia na licie filadelfijskiej.
Razem z problemowymi opracowaniami zamieszczamy seriê artyku³ów o dowiadczeniach
sieci europejskich w modularyzacji kszta³cenia doros³ych. Odnotowaæ warto znacz¹cy wzrost zainteresowania organizacj¹ i technologi¹ kszta³cenia modu³owego. Aktualnie Instytut Technologii
EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 4/2005
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Eksploatacji  PIB w Radomiu wspólnie z konsorcjum na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki
opracowuje innowacyjne (modu³owe) programy kszta³cenia zawodowego ³¹cznie z pakietami
edukacyjnymi dla uczniów i nauczycieli dla wszystkich szkó³ zawodowych. 15 grudnia br. na
konferencji organizowanej na zlecenie MEiN zostanie przedstawiony raport z opracowania Diagnozy edukacji ustawicznej 2005.
Na konferencji zaprezentujemy nowe wydawnictwa  rezultaty projektu badawczego: Podstawy teoretyczne i modele systemów zarz¹dzania w ustawicznej edukacji zawodowej oraz Europejskie idee i inspiracje edukacyjne.
Serdecznie pozdrawiam naszych jubilatów: profesora dr. hab. Boles³awa Niemierko i organizatora kszta³cenia w ZDZ Pana Jana Osiñskiego, których biogramy zamieszczamy. Dowiadczenia ZDZ s¹ przedstawione w dobrych praktykach: zarz¹dzania jakoci¹ w Katowicach i Wojewódzkim Zak³adzie Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie.
Innowacje w edukacji ustawicznej doros³ych  to dowiadczenia przywo³anych krajowych
i zagranicznych orodków kszta³cenia, jak równie¿ dorobek seminariów, konferencji naukowych
i informacji o nowych wydawnictwach.
Proszê naszych wspó³wydawców, cz³onków Rady Redakcyjnej, Autorów o przyjêcie podziêkowañ za wspó³pracê w 2005 roku i najserdeczniejszych ¿yczeñ zdrowia i wielu satysfakcji
z naszej wspólnej pracy w 2006 roku.
***
International Scientific Conference Models of Management vs quality of continuing education that took place on 13 October in Higher Pedagogical School of the Polish Teachers Association in Warsaw and Agreement Charter of Adult Education Organisations inaugurated the another
year of adult education. I am convinced that the Charter has begun a new period of the activity of
this framework. Initial set of objectives agreed on by the signatories made the association open to
other institutions interested: universities, employers associations. Furthermore, establishment of
all-Polish Scientific Council of Continuing Education is very probable. The necessity for a new
impulse to strengthen co-operation has arised among many organizations and scientific milieus,
which may favour our international expansion and collaboration. Also in our quarterly we have
taken a step forward by publishing first articles in foreign languages with Polish summaries attached and by placing more photographs.
For the first time we have been published under the aegis of the European Association for the
Education of Adults. We shall inform about their activities hoping to engage Polish institutions in
new common projects
In the framework of a Polish-German year - prof. Ewa Przybylska informs about initiatives
realized by DVV and other institutions in the field of adult education.
We co-operate with the Task Force for Labour Pedagogy and Task Force for Adults Pedagogy
of The Committee on Pedagogical Sciences of Polish Academy of Sciences, which will be offered
to hold the patronage over our quarterly. By implementing the internationalization policy we still
aim to be an important journal for Polish practitioners of continuing education.
The increase in international subscription  which is my request to all co-publishers  will be
the final step to enter the ISI Master Journal List.
6
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Current edition along with thematic studies includes a series of papers describing experiences of European co-operation networks in modularisation of adult education. A significant increase of the interest in the organization and technology of modular education has been noticed.
Presently the Institute for Sustainable Technologies  NRI in Radom in co-operation with the
consortium of institutions is developing innovative (modular) vocational curricula and educational packages for students and teachers of all vocational schools. The report Diagnosis of Adult
Education 2005 will be presented at the conference organized under the auspices of the Ministry
of Education and Science on 15 December 2005.
At the conference we shall offer new publications  results of the research project: Theoretical bases and models of management systems in continuing vocational education as well as European educational ideas and aspirations.
I would like to give my best wishes to: Prof. Boles³aw Niemierko and Mr. Jan Osiñski - an
organizer of education in Vocational Development Centres (VDC), whose biographical notes are
published in this edition. The experiences of VDC in quality management are described in the
examples of good practice: VDC in Katowice and VDC in Szczecin.
Experiences of national and international educational centres, information about organised
seminars, conferences and new publications are the basis for innovation in adult education: innovations in adult education.
I would like to thank our co-publishers, members of the editorial board and the authors for
co-operation in 2005 and wish them all the best, good health and satisfaction from our collaboration in the forthcoming year 2006.
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Problemy owiaty doros³ych w Polsce
i wiecie
Stefan M. KWIATKOWSKI
Instytut Badañ Edukacyjnych
Warszawa

G³ówne problemy wspó³czesnej edukacji
Main problems of today education
S³owa kluczowe: edukacja, spo³eczeñstwo wiedzy, kszta³cenie ustawiczne, kwalifikacje,
kompetencje
Keywords: education, knowlege society, continuning education, qualifications competences
Summary
The most important problems of contemporary education were presented. The detailed programme
accepted by the Council of Education and the European Commission was described. Analysis of 3
general strategic and 13 detailed objectives, as well as of 42 key aspects of this programme was
conducted.

Problemy edukacyjne nie znaj¹ granic. Dlatego te¿ celowe jest rozpatrywanie rodzimych
priorytetów w tej dziedzinie  i uwarunkowañ ich realizacji  na szerszym, europejskim tle. Jest to
o tyle istotne, ¿e integracja europejska analizowana jest przede wszystkim z punktu widzenia
politycznego i gospodarczego. Stosunkowo mniej uwagi powiêca siê edukacyjnym aspektom
tego procesu. Wynika to z faktu, i¿ 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 poszukiwania 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 ró¿nych typów i poziomów konkurowaæ ze sob¹ na rozszerzaj¹cym siê europejskim rynku pracy. W³anie ów rynek z jego wszystkimi niedoskona³ociami
jest miernikiem jakoci kwalifikacji.
8
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Rynkowa wartoæ kwalifikacji zale¿y od wielu czynników specyficznych dla systemów edukacji w poszczególnych krajach wspólnoty europejskiej. W ka¿dym z krajów s¹ te¿ ró¿ne priorytety kszta³cenia i odpowiadaj¹ce im strategie realizacyjne1. Warto jednak braæ pod uwagê priorytety, które mo¿na nazwaæ europejskimi. Przyjmuj¹ one zwykle postaæ dokumentów opracowywanych w konsultacji z krajami cz³onkowskimi przez Radê Europejsk¹ lub jej agendy.
Na posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie (marzec 2000) sformu³owano ogólny cel strategiczny dotycz¹cy rozwoju gospodarczego naszego kontynentu:
Gospodarka europejska powinna staæ siê najbardziej konkurencyjn¹ i dynamiczn¹ gospodark¹ w wiecie  gospodark¹ opart¹ na wiedzy, zdoln¹ do trwa³ego wzrostu, tworz¹c¹ coraz
wiêksz¹ liczbê miejsc pracy i zapewniaj¹c¹ wiêksz¹ spójnoæ spo³eczn¹2.
Realizacja tego celu (do roku 2010) wymaga istotnych transformacji natury gospodarczej,
a tak¿e zmian w zakresie szeroko rozumianej edukacji. Te ostatnie zosta³y zarysowane w raporcie
przyjêtym przez Radê ds. Edukacji i przedstawionym Radzie Europejskiej w Sztokholmie w marcu 2001 roku. Szczegó³owy program prac zosta³ zaakceptowany przez Radê ds. Edukacji i Komisjê Europejsk¹ 14 lutego 2002 roku i zaprezentowany na posiedzeniu Rady Europejskiej 1516
marca 2002 roku w Barcelonie.
Interesuj¹cy nas program obejmuje:
 3 ogólne cele strategiczne,
 13 celów szczegó³owych (priorytetów),
 42 kluczowe zagadnienia  dzia³ania niezbêdne do realizacji celów strategicznych i szczegó³owych.
Skupiaj¹c uwagê na celach, spróbujmy zidentyfikowaæ wród nich te, które bezporednio
lub porednio zwi¹zane s¹ z kszta³ceniem ogólnym i zawodowym. W pierwszej kolejnoci wypada jednak wymieniæ cele strategiczne i odpowiadaj¹ce im cele szczegó³owe (priorytety):
Cel strategiczny nr 1: Poprawa jakoci i efektywnoci systemów edukacji w krajach Unii
Europejskiej.
Cele szczegó³owe:
1. Podniesienie jakoci kszta³cenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli i osób prowadz¹cych szkolenia.
2. Rozwijanie kwalifikacji i kompetencji potrzebnych w spo³eczeñstwach wiedzy.
3. Zapewnienie powszechnego dostêpu do technologii informacyjno-komunikacyjnych.
4. Zwiêkszenie rekrutacji na studia w dziedzinach nauk cis³ych i technicznych.
5. Zwiêkszenie nak³adów na edukacjê.
Cel strategiczny nr 2: U³atwienie powszechnego dostêpu do systemów edukacji.
Cele szczegó³owe:
6. Tworzenie otwartego rodowiska edukacyjnego.
7. Uatrakcyjnienie procesu kszta³cenia.
8. Wspieranie aktywnoci obywatelskiej, zapewnienie równoci szans i spójnoci spo³ecznej.
Cel strategiczny nr 3: Integracja systemów edukacji z ich otoczeniem zewnêtrznym.
Cele szczegó³owe:
9. Wzmocnienie powi¹zañ ze wiatem pracy, instytucjami badawczymi, pracodawcami i pracobiorcami.
1
2

Por. np. Strategia rozwoju kszta³cenia ustawicznego do roku 2010. MENiS, Warszawa 2003.
Edukacja w Europie: ró¿ne systemy kszta³cenia i szkolenia  wspólne cele do roku 2010. Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji, Warszawa 2003, s. 7.
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10. Rozwijanie przedsiêbiorczoci.
11. Poprawa w dziedzinie nauczania jêzyków obcych.
12. Zwiêkszenie mobilnoci i wymiany uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników naukowych.
13. Wzmocnienie wspó³pracy europejskiej.
Wprawdzie przedstawione wy¿ej cele nie tworz¹ struktury hierarchicznej, ale pierwszy
z nich  dotycz¹cy kszta³cenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli (i instruktorów)  ma
fundamentalne znaczenie w procesie zmieniania oblicza ca³ego systemu edukacji. Jego realizacja
wymaga w pierwszej kolejnoci opracowania standardu lub standardów kwalifikacji zawodowych
nauczycieli. Standardy tego typu opracowano ju¿ dla blisko piêædziesiêciu zawodów z Klasyfikacji Zawodów i Specjalnoci, ale nie ma wród nich zawodu: nauczyciel.
W przyjêtej strukturze standardu kwalifikacji zawodowych wyró¿nia siê:
 umiejêtnoci i wiedzê  w odniesieniu do wyró¿nionych zadañ zawodowych,
 cechy psychofizyczne  przypisywane zawodowi3.
W przypadku opracowywania standardu kwalifikacji zawodowych dla nauczycieli nale¿a³oby:
 okreliæ zadania wspólne dla ró¿nych przedmiotów lub grup przedmiotów (artystycznych,
ekonomicznych, medycznych, rolniczych i lenych, technicznych)4 ,
 zidentyfikowaæ zadania specyficzne dla ró¿nych przedmiotów lub grup przedmiotów,
 przypisaæ wyró¿nionym zadaniom zbiory umiejêtnoci i wiedzy niezbêdne do ich realizacji,
 opracowaæ zbiór cech psychofizycznych  charakterystycznych dla zawodu nauczyciela.
Dysponuj¹c ogólnym standardem kwalifikacji zawodowych lub standardami dla poszczególnych grup przedmiotów zawodowych, mo¿na przejæ do opisów wymagañ edukacyjnych, czyli standardów kszta³cenia nauczycieli w uczelniach wy¿szych. Taka procedura umo¿liwia precyzyjne powi¹zanie realnie wystêpuj¹cych zadañ (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuñczych)
z niezbêdnymi zbiorami umiejêtnoci, wiadomoci i cech psychofizycznych nauczycieli. Dopiero
zatem standard kwalifikacji zawodowych umo¿liwia opracowanie standardu kszta³cenia nauczycieli.
Warto zauwa¿yæ, ¿e dziêki standardom kwalifikacji zawodowych mo¿na okreliæ nie tylko
niezbêdne umiejêtnoci i wiedzê nauczycieli, ale tak¿e ich po¿¹dane cechy psychofizyczne (sprawnoci sensomotoryczne, zdolnoci i cechy osobowoci)  tak istotne w tym zawodzie.
Drugi cel, podnosz¹cy kwestiê kwalifikacji i kompetencji potrzebnych w spo³eczeñstwie
wiedzy, dotyczy zarówno kszta³cenia ogólnego, jak i zawodowego  jest skierowany w równej
mierze do uczniów i nauczycieli. Jest to cel adresowany do spo³eczeñstwa przysz³oci  spo³eczeñstwa, w którym wiedza jest warunkiem rozwoju spo³eczno-gospodarczego. Chodzi przy tym
o wiedzê deklaratywn¹ (wiedza ¿e) i wiedzê proceduraln¹ (wiedza jak).Ta ostatnia umo¿liwia
przejcie od wiedzy do umiejêtnoci. Umiejêtnoæ definiujemy bowiem jako stan, w którym dziêki wiedzy deklaratywnej oraz przede wszystkim z pomoc¹ wiedzy proceduralnej uczeñ jest zdolny do wykonywania czynnoci prowadz¹cych do zrealizowania okrelonego zadania.
Pozostaje do wyjanienia kwestia relacji miêdzy kwalifikacjami a kompetencjami. Otó¿, najogólniej rzecz ujmuj¹c, kwalifikacje to przygotowanie do pracy w swoim zawodzie. Odwo³uj¹c siê
3

4

S.M. Kwiatkowski, K. Symela (red.)  Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria  metodologia  projekty. IBE,
Warszawa 2001, s. 120123 S.M. Kwiatkowski  Kwalifikacje zawodowe nauczycieli  wci¹¿ otwarty problem badawczy. Edukacja 2004 nr 4, s. 2632.
Klasyfikacja zawodów i specjalnoci. MPiPS, GUS, Warszawa 1996, s. 5455.
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do pojêcia standardu kwalifikacji zawodowych mo¿emy zdefiniowaæ kwalifikacje jako zbiór umiejêtnoci, wiedzy i cech psychofizycznych. Kompetencje natomiast to kwalifikacje i jeszcze dodatkowo odpowiednie uprawnienia, pe³nomocnictwa (i wi¹¿¹cy siê z nimi zakres odpowiedzialnoci). Zgodnie z tymi ustaleniami uczniowie zdobywaj¹ kwalifikacje w szkolnym lub pozaszkolnym systemie kszta³cenia zawodowego. Droga do kompetencji wiedzie przez praktykê zawodow¹
i dowiadczenie potwierdzone w³aciwymi dokumentami.
Omawiany cel mo¿na wiêc rozpatrywaæ jako próbê integracji kszta³cenia (kwalifikacje)
i pracy (kompetencje). Jest to wci¹¿ cel-postulat formu³owany przez specjalistów z dziedziny
pedagogiki i kierowany do organizatorów kszta³cenia.
Trzeci z analizowanych celów ma charakter bardziej ogólny ni¿ zawodowy. Dostêp do technologii informacyjno-komunikacyjnych jest wyzwaniem stoj¹cym przed spo³eczeñstwami, które
aspiruj¹ do miana spo³eczeñstwa wiedzy.
Efektywne korzystanie z mo¿liwoci, jakie niesie ze sob¹ rozwój informatyki i bêd¹cy jego
pochodn¹ rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych wymaga w³¹czenia odpowiednich
treci kszta³cenia do tzw. kanonu kszta³cenia ogólnego. Kanon ten jest realizowany ju¿ w szkole
podstawowej, a nastêpnie w gimnazjum. Teoretycznie wiêc uczeñ szko³y ponadgimnazjalnej powinien byæ przygotowany do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie
uczenia siê poszczególnych przedmiotów objêtych planem nauczania. Pozostaje kwestia dostêpu
do Internetu, do pracowni komputerowej, do specjalistycznych urz¹dzeñ wejciowych i wyjciowych. W istocie jest to problem natury finansowo-organizacyjnej. Jego rozwi¹zanie wymaga stworzenia mechanizmu ci¹g³ego finansowania zakupów sprzêtu komputerowego (tak¿e jego eksploatacji) i oprogramowania oraz opracowania zasad dostêpu do niego w pracowniach, laboratoriach,
salach lekcyjnych i kawiarenkach internetowych  ju¿ na poziomie szko³y podstawowej. Uczeñ
gimnazjum powinien mieæ mo¿liwoæ codziennego korzystania z Internetu, a tak¿e ze wszystkich
urz¹dzeñ technicznych bêd¹cych w dyspozycji szko³y. W tej sytuacji w odniesieniu do uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych (w tym zawodowych) umiejêtnoci wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych zalicza siê do tzw. kwalifikacji ponadzawodowych, czyli kwalifikacji, które nie uprawniaj¹ do wykonywania zawodu, ale s¹ niezbêdne do osi¹gniêcia wymaganej
wspó³czenie jakoci pracy5 .
Realizacja celu czwartego  dotycz¹cego zwiêkszenia rekrutacji na studia w dziedzinach
nauk cis³ych i technicznych  powinna mieæ swój pocz¹tek w szkole podstawowej. Na tym
poziomie edukacyjnym mo¿na rozwijaæ zainteresowania uczniów matematyk¹, naukami cis³ymi, technik¹. Zainteresowania te mog¹ konkretyzowaæ siê w gimnazjum i przejawiaæ siê udzia³em
w olimpiadach przedmiotowych, a w efekcie wyborem szko³y ponadgimnazjalnej. Patrz¹c na cele
szko³y zawodowej w tym zakresie warto zwróciæ uwagê na poziom kszta³cenia przedmiotów cis³ych, od którego zale¿y powodzenie na egzaminach wstêpnych na uczelnie techniczne. Z kolei
poziom, o którym mowa, warunkuj¹ kwalifikacje zarówno nauczycieli przedmiotów teoretycznych, jak i praktycznych (por. cel nr 1).
Cel pi¹ty: zwiêkszenie nak³adów na edukacjê jest zarazem ostatnim wród celów szczegó³owych sk³adaj¹cych siê na cel strategiczny nr 1. Jest to cel aprobowany przez wszystkie zaintere5

S.M. Kwiatkowski, I. Woniak  Projektowanie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych. Edukacja 2003
nr 3, s. 8; S.M. Kwiatkowski  Priorytety kszta³cenia zawodowego w kontekcie integracji europejskiej. W: S.M.
Kwiatkowski, I. Woniak (red.)  Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych. Kontekst europejski. MGiP, Warszawa 2004, s. 1617.
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sowane strony, ale niezwykle trudny w realizacji. Wystarczy zauwa¿yæ, ¿e udzia³ wydatków owiatowych w produkcie krajowym brutto w latach 19902002 zwiêkszy³ siê jedynie o 0,43% 
z 3,9% do 4,33% (w roku 2002 wydatki publiczne na owiatê i wychowanie wynios³y 33,8 mld z³).
W roku 2003 wskaniki te wynosi³y odpowiednio: 4,13% PKB  33,6 mld z³6.
Z punktu widzenia kszta³cenia zawodowego zwiêkszenie nak³adów na edukacjê nie musi
automatycznie oznaczaæ poprawy funkcjonowania zasadniczych szkó³ zawodowych i techników
(traktowanych jako szko³y kosztoch³onne). Wszystkie decyzje finansowe dotycz¹ce szkolnictwa
ponadgimnazjalnego zapadaj¹ bowiem na poziomie starostw powiatowych. To od gremiów samorz¹dowych zale¿y wiêc w praktyce podzia³ rodków miêdzy szko³y specjalne, licea ogólnokszta³c¹ce, licea profilowane i szko³y zawodowe. Te ostatnie s¹ wci¹¿ jeszcze postrzegane jako placówki drugiej kategorii, jako miejsce, w którym generowane jest bezrobocie. Wprawdzie nie s¹ to
opinie oparte na faktach (szkolnictwo zawodowe mo¿na rozpatrywaæ przez pryzmat konkurencyjnoci gospodarki; najwiêkszy popyt na pracê wystêpuje w grupie absolwentów zasadniczych szkó³
zawodowych)7 , ale trudno jest walczyæ ze stereotypami. Dlatego te¿ ostateczne decyzje zarówno
o sieci szkó³, jak i o finansowaniu poszczególnych typów szkó³ nie zawsze maj¹ pod³o¿e merytoryczne  wynikaj¹ce np. z analizy potrzeb lokalnego rynku pracy. Prowadziæ to mo¿e do nadmiernej rekrutacji do liceów ogólnokszta³c¹cych i liceów profilowanych kosztem szkó³ zawodowych.
Kolejna grupa celów szczegó³owych jest zwi¹zana z celem strategicznym nr 2. Nale¿y do
niej cel szósty, postuluj¹cy tworzenie otwartego rodowiska edukacyjnego. Tytu³owa otwartoæ to przede wszystkim szeroki dostêp do instytucji edukacyjnych oraz elastyczne drogi dochodzenia do kwalifikacji zawodowych. W praktyce oznacza to rozszerzenie oferty edukacyjnej
w systemie szkolnym i pozaszkolnym, dro¿noæ obu systemów, promowanie zró¿nicowanych cie¿ek edukacyjnych, tworzenie warunków do ³¹czenia uczenia siê z prac¹ zawodow¹, a tak¿e wprowadzenie efektywnych rozwi¹zañ w dziedzinie doradztwa zawodowego.
W szkolnym systemie kszta³cenia otwartoæ to z jednej strony uwzglêdniaj¹ca wymagania
wspó³czesnego rynku pracy oferta edukacyjna, z drugiej za dro¿noæ umo¿liwiaj¹ca kontynuowanie nauki absolwentom zasadniczych szkó³ zawodowych w liceum uzupe³niaj¹cym lub
w technikum uzupe³niaj¹cym. Oba te zadania s¹ realizowane, chocia¿ w przypadku powo³ywania
nowych kierunków kszta³cenia sytuacja jest bardzo z³o¿ona. Chodzi g³ównie o korelacjê (a w³aciwie jej brak) miêdzy nowymi treciami kszta³cenia zawodowego a przygotowaniem nauczycieli do ich realizowania.
W systemie pozaszkolnym, mimo wiêkszej elastycznoci programowej, problemem jest wci¹¿
jakoæ kszta³cenia oraz zwi¹zana z ni¹ uznawalnoæ dyplomów i wiadectw w systemie szkolnym8.
Otwartoci rodowiska edukacyjnego bêdzie z pewnoci¹ sprzyjaæ wprowadzanie edukacji
na odleg³oæ  z wykorzystaniem Internetu9. Jednak mo¿liwoci zastosowañ tej formy kszta³cenia
w odniesieniu do zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych s¹ ograniczone  trudne
wydaje siê kszta³towanie w ten sposób umiejêtnoci motorycznych.
6

7
8

9

Owiata i wychowanie w roku szkolnym 2002/2003. GUS, Warszawa 2003, s. XXIX Owiata i wychowanie w roku
szkolnym 2003/2004. GUS, Warszawa 2004, s. XXXII.
Popyt na pracê w 2003 r. GUS, Warszawa 2004, s. 1516.
Por. atr. 68 b (akredytacja) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.
S. Juszczyk  Edukacja na odleg³oæ. Wydawnictwo A. Marsza³ek, Toruñ 2002, s. 124128.
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Mówi¹c o otwartoci nie sposób pomin¹æ problemu transformowania Centrów Kszta³cenia
Ustawicznego i Centrów Kszta³cenia Praktycznego w nowoczesne placówki edukacyjne tworz¹ce
sieæ instytucji umo¿liwiaj¹cych realizacjê idei uczenia siê przez ca³e ¿ycie10.
Dydaktyczny charakter ma cel siódmy: uatrakcyjnienie procesu kszta³cenia. Mo¿na go
rozpatrywaæ w kontekcie konstytutywnych elementów procesu kszta³cenia. Wówczas skupimy
uwagê na:
 operacyjnym formu³owaniu celów nauczania-uczenia siê,
 doborze treci do przyjêtych celów,
 okreleniu form wspó³pracy: nauczyciel-uczniowie,
 doborze zró¿nicowanych (zarówno podaj¹cych, jak i aktywizuj¹cych zarówno algorytmicznych, jak i heurystycznych) metod kszta³cenia,
 dostosowaniu stosowanych rodków dydaktycznych (w tym zestawów multimedialnych) do
przewidywanego przebiegu czynnoci poznawczych uczniów,
 opracowaniu narzêdzi pomiaru osi¹gniêæ szkolnych umo¿liwiaj¹cych okrelenie poziomu realizacji celów operacyjnych11.
Uatrakcyjnienie procesu kszta³cenia mo¿e polegaæ tak¿e na umiejêtnym ³¹czeniu teorii
z praktyk¹, na racjonalnym organizowaniu praktyk zawodowych (w tym praktyk w krajach Unii
Europejskiej).
Listê celów szczegó³owych odpowiadaj¹cych celowi strategicznemu nr 2 zamyka cel ósmy:
wspieranie aktywnoci obywatelskiej, zapewnienie równoci szans i spójnoci spo³ecznej. Jest
to cel bardzo ogólny  maj¹cy wielu adresatów. Jego realizacja wymaga tworzenia mo¿liwoci do
aktywnego udzia³u uczniów w ¿yciu szko³y, a tak¿e w przeobra¿eniach zachodz¹cych w jej otoczeniu. Tylko aktywny udzia³ prowadzi bowiem do kszta³towania postaw demokratycznych, do
w³aciwego przygotowania do wiadomego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym.
Równoæ szans to raczej domena przedszkoli i szkó³ podstawowych ni¿ gimnazjów i szkó³
ponadgimnazjalnych. Mo¿na j¹ rozpatrywaæ przez pryzmat jakoci kszta³cenia, która jest niezbêdna do kontynuowania nauki. Zatem równoæ szans np. uczniów liceów ogólnokszta³c¹cych
i techników mo¿e wyra¿aæ siê porównywalnym poziomem kszta³cenia  porównywalnymi wynikami jednolitej matury.
Pewne zadania, szczególnie dla systemu pozaszkolnego, wynikaj¹ z potrzeby wspierania osób,
które z ró¿nych wzglêdów przerwa³y naukê w systemie szkolnym. Jest to cel, którego realizacja
dotyczy nie tylko problemu wyrównywania szans, ale te¿ prowadzi do integrowania spo³eczeñstwa.
Ostatnia grupa celów szczegó³owych zwi¹zana jest z celem strategicznym nr 3. Otwiera
j¹ cel dziewi¹ty: wzmocnienie powi¹zañ ze wiatem pracy, instytucjami badawczymi, pracodawcami i pracobiorcami. O potrzebie powi¹zañ szkó³ ze wiatem pracy wspomina³em ju¿ przy
okazji analizy szóstego celu szczegó³owego. W tym miejscu odwo³am siê do koncepcji niemieckiego systemu dualnego, w którym w naturalny sposób uczenie siê w szkole jest zintegrowane
z prac¹ zawodow¹. Takie rozwi¹zanie funkcjonuje w rodzimym rzemiole, nie jest jednak powszechnie stosowane. Aby zmieniæ ten stan rzeczy, nale¿y w pierwszej kolejnoci zachêciæ pracodawców do sta³ej wspó³pracy ze szko³ami. Trudno o to w sytuacji bezrobocia  zdecydowanej
10

11

S.M. Kwiatkowski  Uczenie siê przez ca³e ¿ycie  memorandum Komisji Europejskiej. Edukacja 2002 nr 1,
s. 110116.
S.M. Kwiatkowski  Kszta³cenie zawodowe. Dylematy teorii i praktyki. IBE, Warszawa 2001, s. 71172.
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nierównowagi miêdzy popytem i poda¿¹ w sferze pracy. Tym niemniej bez udzia³u pracodawców
nie mo¿na mówiæ o reformowaniu systemu edukacji12.
Swoistym elementem integracji jest wzmacnianie, a raczej tworzenie, powi¹zañ miêdzy szko³ami a instytucjami badawczymi. Jest to cel mo¿liwy do zrealizowania w tych rodowiskach
lokalnych, w których funkcjonuj¹ autonomiczne instytucje badawcze lub w ramach struktury zak³adów przemys³owych istniej¹ laboratoria czy te¿ orodki badawczo-rozwojowe. Te powi¹zania
mog¹ mieæ charakter programowy i organizacyjny (praktyki) lub / i personalny. W tym ostatnim
przypadku specjalici z instytucji badawczych mogliby prowadziæ zajêcia w szko³ach (na sta³e
lub na zasadzie zadañ zleconych). W tym obszarze mieci siê równie¿ wspó³praca szkó³ wy¿szych
ze szko³ami ponadgimnazjalnymi  rozwijana z powodzeniem w okresie miêdzywojennym.
Rozwijanie przedsiêbiorczoci  dziesi¹ty cel szczegó³owy  znajduje swoje przedmiotowe
odbicie w obowi¹zuj¹cych podstawach programowych szkó³ ponadgimnazjalnych13. I tak wród
celów edukacyjnych przedmiotu Podstawy przedsiêbiorczoci realizowanego na poziomie zasadniczych szkó³ zawodowych przewidziano:
 kszta³towanie postawy przedsiêbiorczoci,
 przygotowanie do wiadomego i aktywnego uczestnictwa w ¿yciu gospodarczym,
 kszta³towanie umiejêtnoci skutecznego komunikowania siê i wspó³pracy,
 poznanie mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej,
 kszta³towanie umiejêtnoci aktywnego poszukiwania pracy i wiadomego jej wyboru,
 poznanie roli pañstwa w gospodarce rynkowej oraz procesów integracji i globalizacji gospodarki.
Cele tego samego przedmiotu, ale w liceum ogólnokszta³c¹cym, liceum profilowanym i technikum, uzupe³niono dodatkowo o:
 rozwijanie zainteresowania podejmowaniem i prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,
 poznanie podstawowych zasad podejmowania i prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej w ró¿nych formach.
W powy¿szym zbiorze celów ³atwo wyró¿niæ cele poznawcze i kszta³c¹ce. Istotne znaczenie
ma wiêc taki dobór metod nauczania-uczenia siê, aby umo¿liwi³y one odpowiedni¹ realizacjê
zarówno celów pierwszej (poznawczej), jak i drugiej (kszta³c¹cej) grupy. Wypada przy tym zauwa¿yæ, ¿e rozwijanie przedsiêbiorczoci wród uczniów jest mo¿liwe w sytuacji, gdy ca³a szko³a
jest przedsiêbiorcza  gdy zajêcia z przedmiotu Podstawy przedsiêbiorczoci nie s¹ enklaw¹
przedsiêbiorczoci w szkole.
Oczywistym celem szczegó³owym w okresie integracji europejskiej jest poprawa w dziedzinie nauczania jêzyków obcych (jedenasty cel szczegó³owy). Jest to ju¿ kolejny cel skierowany do szkó³ wszystkich poziomów i wszystkich typów. Jego w³aciwa realizacja w szko³ach podstawowych i gimnazjach jest podstaw¹ do dalszego, ju¿ specjalistycznie ukierunkowanego, kszta³cenia w szko³ach ponadgimnazjalnych. Pomocny w osi¹gniêciu celu jêzykowego mo¿e byæ europejski system opisu kszta³cenia jêzykowego, precyzuj¹cy, miêdzy innymi, poziomy bieg³oci jêzykowej14.
12

13

14

M. Kabaj  Projekt systemu integracji edukacji zawodowej i rynku pracy. W kierunku kszta³cenia dualnego. Polityka
Spo³eczna 1998 nr 9, s. 39.
Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³.
Europejski system opisu kszta³cenia jêzykowego: uczenie siê, nauczanie, ocenianie. CODN, Warszawa 2003, s. 3237.

14

POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 4/2005

Kolejny cel szczegó³owy (dwunasty)  zwiêkszanie mobilnoci i wymiany uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników naukowych  ma w odniesieniu do szkó³ wymiar uczniowski i nauczycielski15. Uczniowie, dziêki takim europejskim programom, jak: Socrates, Leonardo
da Vinci i M³odzie¿ zyskali szansê poznania realiów edukacyjnych i zawodowych krajów Unii
Europejskiej. Z kolei nauczyciele aktywnie uczestniczyli (wyjazdy studyjne, badania) w programach TESSA, TERM, IMPROVE, SMART, FIESTA, COST, a ostatnio CVT.
Efektem wyjazdów uczniowskich i nauczycielskich jest poznanie:
 struktur systemów kszta³cenia w poszczególnych krajach Unii Europejskiej,
 zasad wspó³pracy szkó³ z ich otoczeniem gospodarczym,
 wymagañ kwalifikacyjnych,
 sytuacji na rynku pracy.
Analiza zdobytych informacji mo¿e byæ punktem wyjcia do zmian programowych i organizacyjnych, do wspó³pracy w zakresie procedur egzaminacyjnych.
Ostatni ju¿  trzynasty cel szczegó³owy  koncentruje nasz¹ uwagê na koniecznoci wzmacniania wspó³pracy europejskiej. Wspó³praca ta, w dziedzinie edukacji, wymaga wczeniejszego
opracowania zasad uznawania kwalifikacji zdobytych w krajach cz³onkowskich (w tym stopni
oraz tytu³ów zawodowych i naukowych). Jest to pierwszy krok na drodze do stworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa. Nastêpne wymagaj¹ przyjêcia rozwi¹zañ satysfakcjonuj¹cych absolwentów ró¿nych typów szkó³ poszukuj¹cych swojego miejsca na europejskim rynku pracy. Zatem
wspó³praca europejska to z jednej strony mo¿liwoæ swobodnego wyboru szko³y i uczelni na
terenie Unii Europejskiej (wraz z przywilejem zmian w tym zakresie w trakcie nauki), z drugiej
za stopniowe otwieranie europejskiego rynku pracy dla absolwentów wykszta³conych zgodnie ze
wspólnymi standardami kwalifikacji zawodowych.
***
Wyró¿nione wy¿ej cele szczegó³owe dobrze charakteryzuje cytowany dokument Komisji
Europejskiej Edukacja w Europie: ró¿ne systemy kszta³cenia i szkolenia  wspólne cele do roku
2010. Przy ca³ej ró¿norodnoci edukacyjnej wyzwaniem staje siê najpierw identyfikacja wspólnych celów, a nastêpnie poszukiwanie dróg i procedur zmierzaj¹cych do ich osi¹gniêcia. W tym
miejscu warto odnotowaæ fakt, i¿ analizowane cele by³y formu³owane przed 1.05.2004 r., czyli
przed formaln¹ akcesj¹ kolejnych 10 krajów (w tym Polski) do rodziny Unii Europejskiej. By³y to
jednak cele tworzone z myl¹ nie tylko o ówczesnej 15 krajów Unii, a nawet o przysz³ych 25
krajach, ale o ca³ej Europie  tak¿e o krajach stowarzyszonych z Uni¹ Europejsk¹ i krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Miêdzynarodowy Kongres Edukacyjny  Edukacja polska w jednocz¹cej siê Europie, Warszawa 2005
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Rola edukacji rodowiskowej w kszta³towaniu
pogl¹dów i postaw spo³ecznoci lokalnych
The role of environmental education in shaping the views
and attitudes of local communities
S³owa kluczowe: programy, edukacja ekologiczna, spo³ecznoæ lokalna
Keywords: programmes, environmental education, local communities
Summary
The work presents the research project launched in Poland in 2005 by the Department of Biology of
Warsaw University and the Institute of Educational Research of the Ministry of Education and
Sports. The project examines the role of ecological education programmes in shaping the views and
attitudes of local communities. The aims of the project involve: examining the state of knowledge,
views and attitudes of local communities concerning the natural environment, preserving biodiversity and the idea of sustainable development; assessing the effectiveness and the influence of currently implemented environmental education programmes on the attitudes of local communities;
evaluating the effectiveness of environmental education programmes on the social attitudes towards
the problems of environmental protection. The present work also presents the reasons for starting
the project and the research tools which will be used for working out a model programme of environmental education for the local community around the school and ones place of residence in
coordination with the local government.

Wspó³czesna edukacja rodowiskowa zarówno formalna, jak i nieformalna, jest postrzegana
jako kszta³cenie dla zrównowa¿onego rozwoju. W Polsce formalna edukacja ekologiczna w szkole rozwija siê wed³ug zasad podstawy programowej dla poszczególnych etapów kszta³cenia. Rola
szko³y nie mo¿e ograniczaæ siê wy³¹cznie do kszta³cenia formalnego. Szko³a zajmuje niezwykle
wa¿ne miejsce w kszta³towaniu pogl¹dów i postaw doros³ych spo³ecznoci lokalnych.
Wa¿nym zadaniem szko³y jest nie tylko udzia³ w opracowywaniu koncepcji programu edukacji rodowiskowej spo³ecznoci lokalnej na terenie gminy, ale równie¿ wiod¹cy udzia³ w jego
realizacji. Wymaga to wspó³dzia³ania szko³y, na wielu p³aszczyznach, z samorz¹dem terytorialnym, organizacjami ekologicznymi, lokalnymi mediami i instytucjami dzia³aj¹cymi na terenie
danej spo³ecznoci.
Z inicjatywy autorek artyku³u na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego we wspó³pracy z Instytutem Badañ Edukacyjnych podjête zosta³y badania naukowe nad rol¹ programów
edukacji rodowiskowej w kszta³towaniu pogl¹dów i postaw spo³ecznoci lokalnych w odniesieniu do ochrony przyrody i strategii zrównowa¿onego rozwoju. Podstawowym celem projektu
16
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badawczego jest okrelenie sposobów aktywnej edukacji ekologicznej adresowanej do spo³ecznoci lokalnych poprzez:
 Poznanie stanu wiedzy, pogl¹dów i postaw spo³ecznoci lokalnych w odniesieniu do ochrony
rodowiska, zachowania bioró¿norodnoci i idei zrównowa¿onego rozwoju;
 Ocenê skutecznoci i wp³ywu aktualnie realizowanych programów edukacji rodowiskowej
na postawy spo³ecznoci lokalnych wobec zagadnieñ ochrony rodowiska i zrównowa¿onego
rozwoju;
 Opracowanie modelowego projektu programu edukacji rodowiskowej dla spo³ecznoci lokalnej skupionej wokó³ szko³y i miejsca zamieszkania we wspó³zale¿noci z samorz¹dem lokalnym (gminnym).
Poziom wiedzy, pogl¹dy i postawy spo³eczeñstwa w odniesieniu do ochrony rodowiska,
zachowania bioró¿norodnoci i strategii zrównowa¿onego rozwoju zostan¹ wprowadzone w ¿ycie
kiedy zrozumiej¹ to nie tylko uczniowie szkó³ i studenci, ale równie¿ mieszkañcy spo³ecznoci
lokalnych. Dlatego potrzebne s¹ skuteczne programy edukacji rodowiskowej. Po up³ywie ca³ej
dekady od wiatowego Szczytu w Rio de Janeiro (1992) stwierdza siê ograniczony stopieñ realizacji podjêtych tam uchwa³ (Koz³owski 2000).
Pog³êbiaj¹ siê ró¿nice rozwoju gospodarczego miêdzy krajami bogatymi  rozwiniêtymi,
a biednymi  rozwijaj¹cymi siê. Narastaj¹ zagro¿enia rodowiskowe spowodowane ska¿eniem
rodowiska: kwane opady, efekt cieplarniany, dziura ozonowa, niszczenie ekosystemów, ograniczanie bioró¿norodnoci. Narasta konflikt miêdzy globalizacj¹ procesów gospodarczych nastawionych na maksymalizacjê produkcji, konsumpcji i zysków a za³o¿eniami zrównowa¿onego rozwoju (Stawiñski 2002).
Dotychczasowe badania pogl¹dów i postaw dotycz¹ tylko diagnozy odrêbnych grup spo³ecznych i nie uwzglêdniaj¹ roli programów edukacyjnych we wspólnej dzia³alnoci samorz¹dów
i spo³ecznoci lokalnych wzglêdem ochrony rodowiska, zachowania bioró¿norodnoci i idei zrównowa¿onego rozwoju.
Rozwój zrównowa¿ony, to koncepcja takiego sposobu gospodarowania, w którym eksploatacja szeroko rozumianych zasobów naturalnych nie prowadzi do degradacji rodowiska, a który
jednoczenie pozwala na zaspokojenie potrzeb i aspiracji spo³eczeñstwa.
W poszczególnych krajach, w tym i w Polsce, wdra¿ane s¹ programy rozwoju zrównowa¿onego, oparte na zaleceniach Agendy 21  globalnego programu dzia³añ na rzecz rodowiska
i rozwoju, przyjêtego w Rio de Janeiro w 1992 roku. Programy te wytyczaj¹ cele rozwoju gospodarczego i spo³ecznego i wskazuj¹, w jaki sposób osi¹gn¹æ te cele przy pe³nym poszanowaniu
rodowiska przyrodniczego i jego praw.
Przes³anki do podjêcia projektu badawczego s¹ nastêpuj¹ce:
 Ochrona rodowiska musi stanowiæ integraln¹ czêæ ka¿dego programu rozwoju zrównowa¿onego (V program dzia³añ na rzecz rodowiska W stronê zrównowa¿onego rozwoju).
 Ochrona przyrody i bioró¿norodnoci jest jednym z czterech priorytetów VI programu dzia³añ
na rzecz rodowiska rodowisko 2010: Nasza przysz³oæ zale¿y od naszego wyboru.
 Wprowadzenie programu rozwoju zrównowa¿onego nie mo¿e byæ zrealizowane bez poparcia
i aktywnego w nim uczestnictwa przewa¿aj¹cej czêci spo³eczeñstwa, dlatego tak wa¿ne jest:
upowszechnianie idei zrównowa¿onego rozwoju oraz wzmocnienie edukacji rodowiskowej
prowadzonej na poziomie spo³ecznoci lokalnych.
 Kluczow¹ rolê w procesie budzenia zainteresowania sprawami rodowiska w skali globalnej
i lokalnej  i co za tym idzie  realizacj¹ programu zrównowa¿onego rozwoju, odgrywaj¹
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spo³ecznoci lokalne. Zgodnie z zapisem w Agendzie 21 w roku 1992, w³adze samorz¹dowe
powinny podj¹æ konsultacje z lokaln¹ spo³ecznoci¹ w sprawie przyjêcia tzw. Lokalnej Agendy 21, której cele i zadania zreferowa³ Koz³owski (1993) i Lenart (2000).
 Wyniki dotychczasowych badañ (np. Cichy i in. 1993, 2000; Wójcik 2004) wskazuj¹, ¿e pod
wzglêdem poziomu wiadomoci rodowiskowej oraz zrozumienia celów programu rozwoju
zrównowa¿onego Polska, w porównaniu z innymi krajami UE, pozostaje w tyle, o czym m.in.
wiadczy fakt, ¿e:
l Dzia³alnoæ spo³ecznoci szkolnych ogranicza siê tylko do przeprowadzania okazjonalnych
akcji, polegaj¹cych na organizowaniu dni sprz¹tania wiata, sejmików czy Dni Ziemi.
l Tylko niewielki procent aktywnych zawodowo ludzi uczestniczy we wspó³gospodarowaniu i ochronie rodowiska na terenie rodzimej gminy.
l Pracownicy lokalnej administracji maj¹ problemy w podjêciu wspó³pracy ze spo³eczeñstwem lokalnym, co wynika zarówno z braku jasnej interpretacji przepisów dotycz¹cych
roli samorz¹dów lokalnych w programach edukacji rodowiskowej, poza ich finansowaniem, jak i z braku przygotowania pod tym wzglêdem pracowników urzêdów gminnych.
l Dowiadczenia autorek projektu zebrane w trakcie realizacji Programu Regionalnej Edukacji Ekologicznej na terenie Gminy Warszawa-Ursynów wskazuj¹, ¿e odpowiednio prowadzona edukacja na rzecz rodowiska lokalnego sprawia, ¿e zmianie ulega postawa spo³ecznoci lokalnej wzglêdem ochrony rodowiska i zachowania bioró¿norodnoci, co prowadzi
do integracji tej spo³ecznoci w dzia³aniach zmierzaj¹cych do wprowadzenia w ¿ycie idei
zrównowa¿onego rozwoju.
Polska, podobnie jak i inne kraje, nie mo¿e staæ z boku wobec wyzwañ XXI wieku, lecz musi
aktywnie w³¹czyæ siê do dzia³añ maj¹cych na celu ochronê rodowiska, zachowanie bioró¿norodnoci i strategiê zrównowa¿onego rozwoju w skali globalnej. Cel ten mo¿e byæ zrealizowany
tylko poprzez dzia³ania w skali lokalnej. Zasada myl globalnie, dzia³aj lokalnie musi obowi¹zywaæ na wszystkich poziomach organizacji spo³ecznej. Aby dzia³anie to da³o wymierne efekty,
ulec musz¹ modyfikacji dotychczasowe programy i metody edukacji rodowiskowej spo³ecznoci
lokalnych.
Z wielu badañ i publikacji wynika, ¿e Polska w porównaniu z niektórymi krajami Unii Europejskiej jest daleko, jeli chodzi o osi¹gniêcie statusu spo³eczeñstwa obywatelskiego, a wiadomoæ rodowiskowa Polaków jest niska (Cichy i in. 1993, 2000). Pomimo reformy systemu edukacji i wprowadzenia cie¿ek edukacyjnych, spo³ecznoci szkolne nadal cechuje akcyjnoæ, a doros³e spo³eczeñstwo anga¿uje siê w niewielkim stopniu we wspó³gospodarowanie i ochronê rodowiska na terenie gminy. Samorz¹dowcy maj¹ problemy w podjêciu wspó³pracy ze spo³eczeñstwem lokalnym w dziedzinie ochrony rodowiska. W zwi¹zku z opracowanym VI programem
dzia³añ UE zachodzi koniecznoæ udzia³u spo³eczeñstwa, dostêpu do informacji i poszerzenia
dialogu spo³ecznego (Koz³owski 2003).
Zak³adamy, ¿e mobilizacja spo³ecznoci lokalnej na rzecz ochrony rodowiska, zachowania
bioró¿norodnoci i zrównowa¿onego rozwoju wp³ynie na zmianê opinii, pogl¹dów i postaw
w stosunku do dzia³añ prorodowiskowych.
Rozwój zrównowa¿ony rozumiany jako koncepcja zak³adaj¹ca wprowadzenie i rozpowszechnienie takiego sposobu gospodarowania, w którym eksploatacja szeroko rozumianych zasobów
naturalnych nie prowadzi do degradacji rodowiska a jednoczenie pozwala na zaspokojenie obecnych i przysz³ych potrzeb i aspiracji spo³eczeñstwa, jest inicjatyw¹, która wymaga szerokiego
upowszechnienia na poziomie spo³ecznoci lokalnej. Zrównowa¿ony rozwój to proces transfor18
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macji oparty na zaleceniach Agendy 21, która jest globalnym programem dzia³añ na rzecz rodowiska i rozwoju, przyjêtym na szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku. Program ten wskazuje sposób osi¹gniêcia rozwoju gospodarczego i spo³ecznego z poszanowaniem rodowiska. Kluczow¹ rolê w procesie wdra¿ania Agendy 21 odgrywaj¹ w³adze samorz¹dowe we wspó³dzia³aniu
ze spo³ecznociami lokalnymi. Wydaje siê jednak, i¿ naukowe wsparcie w dziedzinie ochrony
przyrody i zachowania bioró¿norodnoci jest bardzo potrzebne, g³ównie w sferze zasobów naturalnych, ich racjonalnego wykorzystywania i ochrony oraz roli g³ównych grup spo³ecznych
w realizacji rozwoju zrównowa¿onego (Internet 2).
Badania prowadzone na reprezentatywnej grupie m³odzie¿y polskiej [Cichy i in.,1993] wykaza³y ( ) ¿e wiadomoæ ekologiczna m³odzie¿y jest niedostateczna i nie sprzyja mobilizacji
koniecznej do podjêcia wyzwania naszych czasów, wprowadzenia zrównowa¿onego rozwoju
gospodarczego [ekorozwoju]. rednio 32,5% m³odzie¿y szkó³ rednich wykazuje dostateczn¹
wiedzê o ochronie rodowiska. ( ) 52,4% m³odzie¿y uwa¿a, ¿e ich wp³yw na stan rodowiska
ogranicza siê jedynie do sporadycznych, niewiele znacz¹cych akcji (...). M³odzie¿ nie wierzy
w skutecznoæ w³asnych dzia³añ.
Wyniki te potwierdzono w badaniach dysertacji doktorskiej (Wójcik 2004). Stan ten pogarsza siê. M³odzie¿ szkó³ zawodowych wykazuje wtórny analfabetyzm w stosunku do wiedzy, jak¹
dysponowali koñcz¹c szko³ê podstawow¹. (Gaca, Ochenduszko, 1987, Cichy, Filipowicz 1993).
Stan taki upatruje siê w niew³aciwym modelu kszta³cenia nauczycieli i niezweryfikowanemu
wprowadzeniu edukacyjnej cie¿ki ekologicznej do szkó³. Jednym z efektów kszta³cenia nauczycieli powinno byæ ich w³aciwe oddzia³ywanie na wzrost wiadomoci (Dubel, 2001). Trzeba stwierdziæ, ¿e nauczycieli do nowych zadañ nale¿y przygotowywaæ szerokoprofilowo, kszta³towaæ kompetencje naukowe dotycz¹ce podstaw nauk przyrodniczych oraz nowoczesnej dydaktyki (Cichy, 2001, 2003). Wspó³czesne standardy wiatowe narzucaj¹ edukacji rodowiskowej
powa¿ne wymagania. Nauczyciel powinien umieæ myleæ kategoriami globalnymi ludzkoci
i umieæ takie mylenie przenieæ do szko³y oraz spo³ecznoci lokalnej doros³ych (Tkaczyk, 2001).
W niektórych krajach europejskich, np. w Anglii, od kilku lat podejmowane s¹ dzia³ania
zmierzaj¹ce do wprowadzenia do szkó³ edukacji dla zrównowa¿onego rozwoju. Ma ona przygotowaæ cz³onków spo³eczeñstwa do umiejêtnego podejmowania decyzji odnonie do dzia³añ
(indywidualnych lub zespo³owych): lokalnych, regionalnych czy globalnych, prowadz¹cych do
podwy¿szenia jakoci ¿ycia ludzkiego bez zagro¿eñ dla rodowiska przyrodniczego (Summers
i in. 2001).
Autorki niniejszego projektu zebra³y pewne dowiadczenia podczas prowadzenia przez
3 lata Programu Regionalnej Edukacji Ekologicznej w Gminie Warszawa-Usynów. Przeprowadzono badania ankietowe i wywiady z nauczycielami podczas konferencji dla nauczycieli Warszawy i województwa, która odby³a siê na wydziale biologii UW 13.05.2004 i nosi³a tytu³ Edukacja rodowiskowa spo³ecznoci lokalnych w Polsce i w krajach UE oraz konferencji metodyków biologii i edukacji rodowiskowej w WSP ZNP pt. Wspomaganie edukacji dla zrównowa¿onego rozwoju  16 czerwca 2004.
We wnioskach obu konferencji wskazano na du¿e zapotrzebowanie na edukacjê rodowiskow¹ zarówno wród samych nauczycieli, jak i spo³ecznoci lokalnych.
Z powy¿szych dowiadczeñ wynika, ¿e odpowiednia edukacja rodowiskowa mo¿e wp³yn¹æ
na pozytywne ukierunkowanie opinii, pogl¹dów i postaw wobec ochrony przyrody, zachowania bioró¿norodnoci oraz zrównowa¿onego rozwoju. A to doprowadzi do integracji spo³ecznoci lokalnych w celu wspólnych dzia³añ prorodowiskowych. Konieczne jest równie¿ w³¹czenie urzêdników
EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 4/2005

19

samorz¹dowych do wspó³pracy ze spo³ecznoci¹ lokaln¹ w tej dziedzinie. Dotychczasowa wspó³praca polega g³ównie na dofinansowywaniu i rozliczaniu wniosków na poszczególne akcje.
Dotychczasowe programy wykazywa³y ma³y wp³yw na opinie, pogl¹dy i zaanga¿owanie
spo³ecznoci w ochronê przyrody, zachowanie bioró¿norodnoci i zrównowa¿ony rozwój.
Metodologia powy¿szego projektu opiera siê na badaniach monograficznych, ankietowaniu
spo³ecznoci lokalnych wybranych gmin Polski wschodniej centralnej i zachodniej, wywiadach
z pracownikami urzêdów gmin, liderami rodowiskowymi spo³ecznoci lokalnych oraz na monitorowaniu procesów realizacji programów edukacji ekologicznej poprzez ocenê zmian w postawach, pogl¹dach i ocenê stanu lokalnego rodowiska przyrodniczego. Przewidywanym rezultatem badañ autorek projektu bêdzie skonstruowanie modelowego programu edukacji rodowiskowej dla spo³ecznoci lokalnej gminy, który mo¿e stanowiæ niezbêdn¹ czêæ strategii edukacji ekologicznej dla samorz¹dów lokalnych.
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Edukacja doros³ych
w Roku Polsko-Niemieckim 2005/2006
Adult education in the Polish-German year 2005/2006
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Summary:
The article describes IIZ/DVV activities in aid of adult education in Germany and in Poland. The
authors present initiatives and projects realised within Polish-German year 2005/2006.
They describe activity and publishing offer of Institute for International Cooperation / German
Adult Education Association (IIZ/DVV).

Niemiecki Zwi¹zek Uniwersytetów Powszechnych (IIZ/DVV) jest jedn¹ z tych instytucji
zagranicznych, które na trwa³e zapisa³y siê w polskiej edukacji doros³ych po 1989 roku. Ju¿ sam
fakt, i¿ Przedstawicielstwo tej instytucji dzia³a w Polsce niemal przez 15 lat, wiadczy o powa¿nym traktowaniu wspó³pracy polsko-niemieckiej w dziedzinie edukacji doros³ych. wiadczy tak¿e o wysokim uznaniu, jakim w RFN ciesz¹ siê osi¹gniêcia polskich organizatorów oferty edukacyjnej dla doros³ych.
Niemiecki Zwi¹zek Uniwersytetów Powszechnych wielokrotnie podejmowa³ próby intensyfikacji kontaktów partnerskich miêdzy polskimi i niemieckimi instytucjami i organizacjami edukacji doros³ych. Niektóre z tych starañ przynios³y wspania³e efekty. Niemniej mo¿liwoci, jakie
stwarza s¹siedztwo obu pañstw, nie s¹ dotychczas dostatecznie wykorzystane. Niewiele jest polsko-niemieckich partnerstw, które wytrzymuj¹ próbê czasu, choæ z regu³y istnieje po obu stronach
gotowoæ do dialogu, do spotkañ, do wymiany dowiadczeñ. Czêsto jednak brakuje zapa³u i determinacji, jak¿e koniecznej do przezwyciê¿enia barier natury organizacyjnej i finansowej. Zarówno
polskie, jak i niemieckie instytucje edukacji doros³ych w dalszym ci¹gu postrzegaj¹ przedsiêwziêcia bilateralne w wiêkszym stopniu jako pewien luksus, ni¿ jedn¹ z najbardziej skutecznych form
uczenia siê doros³ych. Szkoda, ¿e ta wspó³praca na polu edukacji doros³ych nie ma wiêkszej dynamiki. Szkoda, ¿e nadal tyle trzeba pokonaæ barier, aby Polacy i Niemcy mogli uczyæ siê wspólnie.
Szkoda, albowiem trudno sobie wyobraziæ naukê bardziej efektywn¹ od uczenia siê od siebie
nawzajem, od uczenia siê poprzez dowiadczenie i wspólne prze¿ywanie.
Sytuacjê ratuj¹ programy europejskie, które tworz¹ warunki tak¿e do bezporednich spotkañ s¹siadów. Mamy równie¿ Polsko-Niemieck¹ Wymianê M³odzie¿y i kilka innych instytucji, sponsoruj¹cych polsko-niemieckie przedsiêwziêcia edukacyjne.To jednak za ma³o.Warto przypomnieæ, jak ogromne
rodki finansowe zaanga¿owa³y przed laty rz¹dy Francji i RFN w dzie³o naprawy dobros¹siedzkich
stosunków miêdzy tymi pañstwami. Inwestycja op³aci³a siê i dla Niemiec, i dla Francji.
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Dzi granice s¹ otwarte. Polacy i Niemcy mog¹ podró¿owaæ i bez jakichkolwiek ograniczeñ
odwiedzaæ siê nawzajem.
Czy warto, czy wolno nam jednak zrezygnowaæ z pracy owiatowej i d¹¿eñ do zapewnienia
wysokiej jakoci oferty edukacyjnej, której celem jest zbli¿enie miêdzy naszymi narodami? Kto
wie, byæ mo¿e wszystko dobrze u³o¿y siê. Byæ mo¿e otwarte granice i kwitn¹ca turystyka wszystko za nas za³atwi¹. Wiele za tym przemawia.
Z drugiej strony lekkomylnoci¹ wydaje siê pozostawienie spraw przypadkowi i lekcewa¿enie tych g³osów, które po obu stronach granicy dopominaj¹ siê wiêkszego zaanga¿owania instytucji edukacji doros³ych w proces pojednania i zbli¿enia miêdzy Polakami i Niemcami. Rok Polsko-Niemiecki stwarza ku temu szanse. By³yby one znacznie wiêksze, gdyby aktywniej w³¹czy³y siê
w jego promocjê polityka i rodki masowego przekazu. Prezydenci Aleksander Kwaniewski
i Horst Köhler dokonali uroczystej inauguracji Roku Polsko-Niemieckiego. Teraz politycy wszystkich szczebli w obu pañstwach zmagaj¹ siê z innymi problemami. Symboliczny akt przywódców
uleg³ zapomnieniu. Za mass media, jak zwykle, preferuj¹ tematy bardziej spektakularne.
Mamy zatem w edukacji doros³ych po raz kolejny wielkie pole do zagospodarowania. Jest
przecie¿ tradycj¹ edukacji doros³ych, ¿e anga¿uje siê tam, gdzie zawodzi polityka, gdzie brakuje
zdecydowanych dzia³añ ze strony innych partnerów spo³ecznych. Jest tak¿e powinnoci¹ edukacji
doros³ych, by kreowaæ ofertê, gdy zachodzi taka potrzeba. A nikt przecie¿ nie zaprzeczy, ¿e potrzebujemy edukacji miêdzykulturowej, edukacji obywatelskiej, edukacji politycznej, edukacji,
która po³o¿y kres stereotypom i uprzedzeniom dziel¹cym narody. Edukacji, która przyczyni siê do
demokratyzacji ¿ycia w Polsce, w Niemczech, w ca³ej Europie. Potrzebujemy dialogu, konstruktywnego obrachunku z przesz³oci¹ i wspólnej refleksji na temat mo¿liwych dróg pokonywania
problemów i wyzwañ wspó³czesnoci. Kszta³cenie zawodowe, które zdominowa³o politykê owiatow¹ i praktykê edukacyjn¹, wszystkich spraw nie za³atwi.
Rok Polsko-Niemiecki 20052006 osi¹gn¹³ pó³metek. ¯yczmy edukacji doros³ych sukcesu
na jego finiszu. Nawet jeli mamy wiadomoæ, ¿e w edukacji doros³ych nie ma koñca
Wybrane projekty wspó³organizowane przez Przedstawicielstwo w Polsce IIZ/DVV w ramach
Roku Polsko-Niemieckiego 20052006
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Notka o instytucji
Przedstawicielstwo w Polsce Instytutu Wspó³pracy Miêdzynarodowej Niemieckiego Zwi¹zku Uniwersytetów Powszechnych (IIZ/DVV)  powsta³e w 1991 roku dziêki finansowej pomocy
Federalnego Ministerstwa Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju, na podstawie Wspólnego Protoko³u z Ministerstwem Edukacji Narodowej  ma na celu wspieranie polskiej edukacji doros³ych,
podniesienie jej rangi w wiadomoci polityków i opinii publicznej, niesienie pomocy organizacjom i instytucjom kszta³cenia ustawicznego, towarzyszenie im w procesie tworzenia nowoczesnych struktur owiatowych warunkuj¹cych szerokim grupom spo³ecznym dostêp do edukacji.
W 2002 roku Przedstawicielstwo w Polsce IIZ/DVV przejê³o funkcjê koordynatora dzia³añ
w dziedzinie edukacji doros³ych na obszarze Europy rodkowowschodniej, w tym uniwersyteckiej edukacji doros³ych.
W ramach intensyfikacji wspó³pracy miêdzynarodowej w dziedzinie edukacji doros³ych
w Europie rodkowowschodniej Przedstawicielstwo w Polsce IIZ/DVV zorganizowa³o lub wspó³organizowa³o wiele miêdzynarodowych projektów, konferencji i seminariów w ró¿nych krajach
regionu Europy rodkowowschodniej z udzia³em teoretyków i praktyków edukacji doros³ych. Poni¿ej najwa¿niejsze z tych przedsiêwziêæ:
 Konferencja pt. Equality  Inequality of Adult Education Opportunities in Europe (Równe 
nierówne szanse kszta³cenia i kszta³cenia ustawicznego w Europie) w Bratys³awie, wrzesieñ
2002.
 Projekt w ramach programu Sokrates/Grundtvig1 pt. Folk High School  School for Life,
czas realizacji 20012003.
 Konferencja Adult education studies at colleges and universities in Central, Eastern and South Eastern Europe w Pecs, padziernik 2003.
 Konferencja European Social and Structural Funds w Warszawie, listopad 2003 roku.
 Seminarium w ramach projektu Adult Education in Rural Areas of Central Eastern Europe
pt. Network of Adult Education in Rural Areas in Central Eastern Europe w Wie¿ycy, czerwiec 2004.
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 Europejska konferencja Adult Education in a United Europe  Abundance, Diversity, Experience w Toruniu, padziernik 2004.
 Projekt w ramach programu Sokrates/Grundtvig1 Teaching Adult Educators in Continuing
and Higher Education (TEACH). The Bologna Process Towards the European Dimension of
Adult Education, realizacja padziernik 2004  wrzesieñ 2006.
 Konferencja Adult Learning for Civil Society w Kownie, listopad 2004.
 Konferencja w ramach projektu Adult Education in Rural Areas of Central Eastern Europe
pt. The Future of Rural Areas in Europe in the Light of the Lisbon Strategy. Problems and
Challenges of Adult Education in Rural Areas of Central and Eastern European Countries
w Starbieninie, grudzieñ 2004.
 Miêdzynarodowe Warsztaty w ramach Szko³y Wiosennej Grupy Konsultacyjnej AQUA Acces - Quality - Opening up w Starbieninie, maj 2005.
 Konferencja Life Long Education of the Disabled w Libercu, padziernik 2005.
 Konferencja Adult Education and Democracy  Learning Capability, Knowledge Acquisition
in Adulthood w Budapeszcie, listopad 2005.
 Konferencja Vocational Integration of People with Handicap w Baranowie ko³o Tarnobrzegu, grudzieñ 2005.
Dostêpne publikacje dokumentuj¹ce zrealizowane przedsiêwziêcia edukacyjne:
 Heribert Hinzen, Viera Prusakova, Ewa Przybylska (red.), Equality  Inequality of Adult Education Opportunities in Europe, Bratys³awa 2002.
 Marek Byczkowski, Tomasz Maliszewski, Ewa Przybylska, Folk High School  School for
Life. Wie¿yca 2003.
 Heribert Hinzen, Ewa Przybylska, Pawe³ Sobierajski, Hanna Zieliñska-Kosty³o, Adult education studies at colleges and universities in Central, Eastern and South Eastern Europe),
w: Heribert Hinzen, Ewa Przybylska (red.), Training of Adult Educators in Institutions of Higher education. A Focus on Central, Eastern and South Eastern Europe, Radom 2004.
 Heribert Hinzen, Ewa Przybylska, Monika Staszewicz (red.), Adult Eucation in a United Europe  Abundance, Diversity, Experience. Toruñ 2005.
 Larissa Jögi, Ewa Przybylska, Margarita Tereseviciene (red.), Adult Learning for Civil Society. Bonn-Kaunas-Warsaw 2005.
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prof. dr hab. Stefan M. KWIATKOWSKI
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IIZ/DVV, Warszawa
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Anna SACIO-SZYMAÑSKA
Instytut Technologii Eksploatacji  Pañstwowy Instytut Badawczy, Radom

Dowiadczenia i perspektywy Europejskiego
Stowarzyszenia Kszta³cenia Doros³ych
Experiences and perspectives of European Association for the
Education of Adults  EAEA

S³owa kluczowe: kszta³cenie doros³ych, uznawalnoæ, kszta³cenie nieformalne i incydentalne, miêdzynarodowa sieæ wspó³pracy
Keywords: adult education, recognition, non-formal and informel learning, international co-operation network
Summary:
Today, with the permanent necessity of broadening and sustaining European co-operation in the
field of adult education, organization and functioning of the European Association for the Education
of Adults endorse the success in the implementation of the European idea of lifelong training. The
article describes mission statement, objectives and future plans of the association. EAEA priority
activities for the years 2006  2008 put emphasis on the increase of the number of member organizations (especially from Central and East Europe) for this reason the article gives a detailed overview of the whole membership procedure.

***
EAEA jest miêdzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, którego za³o¿eniem jest powi¹zanie i reprezentowanie organizacji europejskich, g³ównie pozarz¹dowych, których dzia³alnoæ
bezporednio zwi¹zana jest z tematyk¹ kszta³cenia doros³ych. Powsta³o w 1953 roku wystêpuj¹c
pod nazw¹ Europejskie Biuro Kszta³cenia Doros³ych  European Bureau of Adult Education.
Obecnie stowarzyszenie skupia ponad 115 organizacji z 40 krajów  od Cypru po kraje skandynawskie; od Irlandii po Federacjê Rosyjsk¹. G³ówna siedziba stowarzyszenia znajduje siê w Brukseli, posiada swoje oddzia³y w Finlandii w Helsinkach (biuro public-relations), na Wêgrzech 
w Budapeszcie (przedstawicielstwo w Europie rodkowej i Wschodniej) oraz w Hiszpanii (Madryt). Prezesem stowarzyszenia jest Janos Sz. Toth, Rada Wykonawcza sk³ada siê z 11 cz³onków,
którzy wybierani s¹ na okres 2 lat na ogólnym zgromadzeniu cz³onków stowarzyszenia.
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Rys. 1. Strona portalu internetowego stowarzyszenia EAEA
Fig. 1. Homepage of the EAEA

Misja EAEA
Misj¹ stowarzyszenia s¹ dzia³ania prowadz¹ce do stworzenia spo³eczeñstwa ucz¹cego siê.
Wype³nianie misji odbywa siê przez wzbudzanie popytu do uczenia siê wród jednostek, organizacji i spo³ecznoci lokalnych, z po³o¿eniem szczególnego nacisku na edukacjê kobiet i osób nara¿onych na ryzyko wykluczenia spo³ecznego (takich jak: osoby niepe³nosprawne, osoby pozostaj¹ce bez pracy przez powy¿ej 24 miesiêcy, alkoholicy i osoby uzale¿nione od narkotyków poddaj¹ce siê leczeniu, bezdomni, osoby opuszczaj¹ce zak³ady karne, uchodcy maj¹cy problem
z integracj¹, m³odzie¿ wychowuj¹ca siê w domach dziecka lub w rodzinach zastêpczych, lub pochodz¹ca z rodzin dysfunkcyjnych). Jednoczenie podejmuje dzia³ania, skierowane do dostawców szkoleñ, w³adz lokalnych, krajowych i miêdzynarodowych, wp³ywaj¹ce na poda¿ i jakoæ
oferowanych mo¿liwoci kszta³cenia.

Cele EAEA
 promowanie idei kszta³cenia doros³ych,
 zachêcanie do wspó³pracy w promowaniu tej idei na poziomie europejskim,
 wywieranie nacisku na miêdzynarodowe organizacje (instytucje rz¹dz¹ce), prowadz¹ce do
przyjmowania przez nie kierunków dzia³añ odpowiadaj¹cych potrzebom rynku kszta³cenia
doros³ych w Europie,
 umo¿liwianie wspó³pracy organizacjom pozarz¹dowym w odgrywaniu czynnej roli na arenie
miêdzynarodowej.
EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 4/2005
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Wspó³praca
EAEA wspó³pracuje z krajowymi, regionalnymi i miêdzynarodowymi instytucjami i organizacjami rz¹dz¹cymi: Uni¹ Europejsk¹, Rad¹ Europy, Miêdzynarodow¹ Rad¹ ds. Kszta³cenia Doros³ych (International Council for Adult Education  ICAE), UNESCO oraz Miêdzynarodow¹
Organizacj¹ Pracy (International Labour Organisation  ILO).

Cz³onkowie
Stowarzyszenie skupia ponad 115 organizacji z 40 krajów. Cz³onkowie reprezentuj¹ ponad
5 000 organizacji na poziomie regionalnym i lokalnym, które w przybli¿eniu docieraj¹ do 4060
mln uczestników rynku kszta³cenia doros³ych na poziomie ogólnoeuropejskim. Polska reprezentowana jest przez 4 instytucje:
 Instytut Technologii Eksploatacji  Pañstwowy Instytut Badawczy w Radomiu
(www.itee.radom.pl),
 Stowarzyszenie Owiatowe Sycyna (www.sycyna.ppp.pl),
 Stowarzyszenie Owiatowców Polskich  Zarz¹d G³ówny w Warszawie
(www.sop.wshit.edu.pl),
 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Kielcach (www.twp.kielce.pl).
Procedura ubiegania siê o cz³onkostwo przebiega w trzech etapach. W pierwszym, organizacja wype³nia deklaracjê cz³onkowsk¹ online (www.eaea.org/membership). Informacje, których
nale¿y udzieliæ (oprócz danych osób zarz¹dzaj¹cych czy danych teleadresowych) to misja, cele,
dzia³ania i historia organizacji, szczegó³owy wykaz projektów miêdzynarodowych (realizowanych obecnie oraz zakoñczonych) oraz roczny obrót organizacji podany w Euro (od niego zale¿y
wysokoæ rocznej sk³adki cz³onkowskiej). Po wys³aniu aplikacji warto wys³aæ email do biura
EAEA (eaea@main.org) z prob¹ o potwierdzenie jej otrzymania. Drugi etap wymaga przes³ania
(poczt¹ tradycyjn¹) statutu organizacji, informacji na temat organizacji (cele, dzia³ania, schemat
organizacyjny etc.) oraz informacji na temat rocznego obrotu organizacji w euro. Nastêpnie aplikacje rozpatrywane s¹ na spotkaniach zarz¹du stowarzyszenia odbywaj¹cych siê od 3 do 6 razy
w roku. W zale¿noci od decyzji zarz¹du organizacja aplikuj¹ca do stowarzyszenia otrzymuje status cz³onka zwyczajnego (ordinary member) i zyskuje tym samym prawo do g³osowania (np. przy
wyborze nowego zarz¹du stowarzyszenia) na zgromadzeniach ogólnych EAEA; lub cz³onka stowarzyszonego bez prawa g³osowania. Od otrzymanego statusu zale¿y równie¿ wysokoæ sk³adki
cz³onkowskiej  w przypadku organizacji stowarzyszonej jest ona znacznie ni¿sza.

Nagroda im. Nikolai Grundtviga
Pocz¹wszy od 2003 roku EAEA przyznaje corocznie nagrodê im. Nikolai Grundtviga (statuetka i certyfikat) dla najbardziej wyró¿niaj¹cego siê projektu/produktu w obszarze kszta³cenia
doros³ych. Zaproszenie do wziêcia udzia³u w konkursie skierowane jest do wszystkich instytucji
realizuj¹cych miêdzynarodowe (obejmuj¹ce min. 3 kraje) projekty w ww. tematyce. Co rok og³aszany jest temat, którego musz¹ dotyczyæ projekty startuj¹ce w konkursie. Temat, który obowi¹zywa³ w tym roku, to: Aktywne Obywatelstwo w Demokratycznym Spo³eczeñstwie (Active Citizenship for a Democratic Society), a zg³aszane projekty mia³y motywowaæ obywateli do korzystania
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z mo¿liwoci aktywnego i demokratycznego zaanga¿owania siê w problemy ich spo³ecznoci,
a tak¿e chêæ aktywnego polepszenia poziomu ¿ycia w jej obrêbie.
Wiêcej informacji mo¿na znaleæ na stronie internetowej stowarzyszenia: http://www.eaea.org/
grundtvig lub kontaktuj¹c siê bezporednio z g³ówn¹ siedzib¹ EAEA pod adresem mailowym:
eaea-junior@eaea.org lub telefonicznie 0032 2 513 5205 (Marta Lottes).

Obszar dzia³ania EAEA w 2005 roku
Tematem przewodnim dzia³añ EAEA w 2005 roku by³a kwestia uznawalnoci kszta³cenia
zdobytego drog¹ nieformaln¹ i incydentaln¹ (ang. valuing learning). Niniejsza problematyka zosta³a po raz pierwszy przedstawiona w Memorandum Komisji Wspólnot Europejskich dotycz¹cego kszta³cenia ustawicznego z 30 padziernika 2000 roku. Uznawalnoæ kszta³cenia nieformalnego i incydentalnego na poziomie europejskim przedstawiona jest w nim jako g³ówny priorytet
i punkt odniesienia dla wszystkich dzia³añ podejmowanych w obszarze kszta³cenia doros³ych.
Tradycyjnie, kszta³cenie doros³ych dzieli siê na kszta³cenie zawodowe, kszta³cenie uniwersyteckie, kszta³cenie nieformalne i incydentalne. Ostatnie z nich, czêsto uwa¿ane jako najmniej planowane i wymagane, pozostaje formalnie nie uznawane. Wychodz¹c temu naprzeciw EAEA podejmuje dzia³ania prowadz¹ce do stworzenia systemu, który przez odpowiednie, opracowane metody
akredytacji, ewaluacji i oceny umo¿liwi uznawalnoæ wykszta³cenia zdobytego drog¹ nieformaln¹
i incydentaln¹. Problematyk¹ t¹ zajmuj¹ siê instytucje cz³onkowskie stowarzyszenia w swoich
krajach. Przyk³ady dobrych praktyk w tym zakresie przedstawiono na Konferencji EAEA dot.
Uznawalnoci Kszta³cenia Nieformalnego i Incydentalnego w Lillehammer w Norwegii w dniach
1819 listopada 2005 roku.

Projekty miêdzynarodowe
EAEA jest równie¿ zaanga¿owane w realizacjê europejskich projektów edukacyjnych. Wród
nich wymieniæ nale¿y (http://www.eaea.org/projects):
 REFINE  Uznawalnoæ kszta³cenia formalnego, nieformalnego i incydentalnego (Recognising Formal, Informal and Non  formal Education 20042006), realizowany w ramach Joint
Action Programme Komisji Europejskiej,
 TEACH  Kszta³cenie nauczycieli w systemie edukacji ustawicznej i redniej (Teachning adult
educators in continuing and higher education) realizowany w ramach programu Sokrates Grundtvig,
 DOLCETA  Opracowanie Narzêdzi Edukacyjnych dla Doros³ych w systemie Online (Development of Online Consumer Education Tools for Adults), realizowany w ramach konkursu
og³oszonego przez Dyrektorat Unii Europejskicj ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów (2003
 2005),
 NILE  Wielokulturowa Sieæ Nauczania w Europie (Network  Intercultural Learning in
Europe),
 Rzeczywistoæ, praktyka i wspó³praca edukacyjna w europejskich wiêzieniach (Reality, practice and collaboration for education in European prisons) utworzona w ramach programu Sokrates Grundtvig 4.
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Priorytety dzia³añ na rok 2006
W 2006 roku EAEA bêdzie d¹¿yæ do uzyskania statusu wiarygodnego partnera w zakresie
dzia³añ dot. nauczania nieformalnego i incydentalnego dla Generalnego Dyrektoriatu Kultury
i Edukacji Komisji Europejskiej oraz innych organizacji europejskich. EAEA chce byæ postrzegane jako profesjonalne stowarzyszenie zdolne do umacniania swojej pozycji i roli w polityce kszta³cenia ustawicznego doros³ych oraz do wp³ywania na inne obszary edukacyjne i szkoleniowe. Kontakty i relacje z Generalnym Dyrektoriatem do spraw Zatrudnienia i Spraw Spo³ecznych oraz
z Dyrektoriatami do spraw Rozwoju, Zdrowia i Badañ powinny byæ ci¹gle rozwijane i poszerzane (Przysz³oæ EAEA  w oczach prezydenta).
EAEA skoncentruje siê g³ównie na:
 monitoringu i ocenie wdra¿ania programu Edukacja i Szkolenia 2010  EAEA dokona analizy strategii dotycz¹cych kszta³cenia ustawicznego Pañstw Cz³onkowskich UE, przedstawi
szereg propozycji, zaleceñ, przyk³adów dobrych i z³ych praktyk (wyp³ywaj¹cych z przeprowadzonych analiz) na forum miêdzynarodowym,
 organizacyjnym rozwoju EAEA  nowe organizacyjne zmiany bêd¹ niezbêdne do poprawy
wizerunku EAEA, poszerzenia oferowanych us³ug oraz uczynienia ich bardziej profesjonalnymi; szczególny nacisk zostanie po³o¿ony na zwiêkszenie liczby instytucji cz³onkowskich
(o 10 15 % w ci¹gu 23 lat) g³ównie z regionów, które s¹ najs³abiej reprezentowane w stowarzyszeniu (chodzi tu m.in. o instytucje z Europy rodkowej i Wschodniej).
Podsumowuj¹c, zadania dot. powy¿szych obszarów dzia³ania w roku 2006 w praktyce oznaczaæ bêd¹: przekazywanie informacji, wymianê dowiadczeñ miêdzy cz³onkami, uproszczenie
polityki kszta³cenia i wywieranie wp³ywu na poziom krajowy i Unii Europejskiej, budowanie
kontaktów miêdzy instytucjami partnerskimi, rozpowszechnianie przyk³adów dobrych praktyk,
rozpowszechnianie i wdra¿anie rezultatów innowacyjnych projektów, organizowanie szkoleñ dla
personelu instytucji cz³onkowskich, tworzenie wiêzi i sieci miêdzy stowarzyszeniami i poza nimi.

Konferencje, seminaria, spotkania, warsztaty
Wybrane konferencje, warsztaty organizowane pod patronatem EAEA w 2006 roku
(www.eaea.org/events):
 Konferencja na temat Badañ i Innowacji w zakresie Edukacji i Szkoleñ organizowana co dwa
lata odbêdzie siê w dniach 1114 kwietnia w Lyonie. Konferencja porusza kwestie dotycz¹ce
szeroko rozumianego kszta³cenia we Francji.
 5 maja 2006 roku odbêd¹ siê Niemieckie Dni Uniwersytetów Ludowych (German Public Day
of the Folkhighschools)  wydarzenie to organizowane jest co 5 lat przez DVV (Niemieckie
Stowarzyszenie Kszta³cenia Doros³ych) i dotyczy ró¿nych aspektów kszta³cenia doros³ych
w Niemczech,
 Kurs Improving creativity in the didactic methodologies (Wzrost kreatywnoci w tworzeniu
metodologii dydaktycznych) odbêdzie siê w dniach 37 lipca w Bari we W³oszech.
Recenzent:
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Kszta³cenie formalne, nieformalne i incydentalne 
przyk³ady wybranych pañstw Unii Europejskiej1
Formal, informal and incidental education based
on the examples of the selected EU countries
S³owa kluczowe: kszta³cenie formalne, kszta³cenie nieformalne, kszta³cenie incydentalne, kompetencje, portfolio, metody deklaratywne, symulacje, walidacja
Keywords: Formal education, nonformal education, informal education, competences, portfolio,
declarative methods, simulations, validation
Summary:
The article refers to evaluation of formal, nonformal and informal education in the selected EU
countries including the examples of good practice.

Wprowadzenie
Ocena ma dwie funkcje: kszta³tuj¹c¹ i podsumowuj¹c¹. Ocena kszta³tuj¹ca skupia siê na
procesach kszta³cenia, skoncentrowana jest na procedurze edukacji i szkoleñ i czêsto powi¹zana
jest ze standardami edukacyjnymi. Ocena podsumowuj¹ca jest determinowana poprzez rezultat,
koncentruje siê na osi¹gniêtych wynikach i jest powi¹zana ze standardami zawodowymi (kszta³cenie nieformalne i incydentalne) albo ze standardami edukacyjnymi (kszta³cenie formalne). Nie
jest sensowne twierdzenie, ¿e jedna metoda oceny jest lepsza ni¿ inna. Ka¿da metoda koncentruje
siê na w³asnych celach. Obie funkcje oceny oczywicie mog¹ ze sob¹ wspó³istnieæ. Wraz ze wzrostem znaczenia kszta³cenia siê przez ca³e ¿ycie, z naciskiem na ocenianie kszta³cenia, funkcje
oceny kszta³tuj¹cej i podsumowuj¹cej s¹ coraz bardziej przenikaj¹ce siê i dope³niaj¹ce nawzajem.
Ocena jest etapem procesu walidacji. Niezale¿nie od tego, jak prowadzona jest ocena, procedury walidacji powinny spe³niaæ okrelone kryteria zapewniaj¹c przetworzenie oceny w walidacjê. S³usznie uwa¿aj¹c, ¿e oceniane umiejêtnoci i kompetencje s¹ mo¿liwe do przenoszenia
w czasie i do ró¿nych miejsc, konieczne jest zapewnienie, ¿e metoda oceny bêdzie zarówno rzetelna jak i wa¿na, a procedury walidacyjne bêd¹ przestrzegaæ wczeniej ustalonych wymagañ
jakociowych. W rzeczywistoci ró¿norodnoæ kszta³cenia poddawanego walidacji wzrasta wraz
z rozwojem kszta³cenia przez ca³e ¿ycie. Ocena musi wiêc byæ odpowiedzi¹ na tê ró¿norodnoæ:
ocenianie kompetencji nabytych w trakcie pracy do czterdziestego roku ¿ycia wymaga ró¿nej
1

Przy pisaniu tego artyku³u autorzy korzystali z raportu Colardyn D., Bjornavold J.: Validation of non-formal and
informal learning. A European inventory National policies and practises. Materia³y CEDEFOP 2004.

EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 4/2005

31

metodyki oceny ni¿ ocenianie kompetencji nabytych w ogólnym programie edukacji na poziomie
ni¿szej szko³y redniej dla dwunastolatków.
Kszta³cenie nieformalne i incydentalne jest trudne do opisania i oceny. Dlatego te¿ czêsto
zdarza siê, ¿e pañstwa cz³onkowskie stosuj¹ kryteria takie jak liczba lat dowiadczenia zawodowego w celu uznania kszta³cenia, umiejêtnoci i kompetencji. Klasyfikacja nie ma formy oceny
kszta³tuj¹cej ani podsumowuj¹cej, nawet jeli prowadzi do zaliczenia albo zwolnienia w edukacji
formalnej (zwolnienie z kursów albo liczby lat studiów).

Zbieranie dowodów
Jest wiele metod i technik zbierania dowodów maj¹cych na celu stwierdzenie czy wykszta³cenie zosta³o rzeczywicie nabyte. Metody te mo¿na podzieliæ na piêæ kategorii: egzamin, metody
deklaratywne, obserwacja, symulacja i dowody zebrane podczas procesu pracy. Ka¿da kategoria
opiera siê oczywicie na innych za³o¿eniach i technikach. Podczas przeprowadzania oceny mo¿na
je ze sob¹ ³¹czyæ.

Egzamin
Kandydaci odpowiadaj¹ na pytania (ustnie lub pisemnie) z danej dziedziny zdobytej wiedzy.
Pytania mog¹ koncentrowaæ siê na jednej dziedzinie lub mieæ charakter interdyscyplinarny. Mog¹
byæ otwarte lub zamkniête (rozprawka, wielokrotny wybór itd.). Oceniaj¹cym jest zazwyczaj nauczyciel, mo¿e to byæ tak¿e strona trzecia z wykluczeniem nauczyciela, który uczy³ osobê poddan¹ ocenie. Oprócz klasycznego normalnego (pisemnego lub ustnego) egzaminu stosowanego
w kszta³ceniu formalnym, który mo¿e przyjmowaæ ró¿ne formy, istniej¹ oczywicie równie¿
i egzaminy sprawdzaj¹ce wiedzê nabyt¹ w procesie kszta³cenia nieformalnego i incydentalnego.
Externenprüfung (Niemcy)
Zdanie testu externeprüfung daje dowiadczonym pracownikom prawo do przyst¹pienia do czêci koñcowego egzaminu w danej bran¿y (Abschussprüfung) razem z tymi,
którzy uzyskali wykszta³cenie w systemie dualnym. Externeprüfung pozwala przyst¹piæ
do egzaminu i identyfikuje oraz ocenia zdobyte dowiadczenia. Jest on zaprojektowany
z uwzglêdnieniem treci, zasad i struktury formalnej cie¿ki kszta³cenia. Innymi s³owy,
kompetencje nabyte poza systemem formalnym, bez wzglêdu na to jak ró¿ne s¹ od tych
zdobytych w systemie formalnym, musz¹ byæ zaprezentowane przez zdaj¹cego wed³ug
zasad systemu kszta³cenia formalnego.

Metody deklaratywne
Kandydaci deklaruj¹ i udowadniaj¹ (ustnie lub pisemnie), ¿e to, co potrafi¹ zrobiæ, odpowiada pewnym partiom programu nauczania, za które chcieliby uzyskaæ tzw. kredyt. Komisja wydaje
ostateczny werdykt. Przyk³ady takie mo¿na znaleæ we Francji, Niemczech, Holandii i Norwegii.
Poni¿ej przedstawiono przyk³ad metody deklaratywnej.
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Przyk³ad metod deklaratywnych w ocenie (Francja)
We francuskiej ocenie wczeniejszego kszta³cenia, lub VAE (Validation des acquis de
lexperience) ocena dotyczy kandydatów z co najmniej 3 latami dowiadczenia zawodowego. Komisja sk³ada siê z 45 nauczycieli i profesjonalistów z dziedziny bêd¹cej przedmiotem oceny. Komisja opiera swoj¹ decyzjê dotycz¹c¹ walidacji kszta³cenia z dowiadczenia (np. daje kredyt za kurs obejmuj¹cy poszczególne kompetencje) na opisie czynnoci zawodowych podanym przez jednostkê oceniaj¹c¹. Kandydaci udowadniaj¹, ¿e nabyli kompetencje i prosz¹ o ich walidacjê. Czas przeznaczony na prezentacjê kandydata
trwa od 30 minut nawet do 4 godzin. Kandydat, który zosta³ oceniony pozytywnie nie
musi uczêszczaæ na kurs ani zdawaæ egzaminu z dziedziny, z której dowiadczenie zosta³o uznane. Walidacja jest wa¿na przez 5 lat. Proces jest doæ skomplikowany i czêsto jest
wspomagany przez specjalistów z Ministerstwa Edukacji.

Obserwacja
Postêpuj¹c wed³ug tej metody, strona oceniaj¹ca dokonuje obserwacji kandydatów i os¹dza
czy zdobyli oni kompetencje opisane w standardzie. Obserwacja jest bardzo wymagaj¹c¹ metod¹.
Do rzetelnego przeprowadzenia obserwacji wymagana jest odpowiednia metodologia i dobre
wyszkolenie oceniaj¹cego tak, by by³ bezstronny i móg³ on zebraæ istotne i wa¿ne dowody potwierdzaj¹ce. Bezporednia obserwacja stosowana jest do oceny kandydata znajduj¹cego siê
w praktycznych sytuacjach w miejscu pracy. Tak wiêc prowadzenie obserwacji mo¿e mieæ miejsce w rzeczywistym lub symulowanym miejscu pracy.
Przyk³ad: rekrutacja nauczycieli (Holandia)
W celu rekrutacji nauczyciela prowadzone s¹ obserwacje s³u¿¹ce ocenie kompetencji
kandydata. Kandydaci nie ucz¹ siê w kolegium szkolenia nauczycieli: rozwijaj¹ oni umiejêtnoci w pokrewnych zawodach. Ocena pomaga stworzyæ mapê indywidualnych dokonañ i zaplanowaæ odpowiednio dopasowany kurs szkoleniowy nakierowany na jeszcze
nie zdobyte kompetencje. Po zaprezentowaniu portfolio, kandydat i doradca decyduj¹,
które kompetencje powinny byæ uznane, a które powinny zostaæ uzupe³nione. Kandydaci
przygotowuj¹ i prezentuj¹ siê w szkole podstawowej lub redniej ogólnokszta³c¹cej. Egzaminatorzy (dowiadczony nauczyciel i nauczyciel kolegium szkolenia nauczycieli)
obserwuj¹ dzia³ania zawodowe kandydata nie zadaj¹c pytañ.
Egzaminatorzy u¿ywaj¹ listy kontrolnej z oko³o trzydziestoma wskanikami opartymi na krajowych standardach kompetencyjnych. Rezultaty oceny s¹ dyskutowane z kandydatem i egzaminatorzy formu³uj¹ plan rozwoju kompetencyjnego. Plan ten opisuje
dokonania kandydata i kompetencje, jakie musi on rozwin¹æ, aby staæ siê w pe³ni profesjonalist¹ w zawodzie.

Symulacje
Ta metoda jest jedn¹ z najbardziej znanych, chocia¿by z faktu jej stosowania podczas szkoleñ pilotów samolotów (ale nie tylko). Kandydaci s¹ umieszczani w miejscu, gdzie prezentowane
s¹ wszystkie cechy charakterystyczne dla rzeczywistej sytuacji mog¹cej mieæ miejsce w pracy
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i wówczas demonstruj¹ swoje kompetencje. Symulacja wymaga ogromnej iloci badañ i analiz
zawodu tak, by byæ w³aciwie przygotowan¹ co jest jej g³ównym mankamentem. Opinia na temat
kandydata wydawana jest przez stronê trzeci¹.
Przyk³ad: test symulacji do oceny kompetencji (AFPA2, Francja)
Test symulacji do oceny kompetencji sk³ada siê z dwugodzinnego testu na koniec
modu³u, na przyk³ad o nazwie: Kontrola i eksploatacja lokalnych sieci przedsiêbiorstw.
Test sk³ada siê z dwóch czêci. Pierwsza, gdzie mo¿na zdobyæ do 12 punktów dotyczy
organizacji; zawiera 4 pytania, za które mo¿na zdobyæ po 3 punkty za ka¿de pytanie.
Druga dotyczy eksploatacji i zawiera cztery pytania ka¿de o wadze do 8 punktów.
W sumie mo¿na zdobyæ 20 punktów.
W pierwszej czêci testu sprawdza siê wiadomoci dotycz¹ce np. lokalnej sieci przedsiêbiorstw w wymiarze technicznym i organizacyjnym (wydzia³y, iloæ u¿ytkowników,
oprogramowanie). Cztery pytania dotycz¹ organizacji dysku i u¿ytkowników (kto ma
dostêp do jakich czêci), relacji w oprogramowaniu, zabezpieczeniach. Druga czêæ testu
dotyczy eksploatacji sieci w warunkach typowych i nietypowych.

Dowody wywodz¹ce siê z sytuacji pracy (czy podobnych)
W oparciu o opisy w standardach zawodowych i oceny kandydaci zbieraj¹ dowody umiejêtnoci i kompetencji w rzeczywistych sytuacjach, jakie mog¹ zaistnieæ w pracy.
Przyk³ad z W³och
Program Educazione Continua in Medicina i proces jego walidacji wspieraj¹ aktualizowanie kompetencji personelu medycznego. Jest on w strukturze systemu walidacyjnego, który pozwala na uznanie przynajmniej 150 punktów (kredytów ze szkolenia)
w ci¹gu trzech lat. Kredyty ze szkolenia oceniaj¹ pilnoæ nauki personelu medycznego
i czas spêdzony na ci¹g³ym aktualizowaniu i podnoszeniu poziomu. Wydarzeniami szkoleniowymi daj¹cymi takie kredyty s¹ m.in.: kongresy, seminaria, spotkania, kursy zawodowe, dzia³ania kszta³cenia na odleg³oæ. Krajowa Komisja uznaje takie szkolenia, które
mog¹ byæ w³¹czone do programu.
Powy¿sze przyk³ady podkrelaj¹, ¿e ocena kszta³cenia nieformalnego i incydentalnego jest
mocno skorelowana ze standardami. Okrelone wiêc powinny byæ nie tylko standardy ale równie¿
odpowiednio stworzone modu³y i narzêdzia do ich oceny. Natomiast sam proces oceny musi siê
opieraæ na rzetelnoci, wa¿noci i spe³nia procedury jakociowe. Powy¿sze przyk³ady ilustruj¹ to,
¿e metody oceny zbierania dowodów mog¹ funkcjonowaæ zarówno dla kszta³cenia formalnego
jak i nieformalnego czy incydentalnego.
Metoda oceny jest tak zaprojektowana, by pasowa³a do charakteru standardu: edukacyjnego
albo zawodowego. Dlatego te¿ wybór narzêdzi do oceny zale¿y od standardów: mog¹ to byæ
dowody deklaratywne (ustne, pisemne); obserwacja, symulacje albo dowody kompetencji w miejscu pracy (albo innym miejscu). U¿ywaj¹c porfolio, ocena mo¿e prowadziæ do certyfikatu albo do
zaliczenia kursów, które mo¿na prze³o¿yæ na kwalifikacje formalne. To zaliczenie nie jest certyfi2

AFPA: Association pour la Formation Professionnelle des Adultes.
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kacj¹: Jest ono podporz¹dkowane bardziej tradycyjnemu uznaniu przez przeprowadzenie egzaminów i testów (powi¹zania z edukacj¹ formaln¹).

Dokumentowanie dowodów
Kiedy dowody zostan¹ ju¿ zebrane, musz¹ zostaæ w jaki sposób udokumentowane. Sposób
ich dokumentowania dla kszta³cenia nieformalnego i incydentalnego podzielono na trzy ró¿ne
kategorie: sprawdzian kompetencji (Bilan du competences), portfolio i certyfikacja kompetencji.

Sprawdzian kompetencji
Francuski sprawdzian kompetencji (Bilan du competences) jest w³aciwie narzêdziem ukierunkowywania i doradztwa a nie walidacji. W zasadzie nie ma standardów, wed³ug których mo¿na
by przeprowadzaæ ocenê. Sprawdzian kompetencji ma miejsce w specjalnie do tego celu przygotowanym orodku oceniania. Pomaga to kandydatowi przeprowadziæ samoocenê (auto-evaluation) i w nastêpstwie przygotowaæ dla niego plan zawodowy lub szkolenia. Sprawdzian kompetencji pozwala jednostce przeprowadziæ swoistego rodzaju inwentaryzacjê jego dowiadczenia
zawodowego, okreliæ nabyt¹ wiedzê, kompetencje, postawy zwi¹zane z prac¹, szkoleniem, ujawniæ
niewykorzystane potencja³y, okreliæ priorytety zawodowe oraz wykorzystaæ jego osobowoæ
podczas negocjacji o pracê lub przy wyborze kariery zawodowej.
Sprawdzian kompetencji (Francja)
Sprawdzian kompetencji przebiega wed³ug procedury przepisanej prawem i zorganizowanej w trzy etapy: faza wstêpna (informacyjna), badanie (w celu okrelenia kompetencji) i podsumowanie (synteza). Dokument z syntezy, sporz¹dzony przez orodek oceny zawiera informacjê na temat, co mog³oby byæ przydatne dla planu kandydata. Kandydat otrzymuje kopiê takiego dokumentu. Sprawdzian kompetencji zawiera elementy, które maj¹ decyduj¹cy wp³yw (przynajmniej we Francji) na koncepcjê portfolio. Wyniki
syntezy mog¹ byæ opublikowane jedynie za wyran¹ zgod¹ kandydata.

Portfolio
W portfolio zawarta jest synteza dowiadczeñ osobistych, spo³ecznych i zawodowych celem
uwypuklenia kompetencji. Zawiera elementy z Curriculum Vitae, wiêc stanowi istotn¹ informacjê
nt. kariery zawodowej, szkolenia i dowiadczenia zawodowego. Jest ono oceniane przez zespó³
oceniaj¹cy (lub nauczyciela), który decyduje czy przedstawione przez kandydata dowody s¹ wystarczaj¹ce, by uznaæ, ¿e dany standard zosta³ osi¹gniêty.
Przyk³ad z Portugalii
ANEFA przygotowuje procedurê uzyskania formalnej certyfikacji poprzez walidacjê kszta³cenia nieformalnego i incydentalnego. Zawiera ona trzy oddzielne etapy. Pierwszy to okrelenie kompetencji. Na tym etapie, ukierunkowanie jest wa¿nym elemen3

3

ANEFA jest agencj¹ krajow¹ ds. edukacji i kszta³cenia doros³ych.
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tem, zarówno dla jednostki, jak i dla wyjanienia, co mo¿e zostaæ zaoferowane poprzez
sam proces kszta³cenia.
Jak dot¹d nie opracowano ¿adnego zharmonizowanego podejcia metodologicznego.
Drugi etap, etap walidacji, ma na celu oficjalne potwierdzenie kompetencji jednostki.
Kiedy wynik jest pozytywny, zaczyna siê trzeci etap, który skupia siê na formalnej certyfikacji.
Podejcie typu portfolio jest równie¿ stosowane przez NVQ (Krajowe Standardy Zawodowe) w Zjednoczonym Królestwie. Zbieranie wiadectw (bez wzglêdu na sposób, w jaki przebiega³o kszta³cenie) mo¿e prowadziæ do pe³nego uznania kwalifikacji. Ka¿dy modu³ jest certyfikowany, a zbieranie tych certyfikatów (wiadectw) prowadzi do uznawania nowych, poszczególnych kwalifikacji.
Przyk³ad: dokumentowanie Portfolio (Zjednoczone Królestwo)
W celu udokumentowania zdolnoci wykorzystania kompetencji w rzeczywistych
sytuacjach nale¿y zebraæ odpowiedni¹ iloæ dowodów. W oparciu o zebrane potwierdzenia, kandydat zak³ada portfolio, które nastêpnie przedstawia oceniaj¹cemu do oceny wstêpnej. Nastêpnie portfolio przechodzi przez procedurê jakociow¹ i jest weryfikowane. Podczas oceny k³adzie siê nacisk, by kandydat by³ w stanie zademonstrowaæ mistrzostwo
w zadaniach praktycznych wykonywanych w autentycznych sytuacjach mog¹cych mieæ
miejsce w pracy. Wczeniej kandydat zostaje poinformowany o sposobie, formie, wymaganiach i miejscu przeprowadzenia takiej oceny. Okres zbierania dowodów rozpoczyna
siê od zweryfikowania portfolio kandydata. W momencie kiedy portfolio zostanie uznane
za kompletne, ma miejsce w³aciwa ocena przeprowadzana przez eksperta z danej dziedziny. Tê ocenê mo¿e poprzedzaæ pisemny test, ale w wiêkszoci przypadków sk³ada siê
z bezporedniej obserwacji kandydata na miejscu pracy. Po przeprowadzeniu weryfikacji
przez niezale¿nego oceniaj¹cego proces oceniania siê koñczy i ostatecznie prowadzi do
uznania jednostki lub jednostek kszta³cenia. W celu zapewnienia prawid³owego przebiegu procesu oceniania zarówno dla oceniaj¹cych, jak i weryfikatorów opracowane s¹ szczegó³owe instrukcje postêpowania. Zapewnia siê im równie¿ odpowiednie szkolenie kierunkowe.
W Belgii portfolio oparte na samoocenie przygotowywane jest dla odpowiednich sektorów
gospodarki (np. spawanie, budownictwo, catering i inne).

Certyfikacja kompetencji
To podejcie charakteryzuje siê trzema g³ównymi zasadami: niezale¿noci¹ szkolenia i certyfikacji, ocen¹ przeprowadzan¹ przez stronê trzeci¹, zaanga¿owaniem przedstawicieli w³aciwych sektorów. Przyk³ady takie mo¿na znaleæ w BELCERT (Belgia), Komputerowym Prawie
Jazdy (TIEKE, Finlandia) i ACVC (Francja).
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Przyk³ad: komputerowe prawo jazdy (Finlandia)
Test Komputerowego Prawa Jazdy® zosta³ stworzony przez TIEKE (Orodek Rozwoju Spo³eczeñstwa Informatycznego) w Finlandii. Kandydaci, którzy pomylnie przejd¹
taki test, otrzymuj¹ tzw. certyfikat bieg³oci w IT (Technologii Informatycznej). Istniej¹
trzy poziomy mierz¹ce umiejêtnoci kandydata: od pocz¹tkuj¹cego po zaawansowanego
u¿ytkownika:
 Certyfikat u¿ytkownika powszechnego;
 Certyfikat A;
 Certyfikat AB.
Kandydaci mog¹ zacz¹æ od najni¿szego certyfikatu i zdobywaæ stopniowo wy¿sze
poziomy a¿ do zdobycia certyfikatu AB reprezentuj¹cego zaawansowane umiejêtnoci.
Egzaminy przybieraj¹ formê testu umiejêtnoci. S¹ one organizowane przez organizacje
szkoleniowe, pocz¹wszy od wy¿szych klas szkó³ powszechnych a¿ po uniwersytety. Wiele
przedsiêbiorstw organizuje równie¿ testy dla swoich kadr. Testy z dwóch ni¿szych poziomów mog¹ byæ zdawane w jêzyku fiñskim, szwedzkim i angielskim. Test zaawansowany
(AB) mo¿e byæ zdawany w jêzyku fiñskim i szwedzkim.

Podsumowanie
Kszta³cenie w szkole, pracy i innych mniej formalnych sytuacjach rodzi pytania o ocenê.
Ocena jest swoistego rodzaju konfrontacj¹ faktycznych rezultatów albo dzia³añ ze standardem
okrelaj¹cym cele, które maj¹ byæ wykonane. Ustalonymi celami mo¿e byæ to, co wymagane jest
do nauczenia albo rezultaty kompetencji faktycznie stosowanych w praktyce przez osoby (w pracy albo gdzie indziej). Wiêkszoæ eksperymentów i inicjatyw wspomnianych powy¿ej odnosi siê
do standardów: albo s¹ to krajowe standardy zawodowe, albo krajowe standardy edukacyjne. Po
zdefiniowaniu standardów zawodowych (i edukacyjnych), opracowane powinny zostaæ standardy oceny opisuj¹ce cele, w stosunku do których oceniane bêdzie kszta³cenie lub, ogólniej mówi¹c, jego rezultaty. Powinny równie¿ dostarczyæ informacji o egzaminach, czasie ich trwania,
czêstotliwoci, skali ocen i dowodach, które maj¹ byæ zgromadzone.
Aby dojæ do wniosku, ¿e oceniane kszta³cenie, umiejêtnoci i kompetencje dadz¹ siê przenieæ w czasie i miejscu, trzeba zagwarantowaæ, ¿e metoda oceny jest zarówno rzetelna, jak
i wa¿na. Rzetelnoæ oznacza, ¿e te same (lub stosunkowo identyczne) wyniki s¹ uzyskiwane
z ocen przeprowadzonych przez ró¿nych oceniaj¹cych w ró¿nych miejscach. Wa¿noæ  oznacza,
¿e zebrane dowody skutecznie mierz¹ to, co ocena ma zmierzyæ.
W oparciu o informacjê ju¿ dostêpn¹, za porednictwem Spisu Europejskiego, mo¿na zaproponowaæ kilka ogólnych zasad dotycz¹cych jakoci oceny. Zestaw takich zasad dotycz¹cych przeprowadzenia oceny kszta³cenia formalnego, nieformalnego i incydentalnego powinien zagwarantowaæ:
 poufnoæ (przejrzystoæ procedury; przejrzystoæ standardów kryteriów oceny; dostêpnoæ
informacji),
 bezstronnoæ (rola i odpowiedzialnoæ wyszkolonych i certyfikowanych oceniaj¹cych),
 wiarygodnoæ (w³¹czenie istotnych zainteresowanych na odpowiednich szczeblach).
Na poziomie europejskim, tych kilka fundamentalnych zasad mog³oby stworzyæ podstawê
powszechnego i zunifikowanego systemu oceny w strategii kszta³cenia przez ca³e ¿ycie. Dlatego
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te¿, wymiana informacji, praktyk i polityk dotycz¹cych tych zasad mog³aby wzbogaciæ nastêpny
raport o Spisie Europejskim. Pomog³oby to w nakreleniu g³ównych zasad dla powszechnych ram
polityk kszta³cenia przez ca³e ¿ycie w Europie.
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Ziemowit Szczerek

Publiczny dozwolony u¿ytek w polskim prawie
autorskim
Public use in Polish intellectual property rights
S³owa kluczowe: prawo w³asnoci intelektualnej, prawo autorskie, dozwolony u¿ytek publiczny
chronionych utworów, utwory opublikowane i rozpowszechnione
Keywords: Intellectual property law, authors law, public fair use, works acesible to the public,
published works
Summary:
Public fair use is a limitation of authors copyright  his exclusive right to use and to dispose of work
of art he created. Public fair use is specified in articles 24  33 in Polish Authors Law Act. These
articles casuistically describe public fair use. For that reason that public fair use may be only applied
to the cases expressly described in the Act. Public fair use is limited by the prescription stating that
fair use shall not state an infringement upon authors copyright and interests. Public fair use regulations applies only to works accesible to the public. Such limitation of authors copyright is justified
by public right to take the advantage of human intellectual works, and to treat them as a base to
further intellectual creation.

Wprowadzenie
Publiczny dozwolony u¿ytek polega na ograniczonej mo¿liwoci korzystania z dzie³, które
s¹ podmiotami prawa autorskiego, a wiêc spe³niaj¹ dyspozycjê artyku³u 1 prawa autorskiego,
w cile okrelonych przez tê ustawê ramach. Choæ art. 17 prawa autorskiego stanowi, ¿e to twórcy przys³uguje wy³¹czne prawo do korzystania z utworu i rozporz¹dzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu, dopuszcza jednak wyj¹tki od
tej zasady. Wyj¹tki te maj¹ byæ okrelone ustaw¹. Dozwolony u¿ytek  zarówno publiczny, jak
i osobisty  stanowi w³anie ów ustawowy wyj¹tek. Przepisy o dozwolonym u¿ytku zezwalaj¹
zatem podmiotom, które nie posiadaj¹ praw autorskich do konkretnych utworów, korzystaæ z nich
w cile przez ustawê ograniczonym zakresie.

Publiczny dozwolony u¿ytek chronionych utworów
Dozwolony u¿ytek publiczny opisany jest w artyku³ach 2433 prawa autorskiego. Jest on
ujêty kazuistycznie  ustawa nie okreli³a ¿adnych generalnych regu³ nim rz¹dz¹cych (poza odnosz¹cymi siê do obu rodzajów dozwolonego u¿ytku  osobistego i publicznego), trudno zatem
z artyku³ów odnosz¹cych siê do publicznego dozwolonego u¿ytku wyabstrahowaæ przepisy, które
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odnosi³yby siê do wszystkich kwestii zwi¹zanych z u¿ytkiem publicznym. Z powodu jego kazuistycznego charakteru korzystanie z prawa dozwolonego u¿ytku publicznego odnosi siê wy³¹cznie do sytuacji okrelonych wyranie w ustawie. A. Kopff, w odniesieniu do przywo³anej wy¿ej
myli, pisze: Nie ma tu zatem miejsca na wyk³adniê rozszerzaj¹c¹, która by³aby zreszt¹ sprzeczna z regu³ami wyk³adni przepisów szczególnych, a do takich nale¿¹ omawiane postanowienia[1].
Wynika z tego, ¿e mo¿na odnosiæ siê osobno do wolnoci przedruku, cytowania, publicznego
wystawiania dzie³a, nie istniej¹ jednak generalne zasady odnosz¹ce siê do nich  z wyj¹tkiem
postanowieñ art. 35 prawa autorskiego, które okrela granice dozwolonego u¿ytku od strony negatywnej, stanowi¹c, ¿e dozwolony u¿ytek nie mo¿e naruszaæ normalnego korzystania z utworu
lub godziæ w s³uszne interesy twórcy. Jak twierdzi J. B³eszyñski, kazuistyczny charakter przepisów odnosz¹cych siê do dozwolonego u¿ytku publicznego spowodowany jest wzajemn¹ nieprzystawalnoci¹ uregulowañ dotycz¹cych wykorzystywania utworów nale¿¹cych do ró¿nych
dziedzin twórczoci[2].
Dozwolony u¿ytek wkracza w okrelone uprawnienia autora, zawsze jednak stanowi jedynie
naruszenie praw maj¹tkowych. Nigdy nie narusza osobistych praw autorskich, czego przejawem
jest na przyk³ad  wed³ug A. Kopffa w Zagadnieniach prawa autorskiego wydanych w 1973
roku  fakt, ¿e dozwolony u¿ytek odnosi siê jedynie do dzie³ opublikowanych (obecnie jedynie
rozpowszechnionych), co oznacza, ¿e zachowane zostaje podstawowe prawo do pierwszego udostêpnienia utworu publicznoci. Jak pisze S. Ritterman, chodzi o to, by u¿ytkowanie dzie³a, bezporednie, czy w drodze zapo¿yczenia, nie narusza³o fundamentalnego prawa osobistego autorów
do decydowania o tym, czy dzie³o w ogóle ma siê ukazaæ, czy nie (tzw. Droit de rester inédit, das
Recht zur Geheimbleiben)[3]. Ustawodawca zatem, by unikn¹æ naruszenia praw osobistych twórcy,
zakazuje korzystania w ramach dozwolonego u¿ytku z dzie³a nierozpowszechnionego. Definicja
dzie³a rozpowszechnionego przedstawiona jest szerzej w dalszych wywodach, dotycz¹cych prawa cytatu jako takiego.
Pod rz¹dami obecnej ustawy, co prawda, wystarcza, jak wspomniano, ju¿ samo rozpowszechnienie utworu, nie uchybia to jednak wspomnianemu wy¿ej uprawnieniu osobistemu. Ponadto,
korzystanie z dozwolonego u¿ytku odbywaæ siê musi wy³¹cznie przy poszanowaniu innych praw
osobistych autora, jak integralnoæ wykorzystywanego utworu, czy zasygnalizowanie autorstwa
takiego dzie³a, poprzez oznaczenie jego twórcy oraz ród³a pochodzenia utworu.
U¿ytek taki nie wymaga zgody uprawnionego i, poza wyj¹tkami p³yn¹cymi z ustawy, twórcy
nie przys³uguje wynagrodzenie za korzystanie z utworu na podstawie przepisów o dozwolonym
u¿ytku. W przypadku jednak zaistnienia takiego wyj¹tku uprawniona do jego pobrania mo¿e byæ
odpowiednia organizacja zbiorowego zarz¹dzania, bowiem, jak pisze E. Traple w komentarzu do
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autor, nie wydaj¹c zezwolenia, nie mo¿e
narzuciæ swoich warunków co do wynagrodzenia, zatem rozs¹dne jest oczekiwanie, ¿e ustaleniem
i ci¹ganiem wspomnianych wynagrodzeñ zajm¹ siê organizacje zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi, nawet jeli obowi¹zkowego ich porednictwa w tym przedmiocie ustawodawca nie
przewidzia³[4].
Dozwolony u¿ytek publiczny, choæ wkracza w uprawnienia autora dzie³a i w pewien sposób
je ogranicza, znajduje jednak swoje s³uszne uzasadnienie. Ustawodawca bowiem, wprowadzaj¹c
t¹ konstrukcjê do prawa autorskiego, zak³ada, ¿e ¿adne dzie³o nie powstaje w warunkach absolutnej intelektualnej pró¿ni, przeciwnie  oparte jest w ogromnej czêci na dotychczasowym dorobku twórczym ludzkoci. Daje zatem ustawodawca pierwszeñstwo potrzebom spo³ecznym, stawiaj¹c je w tym wypadku ponad jednostkowe interesy autorów. W przeciwnej sytuacji absolutny
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zakaz wykorzystywania w nowo powsta³ych dzie³ach pewnych czêci utworów ju¿ rozpowszechnionych  myli, idei, motywów, cytatów wreszcie  zatrzyma³by rozwój twórczy, burz¹c fundament, podstawê, na jakiej wspomniany rozwój ludzkoci siê opiera. Jak pisze Jan B³eszyñski,
u¿ytek publiczny stanowi zespó³ ograniczeñ w wy³¹cznoci rozporz¹dzania dzie³em w imiê potrzeb spo³ecznych w zakresie wymiany informacji, potrzeb naukowych owiatowych i kulturalnych[5].
Co do konstrukcji prawnej dozwolonego u¿ytku  w doktrynie zdania s¹ podzielone. Dla
przyk³adu A. Kopff oraz J. B³eszyñski twierdz¹, ¿e dozwolony u¿ytek nie jest zbudowany na
konstrukcji prawa podmiotowego ogó³u u¿ytkowników, a stanowi jedynie ograniczenie praw osoby posiadaj¹cej prawa autorskie do utworu, a zarazem zwolnienie osoby korzystaj¹cej z przepisów o dozwolonym u¿ytku z odpowiedzialnoci wynikaj¹cej z naruszenia praw autorskich. Ze
stanowiskiem tym nie zgadza siê natomiast W. Macha³a, twierdz¹c, ¿e wystêpuje tu [ ] typowa
dla konstrukcji prawa podmiotowego sytuacja, w której z uprawnieniem jednego podmiotu wi¹¿e
siê obowi¹zek jego poszanowania (znoszenia) przez inne osoby[6]. W. Macha³a twierdzi ponadto, ¿e dozwolony u¿ytek, jako forma dostêpu do dóbr kultury, jest fundamentalnym prawem
cz³owieka i z jego wywodów wynika, ¿e jest on sk³onny opowiedzieæ siê za konstrukcj¹ prawa
podmiotowego w dziedzinie dozwolonego u¿ytku.
Ustawa zezwala u¿ytkownikowi korzystaæ w okrelonym zakresie z utworu, czemu nie mo¿e
siê przeciwstawiæ osoba uprawniona z tytu³u praw autorskich  nie jest ona w stanie skutecznie
dochodziæ roszczeñ, jeli eksploatacja taka nie wykracza poza ramy wyznaczone ustaw¹. Wydaje
siê, ¿e najistotniejszym przekroczeniem ram dozwolonego u¿ytku by³oby wykorzystanie dzie³a
w sposób maj¹tkowy. Wykorzystanie takie wydaje siê byæ ra¿¹co sprzeczne z uzasadnieniem
prawa dozwolonego u¿ytku. Dozwolony u¿ytek bowiem, jak wspomniano, stanowi prawo dostêpu cz³owieka do dóbr kultury i cel powy¿szy stanowi jedyne uzasadnienie ograniczenia uprawnieñ autora. Próba zatem czerpania korzyci maj¹tkowych z czyjego dzie³a wyranie odstaje od
spo³ecznie istotnego przeznaczenia dozwolonego u¿ytku.
Przekroczeniem granicy dozwolonego u¿ytku bêdzie równie¿ korzystanie z utworu w sposób
naruszaj¹cy normalne korzystanie z utworu b¹d godz¹cy w s³uszne interesy twórcy, jak mówi
art. 35 prawa autorskiego. Jest to ograniczenie dozwolonego u¿ytku od strony negatywnej. Ustawa nie okrela zatem sposobu, w jaki korzystaj¹cy z prawa dozwolonego u¿ytku ma siê zachowywaæ, by granic tego prawa nie przekroczyæ  okrela jedynie, czego korzystaj¹cy robiæ nie mo¿e.
Ustawodawca nie okrela, co rozumie przez pojêcie normalne korzystanie z utworu czy
s³uszne interesy twórcy. Interpretacja zatem tych okreleñ nale¿y do s¹du. Wydaje siê jednak, ¿e
za normalne korzystanie z utworu nale¿a³oby uznaæ taki sposób eksploatacji utworu przez osob¹
uprawnion¹, który przyniós³by tej osobie zysk maj¹tkowy. By³oby to zatem dla przyk³adu rozpowszechnianie w celach zarobkowych egzemplarzy utworu, powielanie ich, udostêpnianie. Ka¿de
zatem zachowanie w ramach dozwolonego u¿ytku uszczuplaj¹ce dochód autora dzie³a bêdzie
wykroczeniem poza nakrelone ustaw¹ ramy tego¿. Nie chodzi tu zatem o uniemo¿liwienie autorowi czerpania korzyci z dzie³a  wystarczy samo uszczuplenie korzyci, które autor móg³by
uzyskaæ z dzie³a.
S³usznymi interesami twórcy natomiast zdaje siê byæ mo¿liwoæ takiego korzystania przez
autora ze swych utworów, by umo¿liwiæ sobie osi¹gniêcie korzyci. S³usznym interesem twórcy
jest bowiem oczekiwanie wynagrodzenia za twórcz¹ pracê. Ponadto interes taki, poza sfer¹ praw
maj¹tkowych, odnosi siê do praw osobistych. W. Macha³a sk³onny jest go nawet do takich praw
ograniczyæ, twierdz¹c, ¿e prawa maj¹tkowe autora odnosz¹ siê do normalnego korzystania
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z utworu. Tak wiêc s³usznym interesem twórcy jest ochrona praw osobistych  zapewnienia nienaruszania integralnoci utworu, autorstwa dzie³a, decydowania o pierwszym przedstawieniu publicznym etc.

Zakoñczenie
Dozwolony u¿ytek publiczny stara siê pogodziæ interes spo³eczny z interesem autora dzie³a.
Stara siê udostêpniæ owoce ludzkiego intelektu szerokiej publicznoci, zagwarantowaæ mo¿liwoæ czerpania z dorobku ludzkoci w dalszej pracy twórczej, a jednoczenie w jak najszerszy
i najbardziej skuteczny sposób chroniæ prawa autora dzie³a.
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Modularyzacja kszta³cenia doros³ych 
dowiadczenia europejskej sieci
Krzysztof SYMELA
Instytut Technologii Eksploatacji  PIB
Radom

Modu³y kompetencji w projekcie
Modularyzacja kszta³cenia doros³ych
 dowiadczenia europejskiej sieci
Modules of competences in the project
Modularization of Adult Education
 Experiences of European Network
S³owa kluczowe: modularyzacja, modu³y kompetencji, treci kszta³cenia, program nauczania
Keywords: modularisation, modules of competences, educational contents, curriculum
Summary
The article gives an overview of methodical approach that was used in Socrates Grundtvig 2 project:
Modularisation for Adult Education  Experiences for the Development of a European Network 
MEA, which aimed at development of materials for teaching English language with the use of modular approach. The article pays particular attention to the structure of modular curriculum and
teaching contents of the module Body elaborated by international partner institutions.

Wprowadzenie
W ostatnich latach, wraz z postêpuj¹c¹ globalizacj¹ i wprowadzaniem nowych technologii
informacyjnych i komunikacyjnych rozwój kapita³u ludzkiego jest w coraz wiêkszym stopniu
uwa¿any za g³ówn¹ lokomotywê wzrostu gospodarczego, a ró¿nice w poziomie ¿ycia poszczególnych krajów s¹ w pierwszym rzêdzie przypisywane zró¿nicowaniu poziomów wykszta³cenia
i jakoci si³y roboczej. Mówi¹c bardziej konkretnie, kraje dysponuj¹ce wiêkszym zasobem kwalifikacji maj¹ z tego powodu pewne zasadnicze korzyci. Mog¹ one skuteczniej reagowaæ na wyzwania i mo¿liwoci, które przynosi globalizacja, poniewa¿ ich przedsiêbiorstwa s¹ bardziej elastyczne, lepiej mog¹ wch³on¹æ i adaptowaæ nowe technologie, jak te¿ korzystaæ z nowego wyposa¿enia. Z tych powodów systemy kszta³cenia i szkolenia poddawane s¹ du¿ej presji. Wskutek
zmian popytu na kwalifikacje nie chodzi ju¿ tylko o wy¿sze, ale i o inne kwalifikacje potrzebEDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 4/2005
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ne do tego, aby skutecznie funkcjonowaæ na rynku pracy. Systemy edukacyjne musz¹ zatem reagowaæ szybko i elastycznie.
W sytuacji rosn¹cej ró¿norodnoci grup ucz¹cych siê, gwa³townych przemian w treciach
pracy, wieloci instytucji oferuj¹cych us³ugi edukacyjne oraz podstawowego trendu dotycz¹cego
krótkookresowej orientacji w przemyle, wymagane s¹ elastycznoæ, zró¿nicowanie i dynamiczne podejcie. Jednym z podstawowych narzêdzi, s³u¿¹cych osi¹ganiu tych celów s¹ modu³owe
programy nauczania, które pozwalaj¹ na tworzenie elastycznych, dostosowanych do oczekiwañ
ucz¹cych siê i rynku pracy ofert nabywania kwalifikacji i kompetencji zawodowych.
W ramach projektu pn. Modularyzacja kszta³cenia doros³ych  dowiadczenia europejskiej
sieci (ang. Modularisation for Adult Education  Experiences for the Development of a European
Network  MEA) realizowanego w programie Socrates Grundtvig 2, opracowane zosta³y modu³y
nauczania jêzyka angielskiego, które adresowane s¹ do szkó³ dla doros³ych (szko³y drugiej szansy
prowadz¹ce do matury). Jest to oferta do wykorzystania dla wszystkich zainteresowanych nowymi technologiami nauczania jêzyka angielskiego.
Projekt MEA realizowany by³ w latach 20042005 w partnerstwie europejskim nw. instytucji
(na za³¹czonej fotografii podstawowy sk³ad zespo³u):
 Landesinstitut fûr Schule, Soest, Niemcy (Koordynator projektu),
 Institute for Terotechnology  National Research Institute, Radom, Polska,
 Adult Education Centre of Federicia, Dania,
 Centre for Languages and Technique, Genk, Belgia.

W celu bli¿szego zapoznania siê z podstawowymi rezultatami projektu MEA wykonawcy
przygotowali 4 artyku³y upowszechniaj¹ce, które zosta³y zamieszczone w niniejszym numerze
czasopisma Edukacja Ustawiczna Doros³ych. Osoby zainteresowane szczegó³owymi rozwi¹zaniami mog¹ kontaktowaæ siê z autorami tych¿e artyku³ów za porednictwem za³¹czonych adresów e-mail.
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Modularyzacja treci kszta³cenia  zarys metodologii
Podejcie modu³owe (modularyzacja) jest stosunkowo now¹ 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). Terminy modu³ i modularyzacja s¹ u¿ywane jako zasady organizacyjne i metodologiczne przy projektowaniu programów nauczania. Modu³y mo¿na uk³adaæ jak
klocki w ró¿ny sposób, zgodnie z potrzebami ucz¹cych siê oraz z uwzglêdnieniem czasu wymaganego do ukszta³towania okrelonych kompetencji. 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 treci kszta³cenia zawartych w programie nauczania. 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 w formie wymienialnych modu³ów, jednostek modu³owych oraz ewentualnie jednostek szkoleniowych, których siê u¿ywane do tworzenia ró¿nych ofert programowych.

Rys. 1. Model struktury modu³owego programu nauczania zastosowany w projekcie MEA
Fig.1. Structure of modular curricula used in MEA project
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Jak pokazuj¹ miêdzynarodowe dowiadczenia, 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). W pracach tych od samego pocz¹tku uczestniczy³ Instytut Technologii
Eksploatacji  PIB. St¹d te¿ jako wk³ad do projektu MEA Instytut zaproponowa³ wykorzystanie
sprawdzonych polskich dowiadczeñ w tym zakresie.
Przyjêta w projekcie MEA metodologia opracowania modu³ów kszta³cenia do nauki jêzyka
angielskiego wykorzystuje podejcie stosowane w Polsce w projektowaniu modu³owych programów kszta³cenia zawodowego dla systemu szkolnego, zgodnie z za³¹czonym schematem (rys. 1).
W dalszej czêci przedstawiono opis modu³owego uk³adu treci kszta³cenia dla uzgodnionego w ramach miêdzynarodowego partnerstwa modu³u Cia³o. Natomiast przyk³ad rozpisanej
jednostki modu³owej zawiera artyku³ autorstwa Erwina Meerkensa, pt. Excerpt of a Modular unit
(for adult education)  Body parts/health.

Koncepcja uk³adu programu nauczania dla modu³u Cia³o
Opracowany program dla modu³u kompetencji ukierunkowany zosta³ na problematykê o nazwie Cia³o. Wybór tej problematyki partnerzy projektu uznali za najbardziej korzystny, wspólny zakres treci nauczania. Natomiast zakres wymagañ nauki jêzyka angielskiego odnosi siê do
poziomu A2 (przyjêty w UE), co oznacza, ¿e kandydaci do kszta³cenia powinni wczeniej opanowaæ zakres wymagañ okrelony dla poziomu A1.
Zaproponowana oferta programowa obejmuje 5 jednostek modu³owych (zwi¹zanych z problematyka cia³o) nauki jêzyka angielskiego, które mog¹ byæ w³¹czane do programów nauczania
ró¿nych przedmiotów. Jest to istotne novum, w stosunku do tradycyjnego podejcia, gdzie nauka
jêzyka obcego realizowana jest w formie wyodrêbnionego przedmiotu nauczania. Aby osi¹gn¹æ
zaplanowane ogólne i szczegó³owe cele kszta³cenia, nauczyciel powinien zrealizowaæ dwie jednostki modu³owe obligatoryjne oraz dwie jednostki modu³owe opcjonalne (sporód trzech do
wyboru) o ³¹cznej liczbie 20 godzin.

Sposób kodowania jednostek modu³owych
Dla wszystkich jednostek modu³owych przyjêto jednolity sposób opisu wymagañ oraz sposób kodowania, który umo¿liwia identyfikacjê danej jednostki modu³owej, co jest niezmiernie
wa¿ne przy rozbudowie programu o kolejne modu³y kszta³cenia oraz przy tworzeniu oferty programowej dostarczanej metodami e-learning.
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Oznaczenia kodowe jednostek modu³owych
GEA/A2/MEA_01
GEA/A2/MEA_02
GEA/A2/MEA_03
GEA/A2/MEA_04
GEA/A2/MEA_05
Wyjanienie oznaczeñ:
GEA  General Education of Adults (Kszta³cenie ogólne doros³ych),
A2  poziom kompetencji jêzykowych wed³ug Europejskiego Systemu Opisu Kszta³cenia Jêzykowego (Common European Framework of Reference for Languages)1,
MEA  akronim projektu,
01÷05  numer jednostki modu³owej.

Ogólne cele kszta³cenia
Uczeñ powinien osi¹gn¹æ umiejêtnoci dotycz¹ce: Rozumienia ze s³uchu (Listening), rozumienie tekstu (Reading), Pisania (Writing), Mówienia (Speaking) w szczególnoci:
 Rozumieæ wypowiedzi i czêsto u¿ywane wyra¿enia w zakresie tematów zwi¹zanych z ¿yciem
codziennym.
 Stosowaæ potoczne wyra¿enia i bardzo proste wypowiedzi dotycz¹ce konkretnych potrzeb ¿ycia
codziennego.
 Porozumiewaæ siê w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagaj¹cych jedynie bezporedniej wymiany zdañ na tematy znane i typowe.
 W prosty sposób opisywaæ swoje pochodzenie i otoczenie, w którym ¿yje, a tak¿e poruszaæ
sprawy zwi¹zane z najwa¿niejszymi potrzebami ¿ycia codziennego.
Poziom kompetencji jêzykowych odpowiada poziomowi A2 okrelonemu przez Radê Europy w opracowanym w 2001 roku dokumencie Common European Framework of Reference for
Languages: learning, teaching, assessment, dostêpnym równie¿ w wersji polskiej pt. Europejski
system opisu kszta³cenia jêzykowego: uczenie siê, nauczanie, ocenianie.

Lista jednostek modu³owych
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*/ Nauczyciel wybiera dwie z trzech opcjonalnych jednostek modu³owych, tak by czas realizacji modu³u wynosi³ 20
godzin.

1

http://www.culture2.coe.int/portfolio/documents_intro/common_framework.html
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Schemat graficzny uk³adu jednostek modu³owych
Struktura modu³u kszta³cenia Cia³o przedstawiona jest w postaci blokowych, skorelowanych
ze sob¹ jednostek modu³owych. Znajomoæ jêzyka angielskiego na poziomie podstawowym jest
warunkiem koniecznym do rozpoczêcia kszta³cenia. Realizacja poszczególnych jednostek modu³owych powinna odbywaæ siê równolegle, o kolejnoci decyduje nauczyciel.

Rys. 2. Struktura modu³u kszta³cenia CIA£O
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Andreas DISSELNKÖTTER

Certificates as validation of competences
in modularised courses of instruction at schools
of second-chance education
Certyfikaty jako uznanie kompetencji pozyskiwanych w toku
kszta³cenia modu³owego w szko³ach drugiej szansy.
S³owa kluczowe: certyfikat, uznawanie kompetencji, kszta³cenie modu³owe
Keywords: certyfikate, validation of competences, modularized courses
Streszczenie
Ci¹gle trwaj¹ dyskusje nad okreleniem pojêcia certyfikat. Nie ma bowiem do tej pory jasno
okrelonej definicji tego terminu. Instytucje publiczne zaczê³y w kszta³ceniu zawodowym wprowadzaæ egzaminy powiadczaj¹ce umiejêtnoci oraz wydawaæ okrelone certyfikaty. Opracowano wiele
narzêdzi dokumentuj¹cych umiejêtnoci i kompetencje, uzyskanych zarówno w trybie formalnym,
jak i incydentalne. Ludzie chc¹ bowiem korzystaæ ze wszystkich swoich umiejêtnoci, czyli wykszta³cenia nabytego w szkole, w trakcie kszta³cenia zawodowego, umiejêtnoci uzyskanych
w trakcie szkoleñ, ale równie¿ w domu, wykorzystaæ swoje zaanga¿owanie w sprawy polityczne
i spo³eczne oraz wszelkie dowiadczenia z ¿ycia codziennego. Mimo ¿e pojêcie certyfikatu nie jest
klarowne, to ustalona zosta³a wstêpna definicja pojêcia certyfikacja (potwierdzenie kompetencji),
jako formalnego potwierdzenia nauki w szkole i innych szkoleñ w formie pisemnego dokumentu,
szkolnego wykazu ocen i przedmiotów lub certyfikatu kompetencji lub przyznania certyfikatu lub
szkolnego wykazu ocen i przedmiotów, który formalnie potwierdza wiedzê danej osoby. Certyfikacja
potwierdza wiêc, ¿e osoby naby³y umiejêtnoci wskazane w opisie danego modu³u w pañstwowych
szko³ach drugiej szansy. wiadectwa nie s¹ jednak wydawane, jeli umiejêtnoci nie ³¹cz¹ siê z opisem
kompetencji, które potwierdzaj¹. Umiejêtnoci s¹ bowiem sk³adowymi elementami ka¿dego systemu
modu³owego. Opisany w artykule model zosta³ zastosowany w projekcie MEA.

Points of Discussion
Whosoever is concerned with questions of certification in the realm of education, will soon
be confronted with the objection that certificates may be issued for everything and anything. Objections of this kind were advanced by some partners in the EU project Modularisation in European Adult Education, in which options of European trans-national validation of school performance are discussed. Problems of certification have been investigated thoroughly in some European countries in the wake of the Bologna-Process. In spite of multifaceted endeavours, there is
still no clear definition of the term certificate. However, many private institutions have begun to
certify certain achievements, defining their own standards of quality. This holds true for the continuing education market, which is quite heterogeneous throughout the whole of Europe.
1

Excepting for example language certificates.
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The term certificate is not legally protected, as it is not necessarily connected to public
institutions1 . In the realm of vocational education, public institutions have begun to modify their
system by introducing proof-of-competence examinations and competence-centred certificates.
This is to be seen as a reaction to the labour market requesting a higher degree of transparency of
educational standards when recruiting new employees. They prove to be interested in information
on competences which have not been documented yet by way of certificates. Accordingly, different tools like Portfolio, Summary of Competence or Passport Further Education were developed,
documenting all skills and competences acquired, both formal and informal.
Against the background of necessary, self-directed lifelong learning processes, the realm of
informal learning has become the object of detailed research. Learning processes and their results
are to be validated in a way that ensures a detailed documentation of individual scopes of functions
and the competences acquired herein, aiming at everything I learnt in my life. This comprises
graduation, vocational training, traineeships, professional activities, homemaking, taking care of
your family, educating children, political and social commitment as well as experience in unusual
professional or life situations2. The European Commission emphasized the necessity of the development of guidelines concerning the ascertainment and the evaluation of formal and informal
learning processes. In March 2004, such common European principles for the identification and
validation were submitted3.
Such proceedings in ascertaining competences are internationally termed output-oriented.
They are presently being tested in certain sections of the national education systems of countries
like the United Kingdom and Finland and constitute a rationale of any modular system. Throughout Europe, there is a general tendency to turn away from input-oriented standards. Taken to the
extreme, this means that competences may be certified irrespective of when, where, and how they
were acquired. Given the high percentage of migrants, it seems highly advisable, not only from an
economical point of view, to have their competences certified by acknowledged institutions. The
development sketched above is obvious in Germany, too, and it suggests new perspectives for
state schools of second-chance education4.

Suggesting possibilities of certification
The arbitrariness of different ways of certification has been the object of scientific research,
and scientists have tried to agree upon a definition of the term.
 Certification means the formal validation of a completed schooling/training by way of a written document, a school report, or a certificate of competence5.

2

3
4

5

Barth, Susanne/Ness, Harry: Machbarkeitsstudie »Weiterbildungspass mit Zertifizierung informellen Lernens«. Dokumentation lebenslangen Lernens. In: Grundlagen der Weiterbildung 14 (2003), H. 4, S. 163-165. Gnahs, Dieter:
Zertifizierung informell erworbener Kompetenzen. In: Literatur- und Forschungsbericht Weiterbildung 26 (2003),
H. 4, S. 88-96. Zum Diskussionsstand in Deutschland und Europa vgl.: Landesinstitut für Qualifizierung des Landes
Nordrhein-Westfalen (Hg.): Kompetenzen bilanzieren. Infodienst Nr.2 (2005). Cf. www.lfq.nrw.de
Cf.: http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/validation2004_de.pdf
Presently, central final examinations are being introduced to schools of second chance-education in North RhineWestphalia. How to fit courses with a modular design into such a framework must be clarified elsewhere.
Heidemann, Winfried/Kruse, Wilfried: Bewertung und Anerkennung von Kompetenzen und Qualifikationen. Abschlussbericht des Leonardo-Projekts VALID. Düsseldorf/Dortmund 1997, p. 40.
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 The granting of a certificate or a school report, which formally acknowledges the state of
knowledge of a person.6
According to these definitions, certification means a formal certificate. Certificates are formal acknowledgments certifying that learners in fact completed a module. Generally speaking,
certificates certify that the participants of a module acquired the skills and faculties (abilities)
outlined in the description of the module. Certificates do not function unless they are associated
with a detailed description of the competences they certify. These are constitutional elements of
any modular system, in which the different learning objectives, levels of competence and proofs of
required expertise/skills are described. Within a modular system, certificates fulfil different functions in different realms.
The same holds true for certificates in state schools of second-chance education: There must
be quality standards agreed upon, furnishing particulars on study time, learning objectives, methods, and competences. Proceedings of certification:
1. Modules as freestanding units, which will be tested and certified separately. A preassigned
amount of such separate certificates is the precondition for taking an examination.
Separate certificates of freestanding units are meaningful, if they
 Allow for determinable interruptions of studies;
 Are accepted by other educational institutions (options of combining studies)
 fulfil the function of an additional skill, personal or professional (languages, computer
science, etc.)
2. The certificate fulfils the function of a validation of previously achieved certificates which
have to be verified separately. Such certificates may comprise
 Forms that accompany the learners throughout the entire process: Passport Further Education, learners logs, appraisals;
 Projects and case studies;
 Traditional forms: written and oral exercises, eg. tests, multiple choice questionnaires, colloquium, assessment tests.
At state schools of second-chance education, both models might be combined. Aspects to be
scrutinized in North Rhine Westphalia involve
 Central final examinations
 Curricula
 Target reference (1): the clientele of state schools of second-chance education (heterogenous cvs and learning careers)
 Target reference (2) the changing requirements of the labour market and the education
market (second-chance education approaching other forms of permanent, continuing and
extended education)
 Options of cross-linkage with other (regional, trans-national) education providers.
Certification proceedings are expected to ensure that faculties and qualifications become
both explicit and transferable. Traditional forms like school reports or examination results might
be part of a certificate. Reports and results are not meaningful enough, as proven by schools of
second-chance education and the labour market.
6

7

Bjornavold, Jens: Lernen sichtbar machen. Ermittlung, Bewertung und Anerkennung nicht formal erworbener Kompetenzen in Europa. Luxemburg 2001, p. 231.
As indicated by the results of the Arbeitsstab Forum Bildung: Lernen  ein Leben lang. (Bund-Länder-Kommission,
Germany), Mai 2001.
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Moreover, certificates (especially of freestanding units) grant learners a chance to develop
more self-confidence. Thus the motivation to complete and extend your education after a longer
absence from school (due to family work, illness, or the loss of a job) may be reinforced7 . The
quest for European and trans-national certificates, as they are fairly common in vocational training
in the trades and in language learning (European portfolio) is not without impediments, as far as
schools of second-chance education are concerned. The legal frameworks differing considerably,
we are dealing with a wide range of different learning objectives at that. From the point of view of
a modular system, in which competences (skills and abilities) are clearly defined, there are subjects with a high degree of compatibility on a European scale. This tendency will be consolidated,
as more and more output-oriented requirements will determine both learning and teaching in the
future.
Andreas Disselnkötter
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Karin BÖDEKER

Modularisation in Adult Education
 experiences and results
Modularyzacja w kszta³ceniu doros³ych
 dowiadczenia i rezultaty
S³owa kluczowe: kszta³cenie doros³ych, kompetencje formalne, nauczanie jêzyka angielskiego
Keywords: adult education, formal competences, teaching english language
Streszczenie
Od kilku lat miêdzynarodowe dyskusje na temat edukacji i nauczania skupiaj¹ siê wokó³ idei lifelong learning (kszta³cenie przez ca³e ¿ycie). Pracownikom bowiem nie wystarcz¹ raz uzyskane
umiejêtnoci. Musz¹ ci¹gle odnawiaæ wiedzê, aby sprostaæ nowym technologiom, które wymagaj¹
od nich elastycznoci. Dowiadczenia krajów europejskich (Niemcy, Dania, Polska) dowodz¹, ¿e
doroli s¹ zainteresowani uzyskaniem nowych, potrzebnych w ich karierze kompetencji.
Celem projektu Modularyzacja kszta³cenia doros³ych  dowiadczenia europejskiej sieci jest
wymiana dowiadczeñ w zakresie poziomu modularyzacji w krajach partnerskich, a tak¿e uzyskanie refleksji na temat kryteriów dostosowania miêdzynarodowych standardów do struktur modu³owych kszta³cenia doros³ych. Ponadto partnerzy wymieniali dowiadczenia w zakresie stosowania
metod e-learningu oraz uczestniczyli w opracowaniu i ocenie dobrych praktyk.
Modu³y nauczania jêzyka angielskiego zosta³y opracowywane jako nowa technologia nauczania, która uwzglêdnia przede wszystkim podstawy tematyczne, potrzeby pedagogiczne i dydaktyczne. Modularyzacja daje szansê przystosowania kursu do indywidualnych wymagañ i potrzeb
uczestników. W takim przypadku nauczanie tradycyjne jest zastêpowane elastycznym kursem, który pozwala uzyskaæ certyfikat w zale¿noci od potrzeb. Mo¿e ono poza kompetencjami formalnymi
równie¿ byæ wykorzystywane do uznawania umiejêtnoci nabytych w sposób nieformalny.

For several years the international discussion on education and learning is focussed on the
short phrase of life-long-learning. In the framework of deep global changes on the labour market people will no longer be sure to find work with the competences once aquired in training or
education or even have chances to practise the profession once chosen life-long. The consequences of globalisation and new technologies demand on flexibility and quick adaption to an increasing development. Therefore education, particulary adult education, has got a new valorisation:
it has become productive data and requires for new conceptions of learning. It is more focussed on
the process of learning independent from institutions or closed courses. Consequently self-guided learning has got high importance in this framework but even more elearning and learning in
modules.
Modules are developed mainly in the context of new methods of teaching and learning
centred on the concept of activity-orientated, self-regulated learning. Modules are learning units
which are constructed on a basis of subject, pedagogical and didactic needs, and which may be
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combined in different ways. They can be structured according to the work techniques involved or
as component parts of a qualification. They permit flexibility in the way the training is structured,
so as to take account of individual achievement potential. Their methodical arrangement of the
various learning ingredients promotes activity-orientated learning as well as the acquisition of
basic qualifications.
Modularisation gives the chance to adapt the courses to the individualised requirements and
needs of the learners. In this framework the importance of traditional curricula learning disappears
in support of small, flexible ranges which allow a more individuel certification of the learning
process. It may include apart from formal competencies also the certification of informally aquired knowledge.
This conception enhances the availability of learning opportunities for persons with special
educational needs. Disabled or disadvantaged persons will be sustained by the certification of
competences below a school-leaving level . Prospect of success and motivation is promoted by a
credit-points-system allowing to adapt the learners specific training course to their specific requirements and needs. This is in general valid for students charged with multiple obligations.
The schools of Adult Education in the German country of Northrhine-Westphalia are thus
working on a conception of modularising their curriculum since two years. They traditionally
offer various secondary school qualifications up to A level according to the structure of the system
of youth schools which means in compact chronologically structured courses.
Three aspects have now intensified the discussion on modularisation:
1. Economical and social changes already lined out have on one hand increased the number of
adults who enquire those ranges,
2. on the other hand has increased too the number of students who for mostly professional or
personal reasons have to leave school before reaching an exam.
3. The groups of students are very heterogeneous in different dimensions: apart from national
and cultural differences they enter the institutions of Adult Education with a large variety of
entrance qualifications and learning possibilities and therefore they need individualised possibilities and support to achieve their aims. In consequence this would mean the devellopment of
conceptions to include the ranges of other institutions and therefore an achievement of qualifications across institutional or even national bounds.
The individualised learning processes in Europe have the consequence that adults enquire
into possibilities to acquire the needed competences in a trans-national way. This affects especially migrants. The mutual recognition of certificates demands a larger integration of intercultural
conceptions of learning in modular structured courses.
Therefore the learning partnership Modularisation in European Adult Education aims at
the exchange of experiences about level and conceptions of modularisation in the partner countries and at reflections about criteria for a trans-national harmonisation of standards for modular
structured courses in adult education.
It is focussed on the modularisation of ranges of courses available in a trans-national European context. Learning in modules with final certification has been introduced or will be introduced
in the countries of the partnership after phases of pilot schemes, each in a specific way.
In Northrhine-Westfalia a firstt step for an individualisation of the learning process was
the development of a course that joins the principles of blended learning to e-learning and
modular structured materials. The pilot course has been running since September 2002, the
first students who attempted A level degree left in summer 2005. The experiences won from
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this project who runs by the Ministry of School and the State Institute of School of Northrhine-Westphalia have also been regarded when developing modularised ranges for the presence courses and have been introduced into the learning partnership too.
The Danish VUC is a public school of adult education offering a large range of subjects,
beginning with literacy programmes up to the preparation of university studies. Apart from classroom-teaching the school offers e-learning and distance-learning courses. One focus is courses
for dyslexia, other target groups are migrants, unemployed young people, but also people with
various professions. The school has developed a broad variety of tests and materials for selfevaluation.
The Polish Institute for Terotechnology has developed curricula for different modular structured courses mainly in the field of vocational training and has a broad expertise in all aspects of
modularisation.
The field of expertise of the Belgium partner Centrum voor Talen en Techniek is in modular structured learning in adult education in Flanders, foreign language teaching and teaching ICT
skills in modules.
The projects goal is the exchange of experiences about modular structured courses especially in the framework of e-learning and their further development in a common network. In all
partner-institutions it is intended to expand the range of modularised courses. Therefore the different experiences will be evaluated to create and improve modules by an intensive exchange between the partners in the framework of the network.
The partnership aims at
 the development of a trans-national network for the improvement of modular structured learning systems
 the exchange of experiences about level and conceptions of modularisation in the partner countries
 the exchange of experiences in the field of intercultural learning in modularised structures
 the development and evaluation of best-practice modules (e.g. English, Mathematics, Cultural
Studies)
 the exchange of experiences in the field of e-learning modules
 reflections about criteria for a trans-national harmonisation of standards for modular structured courses in adult education
The work on this project started in September 2004 with the preparation of the initial meeting, which took place in Landesinstitut in Soest from November 30th to December 2nd 2004. The
first personal contact of the representatives of the organisations involved and the presentation of
the different educational systems and the current state of affairs with respect to learning in modular designs gave insight into the common base for the work in this partnership. The system of adult
education in Northrhine Westphalia was explained by visiting Rahel Varnhagen Kolleg in Hagen
and the network of other educational institutions in the region. The partners in the project agreed
upon the co-production of a cross-cultural module on the topic of the human body and upon a
testing of this in autumn 2005. In the second meeting organised by Institytut Technologii Eksploatacji  Pañstwowy Instytut Badawczy in Radom, Poland, the focus of the discussion layed on the
transfer of the Polish experiences in creating modules in vocational training to topics of general
education. In the field of teaching language the Belgium partner introducted experiences based on
the Common European Framework of Reference for Languages. A large collection of topics for
the module Body was presented by the partners. At the end there was a consent to five units:
EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 4/2005

55







Body parts
Health
Body/Power/Sex  prostitution
Body and Art
Body as Image/Projection
The language skills requirements were decided to be based on the requirements for the language level A2 set by the EU in the Common European Framework of Reference for Languages:
learning, teaching, assessment.
The units were structured in a first outline and commissioned to the partners to be finished
until the next meeting. Therefore a students exchange at Rahel-VarnhagenKolleg was decided for
the last week of september, when the module body was gone to be tested. The partners agreed
about two compulsery units (body parts, Health) and two more units out of three to be chosen by
every student. The partners proposed to send each 5 students of co-operating schools to Hagen.
A supplementary meeting was decided July in Soest in order to prepare this exchange.
Intercultural training is thus promoted not only by the contents but also by the students
meeting at Rahel-Varnhagen-Kolleg.
Szczegó³owe informacje o projekcie dostêpne s¹ na witrynie internetowej www.meae.be.

Karin BÖDEKER
Teacher of German, History and French at Second Chance
School of Lippstadt, Northrhine-Westphalia; before responsible
for the matters of the schools of Adult Education at the State
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Erwin MEERKENS

Excerpt of a Modular unit (for adult education)
 Body parts/health
Nauka jêzyka angielskiego  fragment
jednostki modu³owej dot. tematyki Zdrowie
S³owa kluczowe: kszta³cenie modu³owe jêzyka angielskiego, kszta³cenie doros³ych, treci kszta³cenia.
Keywords: modularized courses for teachnig english, adult education, educational contents.
Streszczenie
Kszta³cenie modu³owe nastawione jest na przekazanie uczestnikom konkretnych umiejêtnoci. Po
zakoñczeniu ka¿dej jednostki modu³owej uczestnicy potrafi¹ porozumiewaæ siê w jêzyku angielskim na proste tematy z ¿ycia codziennego oraz tematy dotycz¹ce ich samych (wykszta³cenie, dowiadczenie itd.) oraz rozumiej¹ proste zdania, wyra¿enia i idiomy. Nie maj¹ równie¿ problemów
z zadawaniem pytañ i udzielaniem na nie odpowiedzi. Szkolenie modu³owe zak³ada opanowanie
4 umiejêtnoci: s³uchanie, czytanie, mówienie i pisanie. Uczestnicy zapoznaj¹ siê z podstawowym
s³ownictwem i gramatyk¹, fonetyk¹ i intonacj¹, s³uchaj¹ oryginalnych nagrañ w danym jêzyku,
zarówno formalnych jak i nieformalnych, poznaj¹ aspekty spo³eczno-kulturowe jêzyka (zwyczaje
kulturowe), pisz¹ ró¿nego rodzaju prace. Modu³ Czêci cia³a / Zdrowie zak³ada przyswojenie
przez uczestników nazw zwi¹zanych z budow¹ cia³a, urazów cia³a, s³ownictwa zwi¹zanego z osobami chorymi, ochron¹ uzêbienia, symptomami choroby i wyra¿eniami idiomatycznymi. Poza tym
uczestnik musi potrafiæ zapisaæ po angielsku poszczególne nazwy, zrozumieæ tekst zawieraj¹cy
niniejsze s³ownictwo, wykorzystywaæ go w jêzyku codziennym i u¿ywaæ idiomów. Przyk³adowe
æwiczenia zawarte w jednostce modu³owej s¹ uto¿samiane z takimi sytuacjami, z którymi uczestnicy mog¹ siê zetkn¹æ w ¿yciu codziennym.

Abstract for Excerpt of a Modular Unit
The emphasis in this excerpt lays with the general aims and objectives used in the Belgian
educational institutes. It is obvious that every module, lesson, training, needs well-defined and
specific aims and goals. The better defined the aims and goals; the easier and more accurate
progress can be evaluated.
The examples of exercises given are day-to-day exercises used in almost every topic covered
by any module. The trainer is free to use any exercise he can come up with for as long as it focuses
on the preset aims and goals. Only with these to the point exercises is a balanced and objective
evaluation possible.

General aims and objectives
The learner has to be able to communicate about simple subjects which are relevant to him
and his experiences. He can understand sentences, current expressions and idioms which are part
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of his day-to-day life. He can communicate about simple routine tasks which are meant to exchange information about routine subjects. He is able to ask for - and give information about himself,
his background and subject which are of direct importance to him.

Training objectives
Training the 4 skills: listening, reading, speaking and writing.

A. Listening
Skills
The learner can in a descriptive way:
1. set the general subject and follow the stream of thoughts in informative and narrative texts
2. select relevant data from informative and persuasive texts.
The learner can on a structural level:
1. conveniently arrange the information of informative and prescriptive texts.
Supportive knowledge
During the execution of the listening exercises, the learner can use the required supportive
knowledge:
 vocabulary and grammar/notions and functions
 pronunciation and intonation
 language register (formal and informal)
 socio-cultural aspects (social conventions and habits)
Strategies
During the preparation and execution of the listening exercises, the learner can apply the
following learning strategies (cognitive and met cognitive):
 setting the listening goal;
 using relevant pre-acquired knowledge
 attuning his listening behaviour to the listening goal (skim and scan)
During the preparation and execution of the listening exercises, the learner can apply the
following communication strategies (compensating strategies)
 using supportive visual aids and pay attention to non-verbal behaviour
 in a communicative situation asking for more information, request to speak slower/to repeat
 in a limited way being able to derive the meaning of the words from the context
Attitudes
During the execution of the listening exercises, the learner is prepared
 to listen thoroughly and unbiased to his conversation partner
 to empathize with the socio-cultural world of his conversation partner
 not to be distracted when he doesnt fully understand the text
Characteristics of the text
The listening texts show the following characteristics:
 they are semi-authentic or authentic
 the contents refer to daily subjects of interest to the learner
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are usually concrete, simple, predictive and familiar
short and of simple structure
they clearly pronounced and intonated
they are pronounced in an adjusted tempo
they have enough redundancy
they can be supported with visual aids

B. Reading
Skills
The learner can in a descriptive way:
1. select relevant data from informative and narrative texts.
2. understand all data from informative and prescriptive texts.
The learner can on a structural level:
1. conveniently arrange the information of informative and persuasive texts.
Supportive knowledge
During the execution of the reading exercises, the learner can apply the required supportive
knowledge:
 vocabulary and grammar/notions and functions
 spelling/punctuation
 language register (formal and informal)
 socio-cultural aspects (social conventions and habits)
Strategies
During the preparation and execution of the reading exercises, the learner can apply following learning strategies (cognitive and met cognitive):
 recognizing the kind of text
 using relevant pre-acquired knowledge
 attuning his reading behaviour to the reading goal
During the preparation and execution of the listening exercises, the learner can apply the
following communication strategies (compensating strategies)
 using supportive visual aids
 request to repeat/explain
 in a limited way being able to derive the meaning of the words from the context
Attitudes
During the execution of the reading exercises, the learner is prepared
 to concentrate on the reading assignment
 to empathize with the socio-cultural world of the text
 not to be distracted when he doesnt fully understand the text
Characteristics of the text
The listening texts show the following characteristics:
 they are semi-authentic or authentic
 the contents refer to daily subjects of interest to the learner
 are usually concrete, simple, predictive and familiar
 short and of simple structure
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C. Speaking
Skills
The learner can in a conversation and in a descriptive way:
1. instruct an unknown language user
2. express and react to an invitation, a proposition and an appeal
3. express his experiences (his wishes, needs and feelings) and ask about the experiences of his
conversation partner
4. formulate problems and complaints
The learner can in a conversation and on a structural level:
1. ask for - and offer information in informative texts such as an announcement, an opinion, an
interview, a phone call and an appointment
Supportive knowledge
During the execution of the speaking -/ conversation exercises, the learner can apply the
required supportive knowledge:
 vocabulary and grammar/notions and functions
 pronunciation and intonation
 language register (formal and informal addressing)
 socio-cultural aspects (social conventions and habits)
Strategies
During the preparation and execution of the speaking exercises, the learner can apply following learning strategies (cognitive and met cognitive):
 collect information
 make an appeal to previously acquired skills
During the preparation and execution of the speaking exercises, the learner can apply the
following communication strategies (compensating strategies)
 using non-verbal communication
 request to repeat/explain/speak slowly
During the preparation, execution and evaluation of the speaking exercises, the learner can
reflect on language and linguistic usage
Attitudes
During the execution of the speaking exercises, the learner shows
 his daring to speak
 his willingness to communicate
 his willingness to approach the standard language
Characteristics of the text
The texts that have to be produced show the following characteristics:
 they are semi-authentic or authentic
 the contents refer to daily subjects of interest to the learner
 are usually concrete, simple, predictive and familiar
 short and of simple structure
 they contain standard expressions and stereotypic expressions
 they are spoken in a slow speech tempo
 they can be produced with the help of a conversation partner
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C. Writing
Skills
The learner can in a descriptive way:
1. ask for  and offer information in informative texts (personal note, memo, thank you note,
2. give a description
3. write notes for himself
The learner can in a structural level:
1. make notes for himself in preparation for a conversation

)

Supportive knowledge
During the execution of the writing exercises, the learner can apply the required supportive
knowledge:
 vocabulary and grammar/notions and functions
 spelling and punctuation
 language register (formal and informal addressing)
 socio-cultural aspects (social conventions and habits)
Strategies
During the preparation and execution of the writing exercises, the learner can apply following learning strategies (cognitive and met cognitive):
 apply pre-knowledge
 make an appeal to previously acquired skills
During the preparation and execution of the writing exercises, the learner can apply compensating strategies in order to cope with using simple language structures.
Attitudes
During the execution of the speaking exercises, the learner shows:
 his daring to write,
 his willingness to approach the proper use of the standard language.
Characteristics of the text
The texts that have to be written show the following characteristics:
 the contents refer to daily subjects of interest to the learner
 are usually concrete, simple, predictive and familiar
 short and of simple structure
 they contain standard expressions

Specific training objectives for module unit  Body parts/health
F2F classes
At the end of module unit 1  body parts/health; the learners must be able to:
 name and show on a visual representation the external body parts
 name and show on a visual representation the major internal body parts
 understand (if necessary translate) the body parts
 properly read (pronounce) the body parts
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properly write (spelling) the body parts
use the body parts accurately in a written text
correctly use the verbs related to the topic
comprehend a text concerning the topic
communicate about body parts (e.g. doctors visit, hospital,
correctly use the body parts in idioms
correctly use the idioms in the right context

)

E-learning
At the end of module unit 1  body parts/health; the learners must be able to:
 retrieve from the Internet other idioms concerning the topic
 find pictures/drawings with printed body parts
 reply with an e-mail to the e-mail sent to them by the teacher (a predefined task
 retrieve from the www a story related to the topic (e.g. history of anatomy, artificial body
parts, a news item, ) and present it (either F2F or by means of ICT)

Specification of teaching materials










External body parts (full body)
Internal body parts (only major parts)
Dental care
Health
Injuries
Patients
Specialists
Symptoms
Body parts and idioms
This list is not obligatory but dependant on the level of the students.

Examples of exercises and tasks
1. Present a drawing or picture, showing the body parts that need to be named. This activity is
carried out with all learners involved (speaking). The learners try to give the proper names to
the body parts they (may) know. The teacher assists and corrects if necessary. The names can
be given to make it easier (depending on pre-knowledge).
2. Outline your hand (or ask a learner to do it) on the black/white board and name the parts.
3. Multiple choice exercises can be done in group or individual.
4. The learners fill in the body parts they have learned before; still there are a few words that they
dont know yet. They will have to use their dictionaries to complete the exercise.
5. Match the Dutch (German, Danish, Polish ) names of the parts of the body with their English
counterparts.
6. Each of the words below are regularly used to describe an action or gesture made with a part of
the body. Write which and make a correct sentence with those words.
7. Dialogues; use day to day expressions concerning health. The learners will make their own
dialogues using the examples. The learners will search for other expressions on the Internet
and use them in a dialogue, which will be presented to the group.
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8. The learners can make meaningful dialogues with the dominoes below. Create 4 dialogues and
start every time with domino number 1. Use for every dialogue 5 or 6 dominoes. The example
can be omitted, depending on the level of the group.
9. Listening exercise, read a short text twice (depending on the level of the students, they are not
allowed to take any notes) and ask questions.
10. The following problems and pieces of advice have got all mixed up. Can you match them
correctly?
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Europejski Bank Rozwoju Modu³owych Programów
i Technologii Edukacyjnych EMCET2 
kontynuacja projektu pilota¿owego
LEONARDO DA VINCI
European Bank for the Development
of Modular Curricula and Educational Technologies EMCET-2
 Continuation of LEONARDO DA VINC Project
S³owa kluczowe: projekt pilota¿owy Leonardo da Vinci, modularyzacja kszta³cenia i szkolenia
zawodowego, baza danych, sieæ dostawców szkoleñ modu³owych
Keywords: Leonardo da Vinci pilot project, modularisation of vocational education and training,
database, modular training providers
Summary:
The article gives an overview of Leonardo da Vinci pilot project European Bank for the Development of Modular Curricula and Educational Technologies  EMCET-2, which is the continuation
of the same-named project completed successfully in 2003. Institute for Sustainable Technologies 
National Research Institute in Radom is the leader of the project. The project aims to expand and
develop already existing EMCET products. In particular, it aims to promote examples of good practice in modular vocational education and training and implement an innovative support system for
modular training services providers in Europe. The system will be based on the functioning of the
European Network of Modular Training Providers (ENMTP) and a multilingual internet portal
www.emcet.net providing access to information and services stored in the EMCET database. The
project is a unique collaboration based on partnershipbetween a wide range of organizations from
10 countries  EU Member States, therefore, the project database and webpage (functioning currently in Polish and English) will be available in 8 new language interfaces.

Projekt EMCET  pierwsza edycja
Jednym z podstawowych celów programu Leonardo da Vinci jest wykorzystanie technologii
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) i poprawa jakoci kszta³cenia i szkolenia zawodowego. Miêdzy innymi cel ten wytycza³ 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 od pierwszych liter tytu³u projektu w jêzyku angielskim European Bank for the Development of Modular Curricula and Educational Technologies).
Projekt realizowany by³ w latach 2000-2003 w kooperacji miêdzynarodowej siedmiu instytucji: Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu (Polska)  Promotor, International Training
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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). Podstawowym rezultatem projektu jest wdro¿ony system informatyczny, sk³adaj¹cy siê z witryny internetowej (rys. 1) oraz bazy danych dotycz¹cej rozwoju metodologii konstruowania, realizacji i zapewnienia jakoci modu³owych programów kszta³cenia i szkolenia zawodowego oraz publikacje metodyczne powiêcone tym zagadnieniom [1], [2], [3].

Rys. 1. Strona g³ówna witryny internetowej projektu pilota¿owego Leonardo da Vinci  EMCET
Fig.1. Homepage of Leonardo da Vinci  EMCET pilot project

Projekt EMCET  druga edycja
Projekt pilota¿owy EMCET-2 (PL/2005/B/P/PP/174021) jest naturaln¹ kontynuacjê zakoñczonego sukcesem projektu EMCET  edycja pierwsza. Wychodzi on naprzeciw oczekiwaniom
europejskiego rynku profesjonalnych us³ug szkoleniowych (Cel C  Promowanie i poszerzanie
zakresu innowacji w procesie kszta³cenia zawodowego) oraz niesie pomoc metodyczn¹ dla nauczycieli i trenerów w wykorzystaniu modu³owego podejcia (Priorytet 4  Kszta³cenie ustawiczne nauczycieli i szkoleniowców). Projekt jest realizowany we wspó³pracy europejskiej obejmuj¹cej nw. instytucje (rys.2):
 Instytut Technologii Eksploatacji  Pañstwowy Instytut Badawczy (Polska)  Promotor projektu.
 Cambridge Professional Development Ltd. (Wielka Brytania).
 Training 2000 (W³ochy).
 Hellenic Regional Development Center  HRDC (Grecja).
 National Institute for Adult Education (Wêgry).
 Haridusuuirngute Instituut, Tallinna Pedagoogikaülikool (Estonia).
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GET German Education and Training GmbH (Niemcy).
Centre of the Republic of Slovenia for Vocational Education and Training (S³owenia).
Fundación General de la Universidad de Valladolid (Hiszpana).
CIEP: Centre National dEtudes Pédagogique, CR2i: Centre de ressources et dinitiatives pour
linternational (Francja).
Celem g³ównym projektu jest poszerzenie zakresu i rozwój dotychczasowych produktów
projektu EMCET, a w szczególnoci promocja dobrych praktyk w modu³owym kszta³ceniu i szkoleniu zawodowym oraz wdro¿enie innowacyjnego systemu wsparcia dla modu³owych us³ug
szkoleniowych w Europie. Funkcjonowanie systemu opieraæ siê bêdzie na dzia³alnoci Europejskiej Sieci Dostawców Szkoleñ Modu³owych (ESDSM) oraz wielojêzycznym portalu internetowym www.emcet.net, udostêpniaj¹cym informacje i us³ugi z wykorzystaniem bazy danych EMCET. Dziêki temu grupy docelowe, tj.: organizatorzy szkoleñ, nauczyciele, trenerzy, instruktorzy
bêd¹ mog³y permanentnie doskonaliæ kompetencje metodyczne dotycz¹ce tworzenia modu³owych
ofert programowych dla rynku pracy, jak i wykorzystywaæ w praktyce sprawdzone materia³y
i modu³y szkoleniowe. Z kolei za osoby (absolwenci szkó³, pracownicy, bezrobotni) poszukuj¹ce nowych kwalifikacji i kompetencji wymaganych na europejskim rynku pracy, w szczególnoci
w sektorze technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz w innych sektorach gospodarki,
bêd¹ mog³y dotrzeæ do rekomendowanych (sprawdzonych pod wzglêdem jakoci) przez ESDSM
modu³owych ofert programowych, które prowadz¹ do uzyskania poszukiwanych na rynku kompetencji.

Rys. 2. Sieæ partnerstwa w ramach projektu EMCET-2
Fig. 2. Partner network in the framework of EMCET-2 project
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Projekt uwzglêdnia szerokie partnerstwo 10 krajów  cz³onków Unii Europejskiej, dziêki
czemu istniej¹ca baza danych oraz witryna internetowa (które aktualnie funkcjonuj¹ w jêzyku
angielskim i polskim) rozszerzone zostan¹ o 8 nowych interfejsów jêzykowych. Projekt przewiduje realizacjê nastêpuj¹cych kluczowych dzia³añ (rozszerzenie informacje zwiera rys. 3):

Rys. 3. Pakiety robocze i planowane rezultaty w projekcie EMCET-2
Fig.3. Work Packages and envisaged results of EMCET-2 project

 Aktualizacja i poszerzenie zakresu merytorycznego i informacji dostêpnych w bazie danych
EMCET oraz rozbudowa witryny internetowej www.emect.net. o nowe us³ugi i interfejsy
jêzykowe (³¹cznie 10 jêzyków).
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 Dostosowania aplikacji bazy danych EMCET do oczekiwañ partnerstwa i u¿ytkowników systemu z uwzglêdnieniem nowych interfejsów jêzykowych (10 nowych jêzyków).
 Identyfikacja i porównanie programów i standardów szkoleniowych w zakresie doskonalenia
kompetencji metodycznych organizatorów szkoleñ modu³owych w krajach partnerskich.
 Opracowanie wymagañ kompetencyjnych dla trenera szkoleñ modu³owych z uwzglêdnieniem
przeprowadzonych badañ porównawczych standardów kwalifikacji zawodowych (jeli one
istniej¹ w danym kraju).
 Poszerzenie sk³adu cz³onkowskiego Europejskiej Sieci Dostawców Szkolenia Modu³owego
(ESDSM), legalizacja i ukonstytuowanie siê zarz¹du oraz promocja sieci w wymiarze europejskim.
 Rozwój i promocja krajowych sieci dostawców szkoleñ modu³owych, utworzenie modelowych sieci regionalnych (na przyk³adzie Polski) oraz wypracowanie zasad wspó³pracy z europejsk¹ sieci¹.
 Opracowanie materia³ów i publikacji w jêzykach krajów partnerskich oraz ich wykorzystanie
w upowszechnianiu i promocji podejcia modu³owego w kszta³ceniu i szkoleniu zawodowym,
w tym organizacja cyklu warsztatów i seminariów.
 Organizacja miêdzynarodowej konferencji powiêconej promocji dobrych praktyk i innowacyjnych rozwi¹zañ wykorzystuj¹cych podejcie modu³owe w tworzeniu ofert edukacyjnych
dla rynku pracy w wymiarze europejskim, krajowym, regionalnym oraz lokalnym.
Wielokulturowoæ, wielonarodowoæ i dowiadczenie partnerstwa umo¿liwi dotarcie z informacjami, us³ugami i produktami projektu EMCET-2 do szerokiego grona Europejczyków
w ich narodowym jêzyku. Wszystkie instytucje partnerskie bêd¹ uczestniczyæ w rozwoju i doskonaleniu jakoci szkoleñ modu³owych w ich krajach oraz zapewni¹ w projekcie realizacjê zadañ
zwi¹zanych z: t³umaczeniami, modernizacj¹ istniej¹cych i rozwojem nowych produktów i us³ug
oraz organizacj¹ spotkañ roboczych, promocj¹ i upowszechnianiem rezultatów. Promotor projektu (ITeEPIB) zapewni koordynacjê, zarz¹dzanie oraz rozwój systemu informatycznego w trakcie
i po zakoñczeniu projektu. Natomiast CamProf bêdzie czuwa³ (w trakcie i po zakoñczeniu projektu) nad rozwojem Europejskiej Sieci Dostawców Szkolenia Modu³owego.
Miêdzynarodowe partnerstwo wnosi do projektu unikaln¹ wiedzê specjalistyczn¹ oraz zasoby intelektualne, organizacyjne i materialne, które zapewni¹ efektywne wspó³dzia³anie na rzecz
rozwoju planowanych rezultatów. Projekt EMCET-2 oferuje now¹ platformê komunikacji i us³ug,
która umo¿liwiaæ bêdzie transfer innowacji i przyk³adów europejskich dobrych praktyk w kszta³ceniu i szkoleniu modu³owym na rzecz wszystkich partnerów i docelowych grup beneficjentów,
w³¹czaj¹c równie¿ administracjê owiatow¹ oraz instytucje rynku pracy [4].
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Sabine ARCHAN

Modularyzacja  droga do podniesienia
atrakcyjnoci nauki w Austrii1
Modularisation  a way of raising the attractiveness
of vocational education in Austria
S³owa kluczowe: modularyzacja, nauka zawodu, zak³ady kszta³cenia, kszta³cenie dualne, zawód
wyuczony
Keywords: modularisation, vocational learning, education plant, dual education, trade
Summary
The article describes the situation concerning modularization in vocational learning in Austria.
A new project concerning modularization to be applied in vocational education is presented. Main
assumptions of the project as well as benefits resulting from its application to students and education plants are described.

W Austrii dyskutuje siê obecnie na temat projektu modularyzacji, który ma zapewniæ nowoczesne wykszta³cenie  zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy.
Dualne kszta³cenie cieszy siê w Austrii du¿ym powodzeniem. Oko³o 40 procent wszystkich
uczniów jednego rocznika decyduje siê podj¹æ naukê zawodu po ukoñczeniu obowi¹zkowej edukacji. Tym samym nauka zawodu cieszy siê wiêkszym powodzeniem ni¿ inne mo¿liwoci kszta³cenia w systemie ca³odziennym w redniej szkole zawodowej (BMS) lub te¿ wy¿szej szkole zawodowej (BHS). Nauka zawodu jest równie¿ bardzo ceniona przez gospodarkê, jako kszta³cenie
ukierunkowane na praktykê. W roku 2004 ponad 38 tysiêcy zak³adów szkol¹c oko³o 120 tysiêcy
uczniów, same zdo³a³y wyszkoliæ swój przysz³y personel, pokrywaj¹c tym samym zapotrzebowanie na wykwalifikowan¹ si³ê robocz¹.

Dyskusja nad nowym planem dotycz¹cym modularyzacji
Aby równie¿ i w przysz³oci mo¿na by³o mówiæ o nauce zawodu w superlatywach, niezbêdne jest dopasowanie dualnego systemu kszta³cenia do aktualnych warunków gospodarczych i spo³ecznych. Wzi¹wszy pod uwagê fakt, ¿e na podstawie rozwoju demograficznego od roku 2007
liczba m³odzie¿y, a tym samym osób ubiegaj¹cych siê o miejsce praktyk, bêdzie gwa³townie spadaæ, to utrzymanie atrakcyjnoci nauki zawodu staje siê tym bardziej istotne. Tylko dziêki takiemu
dualnemu kszta³ceniu, które bêdzie nowoczesne i ukierunkowane na potrzeby rynkowe, mo¿na
1

Artyku³ powo³uje siê na wyk³ad z okazji seminarium niemieckich instytutów do badañ edukacji zawodowej, które
odby³o siê 911 marca 2005 w Norymberdze. Patrz równie¿ Jacob, M. i Knupka, P. : Perspektywy projektu zawodowego  Znaczenie zawodu dla kszta³cenia, dzia³alnoci zarobkowej i rynku pracy. W opracowaniu.
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zdobyæ wystarczaj¹c¹ liczbê uczniów chêtnych do nauki zawodu. Dobrze wykszta³cona wykwalifikowana si³a robocza przyczynia siê z kolei do zabezpieczenia pozycji gospodarczej Austrii oraz
do wzmocnienia konkurencyjnoci rodzimej gospodarki.
Kszta³cenie dualne od oko³o omiu lat poddawane jest bardziej zdecydowanym reformom,
a to dziêki ustanowieniu nowych oraz modernizacji istniej¹cych zawodów wyuczonych. Spektrum zawodów wyuczonych wydaje siê byæ, wraz z 254 zawodami wyuczonymi2 , w du¿ej mierze
wyczerpane, dziêki czemu na przyk³ad poprzez wprowadzenie nowych technologii lub otworzenie nowych dziedzin dzia³alnoci mo¿e dojæ raczej do zró¿nicowania i wyspecjalizowania istniej¹cych zawodów wyuczonych.
Taka myl le¿y równie¿ u podstaw planu modularyzacji, którego pierwszy wzór dyskutowany
jest przez ministerstwa, kraje zwi¹zkowe oraz partnerów spo³ecznych powi¹zanych z nauczaniem.
Dalszy rozwój i konkretne wdro¿enie tego planu zale¿¹ od wyników prowadzonych dyskusji.
Dalsze przemylenia dotycz¹ce omawianego planu mo¿na podsumowaæ w nastêpuj¹cy sposób:
 Poprzez rosn¹c¹ specjalizacjê przedsiêbiorstw coraz mniej zak³adów jest w stanie zapewniaæ
kompletne kszta³cenie w zakresie jednego zawodu wyuczonego. Dlatego te¿ zmniejsza siê
liczba potencjalnych zak³adów oferuj¹cych naukê zawodu. Dziêki bardziej dowolnemu doborowi tematyki i mo¿liwemu pog³êbianiem wybranych zagadnieñ, oferta kszta³cenia jest bardziej elastyczna, co umo¿liwia szybsze reagowanie na zmiany.
 W okrelonych obszarach zawodowych istnieje ca³y szereg zawodów wyuczonych, których
treci w du¿ym stopniu przeplataj¹ siê. Wp³ywa to negatywnie na przejrzystoæ oferty zawodów wyuczonych. Dziêki zmniejszeniu liczby zawodów wyuczonych z istniej¹cych obecnie
254 do oko³o 150 zawodów podstawowych polepszyæ powinna siê ich przejrzystoæ, a tym
samym ³atwiejsze powinno byæ ich kszta³towanie.
 Obecnie trudne jest ustalanie kszta³cenia ucznia w zawodach, wzglêdnie obszarach zawodowych, które nie oferuj¹ dla siebie wystarczaj¹cych podstaw umiejêtnoci i wiedzy. Poprzez
budowanie klasterów zawodów wyuczonych posiadaj¹cych te same treci kszta³cenia, powinny powstaæ nowe mo¿liwoci kszta³cenia, przede wszystkim w rosn¹cych obszarach us³ug
(np. obszar zdrowia i wellness).
 Zaliczenie zdobytych kwalifikacji, przede wszystkim ze wzglêdu na dodatkowe egzaminy,
wzglêdnie egzaminy koñcowe w edukacji doros³ych, jest z dzisiejszego punktu widzenia zbyt
ograniczone. Do niezbêdnego ugruntowania kszta³cenia ustawicznego, jak równie¿ do podwy¿szenia zawodowej mobilnoci wymagana jest lepsza uznawalnoæ ju¿ zdobytych umiejêtnoci, wiedzy oraz zdolnoci poprzez bardziej elastyczne uregulowania, jak równie¿ nieskomplikowany dostêp do uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji.

Struktura planu
Propozycja przewiduje modularyzacjê kszta³cenia uczniów, w ramach której w dalszym ci¹gu proponowane bêdzie ca³kowite kszta³cenie zawodowe na poziomie wyspecjalizowanej si³y
roboczej. Roz³o¿enie na pojedyncze modu³y nie jest planowane.
2

Liczne zawody wyuczone posiadaj¹ wiêksz¹ iloæ istotnych elementów. Zawód wyuczony handlowiec detaliczny
skupia na przyk³ad jedenacie wa¿nych elementów (od ogólnego handlu detalicznego po handel tekstyliami). Poniewa¿ s¹ one zapisane w tym porz¹dku kszta³cenia, zawody wyuczone posiadaj¹ce znacz¹ce elementy s¹ po prostu
policzone. Wiêcej informacji pod adresem: www.bmwa.gv.at/BMWA/Service/Lehringsservice/default.htm
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Modu³owy zawód wyuczony sk³ada siê, zgodnie z przedstawionym projektem z jednego
modu³u podstawowego oraz przynajmniej jednego modu³u g³ównego, jak równie¿ z jednego lub
wiêcej modu³ów specjalistycznych.
 Modu³ podstawowy zawiera te umiejêtnoci oraz wiedzê, które odpowiadaj¹ podstawowym
czynnociom jednego zawodu wyuczonego lub wiêkszej iloci zawodów wyuczonych w okrelonym obszarze zawodowym.
 Modu³ g³ówny sk³ada siê z umiejêtnoci oraz wiedzy, które odpowiadaj¹ niezbêdnym kwalifikacjom danego zawodu lub obszaru zawodowego.
 Modu³ specjalistyczny, który ma powstaæ dla modu³owego zawodu wyuczonego zawiera dalsze umiejêtnoci oraz wiedzê z zakresu danego zawodu lub obszaru zawodowego, które zgodne s¹ z kwalifikacjami wymaganymi w danej ga³êzi zawodowej w ramach podstawowego
wykszta³cenia, bior¹c pod uwagê jej specjalistyczne sposoby produkcji i us³ug.
Pod wzglêdem d³ugoci trwania modu³u projekt przewiduje, ¿e modu³ podstawowy bêdzie
obejmowa³ przynajmniej dwa lata, a modu³ g³ówny rok. Jeli w danym obszarze zawodowym ze
wzglêdu na sytuacjê dotycz¹c¹ wykszta³cenia jest to wymagane i uzasadnione, wówczas czas
realizacji poszczególnych modu³ów mo¿e byæ odwrotny, i tak w przypadku modu³u podstawowego mo¿e to byæ jeden rok, a w przypadku modu³u g³ównego dwa lata. £¹czny czas przewidziany
na realizacjê modu³u podstawowego i g³ównego musi wynosiæ przynajmniej trzy lata. Ustalenie
czasu trwania modu³u podstawowego i g³ównego zale¿y w pierwszej kolejnoci od stopnia pokrywania siê treci kszta³cenia. Modu³ specjalistyczny mo¿e trwaæ od szeciu miesiêcy do jednego
roku. W ca³kowitym okresie a¿ do czterech lat do modu³ów specjalistycznych mog¹ byæ dok³adane dalsze modu³y g³ówne.
W³anie dziêki utworzeniu modu³ów specjalistycznych oczekuje siê szeregu zalet:
1. Modu³y specjalistyczne powinny stanowiæ przede wszystkim modu³ow¹ alternatywê dla pojedynczych zawodów wyuczonych. Zamiast zapisywania pojedynczego zawodu wyuczonego,
co zmniejsza przejrzystoæ w rodowisku zawodów wyuczonych, wymagane umiejêtnoci oraz
wiedza powinny byæ przekazywane w ramach modu³ów specjalistycznych.
2. Zadaniem modu³ów specjalistycznych powinno byæ równie¿ umo¿liwienie kszta³cenia dualnego w tych obszarach zawodowych, w których niewystarczaj¹ce wykszta³cenie podstawowe
nie uzasadnia³oby wprowadzenia pojedynczego zawodu wyuczonego. Poprzez modu³ podstawowy, który stanowi³by podstawê dla wielu pojedynczych zawodów wyuczonych, kszta³cenie
dualne mog³oby byæ równie¿ w wiêkszym stopniu stosowane w nowych i popularnych bran¿ach us³ug.
3. Ponadto treci kszta³cenia, które zgodne s¹ z nagl¹cymi wymogami kwalifikacyjnymi danej
bran¿y mog³yby równie¿ szybciej i w prostszy sposób zostaæ zintegrowane w kszta³cenie
w postaci modu³ów specjalistycznych. Alternatywna mo¿liwoæ dla pojedynczych zawodów
wyuczonych zwiêkszy³aby ca³kowit¹ liczbê zawodów wyuczonych.
Wdro¿enie nowych treci kszta³cenia by³oby mo¿liwe nie tylko w ramach modu³ów specjalistycznych. Równie¿ nowe modu³y g³ówne mog³yby byæ doczepione do istniej¹cych modu³owych zawodów wyuczonych.
Budowê, wzglêdnie kolejnoæ modu³ów nale¿y rozpatrywaæ pod wzglêdem treci a nie czasu. W ten sposób treci kszta³cenia mo¿na przenieæ z modu³u g³ównego, wzglêdnie specjalistycznego od razu do kszta³cenia w module podstawowym. Do koñca ka¿dorazowo ustalonego okresu
kszta³cenia wszystkie umiejêtnoci oraz wiedza musz¹ jednak pojawiaæ siê w ka¿dym z modu³ów.
EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 4/2005

71

Zalety planu

Wraz z wprowadzeniem modularyzacji powinno siê równie¿ dostosowaæ istniej¹ce uregulowania dotycz¹ce egzaminów dodatkowych. Osoby posiadaj¹ce przygotowanie kwalifikuj¹ce do
wykonywania pracy, stosowne dla danego zawodu lub zawodu pokrewnego zarówno z zakresu
praktyki zawodowej, jak i teoretycznego powinny, zgodnie z przedstawionym projektem dziêki
nowemu regulaminowi, zyskaæ nieskomplikowany dostêp do zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Wszystko to przewidziane jest w obowi¹zuj¹cych obecnie ustaleniach. Egzamin dodatkowy
rozci¹ga siê na przedmioty egzaminu praktycznego, które mog¹ byæ zdane w ramach modu³u
g³ównego i specjalistycznego.
Nowa regulacja charakteryzuje siê nastêpuj¹cymi cechami:
 Nawi¹zanie do tego samego, wzglêdnie zbli¿onego specjalistycznie obszaru zawodowego,
a nie do tradycyjnego pojêcia pokrewieñstwa.
 Umo¿liwienie zdania egzaminu dodatkowego osobom posiadaj¹cym przygotowanie z zakresu
praktyki zawodowej, jak i teoretyczne kwalifikuj¹ce do wykonywania pracy  stosowne dla
danego zawodu, wzglêdnie zawodu pokrewnego.
 Zwolnienie z czêci praktycznego egzaminu, co mo¿e byæ dokonywane pod pewnymi warunkami ustalonymi przez Ministerstwo Federalne Gospodarki i Pracy, wzglêdnie jednostkê przeprowadzaj¹ca praktykê zawodow¹.
Przekszta³canie systemu egzaminu dodatkowego odbywa siê równie¿ na tle odnonych dyskusji na poziomie europejskim, zgodnie z którymi zasady kszta³cenia ustawicznego, uznawania
ju¿ zdobytych kwalifikacji, jak równie¿ zwiêkszone zaufanie dla systemów kszta³cenia zawodowego powinny zostaæ zintensyfikowane.
Projekt przewiduje, ¿e przy ustalaniu treci egzaminu mo¿liwe jest zró¿nicowanie odpowiednio do stopnia i rozmiaru kwalifikacji zdobytych w sposób nieformalny, a tym samym czêciowa lub ca³kowita rezygnacja z egzaminu teoretycznego.
Podsumowuj¹c, poprzez wdro¿enie modularyzacji oczekiwane s¹ nastêpuj¹ce zalety dla jednostek zaanga¿owanych w kszta³cenie zawodowe:
Zalety dla m³odzie¿y:
 bardziej elastyczna organizacja kszta³cenia przez ulepszone i zwiêkszone mo¿liwoci kombinacji na bazie struktury modu³owej;
 ³atwiejsza uznawalnoæ ju¿ istniej¹cych i zdobytych kwalifikacji;
 zwiêkszenie mobilnoci przez mo¿liwoæ zaliczania modu³ów;
 polepszenie przejrzystoci oferty kszta³cenia zawodowego dziêki zmniejszeniu liczby zawodów wyuczonych do oko³o 150 zawodów podstawowych.
Zalety dla gospodarki:
 lepsza mo¿liwoæ stworzenia specjalistycznego kszta³cenia uczniów posiadaj¹cych szerokie
wykszta³cenie podstawowe, bez koniecznoci dalszego rozdrabniania rodowiska zawodów
wyuczonych na pojedyncze zawody;
 bardziej elastyczna organizacja kszta³cenia dziêki polepszonej i zwiêkszonej mo¿liwoci kombinacji na bazie struktury modu³owej;
 umo¿liwienie prowadzenia kszta³cenia zawodowego wiêkszej liczbie zak³adów;
 lepsze dopasowanie wykszta³cenia do potrzeb danej bran¿y.
T³. Ma³gorzata Jesionek

ród³o: BWP Berufsbildung In Wissenschaft und Praxis. Bundesinstitut für Berufsbildung 4/2005, s. 2325.
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Zarz¹dzanie jakoci¹  nowe zadania ZDZ
Quality managment  new tasks
of Vocational Development Centres
S³owa kluczowe: zarz¹dzanie jakoci¹, systemy jakoci, doskonalenie zawodowe
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Summary:
The article describes the concepts of quality policy of Vocational Development Centres. On the
basis of Vocational Development Center in Katowice, the activities aiming to improve its management efficiency by introducing and applying ISO standard are discussed. The authors analyse the
stages of implementation of the quality management system according to PN-EN ISO 9001:2001
requirements and the benefits that result from introducing quality management system in Vocational
Development Centers.

Wprowadzenie
Wa¿nym elementem dokonuj¹cej siê transformacji w Polsce jest zapewnienie jakoci wytwarzanych dóbr i wiadczonych us³ug, co jest warunkiem sprostania konkurencji w wymiarze
europejskim i globalnym. Równie¿ owiata podlega tym regu³om, gdzie podstawowym klientem
jest uczeñ, student, s³uchacz, oczekuj¹cy us³ug wysokiej jakoci. Dostawca us³ug edukacyjnych
ma zaspokoiæ jego oczekiwania i potrzeby.
Polityka jakoci od dawna wpisana jest w strategiê rozwoju edukacji w Zak³adach Doskonalenia Zawodowego. Konkurowanie przez jakoæ jest w ZDZ procesem ci¹g³ym, systematycznie
doskonalonym i poszerzanym o nowe elementy. Jest równie¿ podstaw¹ budowania presti¿u i wiarygodnoci firmy.
Planuj¹c kierunki i formy dzia³ania Zak³ady Doskonalenia Zawodowego uwzglêdniaj¹ strategiczne cele rozwoju kszta³cenia ustawicznego poprzez: wzbogacanie oferty kszta³cenia w formach szkolnych i pozaszkolnych, w celu poprawy dostêpnoci do edukacji stosownie do aspiracji
EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 4/2005
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i indywidualnych potrzeb edukacyjnych, podnoszenie jakoci kszta³cenia, tworzenie kompleksowej oferty us³ug edukacyjnych od doradztwa zawodowego, poprzez dzia³alnoæ edukacyjn¹, a¿ do
porednictwa pracy, rozszerzanie banku programów nauczania kursowego, których modu³owa struktura zapewnia cis³e powi¹zanie oferty edukacyjnej ze strategi¹ rozwoju gospodarczego kraju.
Zadania te realizowane s¹ poprzez: rozwijanie sieci szkó³ niepublicznych i oferowanie mo¿liwoci kszta³cenia w typach szkó³ i zawodach o szczególnych walorach rynkowych z uwzglêdnieniem potrzeb edukacyjnych m³odzie¿y i doros³ych; kontynuacjê modernizacji bazy dydaktycznej i jej wyposa¿enia w rodki technodydaktyczne gwarantuj¹ce podnoszenie atrakcyjnoci kszta³cenia w pracowniach przedmiotowych z mo¿liwoci¹ dostêpu do komputera i Internetu; zapewnienie doskonalenia zawodowego i metodycznego kadry nauczycieli i wyk³adowców; kierowanie
pracowników na studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego; tworzenie struktur organizacyjnych zapewniaj¹cych koordynacjê kszta³cenia szkolnego i pozaszkolnego, tworz¹c tym
samym optymaln¹ strukturê kszta³cenia ustawicznego w ZDZ. Zdobywanie przez kolejne ZDZ
potwierdzenia jakoci us³ug edukacyjnych w formie: uzyskiwania certyfikatów ISO-9000 (16 ZDZ),
wprowadzenia i stosowania systemu jakoci zgodnego ze standaryzacj¹ orodków Krajowego
Systemu Us³ug dla Ma³ych i rednich Przedsiêbiorstw (7 ZDZ), uzyskania wpisu do rejestru placówek prowadzonego przez Wojewódzkie Urzêdy Pracy (24 ZDZ), uzyskiwania zgody Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej na prowadzenie Agencji Porednictwa Pracy (11 ZDZ), wystêpowania do Ministerstwa Gospodarki i Pracy o indywidualny kod dostêpu do banku programów
modu³owych opracowanych w ramach programu PHARE, uzyskiwania przez orodki kszta³cenia
kursowego akredytacji kuratora owiaty (16 ZDZ), uzyskiwania wyró¿nieñ regionalnych wiadcz¹cych o wysokiej pozycji ZDZ w dzia³alnoci edukacyjnej i gospodarczej.
Wolny rynek us³ug edukacyjnych, jaki powsta³ w Polsce, spowodowa³, ¿e edukacja sta³a siê
us³ug¹ wiadczon¹ zarówno przez publiczne, jak i niepubliczne placówki owiatowe. Zaczê³y siê
one przecigaæ w ró¿nych propozycjach ofert szkoleniowych i form kszta³cenia, stosuj¹c ró¿ne
formy reklamy. Postawi³o to potencjalnych klientów chc¹cych kszta³ciæ siê i doskonaliæ swoje
kwalifikacje, w sytuacji wyboru, czêsto wed³ug kryterium cenowego, a nie jakociowego. St¹d te¿
ZDZ podjê³y decyzjê o zainicjowaniu dzia³añ s³u¿¹cych profesjonalizacji us³ug edukacyjnych
zarówno na etapie projektowania, wykonawstwa, dokumentowania, jak i rozwoju. Wytyczne do
tego znaleziono przede wszystkim w normie ISO 9001.
Pierwszym ZDZ, który ju¿ w 1998 r. rozpocz¹³ prace zmierzaj¹ce do wdro¿enia systemu zapewnienia jakoci wg normy PN-ISO 9001 by³ Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

System Zarz¹dzania Jakoci¹ w ZDZ Katowice
Dlaczego rozpoczêto wdra¿anie SZJ?
Decyzja o rozpoczêciu wdro¿enia SZJ w ZDZ Katowice (a w dalszej kolejnoci i pozosta³ych 15 ZDZ) opiera³a siê na za³o¿eniu, i¿ okolicznoci¹ powoduj¹c¹ obligatoryjnoæ zmian jest
stale zmieniaj¹cy siê rynek, otoczenie, potrzeby i wymagania klienta. To, co w firmie sprawdza
siê dzisiaj pod wzglêdem organizacyjnym, strukturalnym i ekonomicznym, jutro bêdzie niewystarczaj¹ce.
Wed³ug Petera F. Druckera wyzwaniem dla zarz¹dzania w XXI wieku jest to, by staæ siê
liderem, propagatorem zmian traktowanych jako szansa, a nie zagro¿enie1.
1

P.F. Drucker: Zarz¹dzanie w XXI wieku. Muza S.A. Warszawa 2000, s. 93.
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Podejmowanie decyzji podyktowane by³o przede wszystkim: wymaganiami i wiadomoci¹
oczekiwañ klientów, zwiêkszeniem zaufania do firmy edukacyjnej, u³atwieniem nadzoru nad procesami, sk³adaj¹cymi siê na realizacjê us³ugi, utrzymaniem ich stabilnoci i usprawnienie zarz¹dzania, zwiêkszeniem konkurencyjnoci firmy, presti¿em, mo¿liwoci¹ wspó³pracy z firmami
posiadaj¹cymi certyfikaty jakoci, klarownoci¹ podzia³u odpowiedzialnoci i kompetencji poszczególnych pracowników, wspó³prac¹ z partnerami zagranicznymi.
Wdro¿enie Systemu Jakoci w ZDZ Katowice
Proces wdra¿ania systemu zapewnienia jakoci wg normy ISO 9001 rozpoczêto od powo³ania Pe³nomocnika ds. jakoci oraz zespo³u, którego zadaniem by³o opracowanie niezbêdnej dokumentacji systemu oraz okrelenie obszaru dzia³ania obejmowanego systemem (w przypadku jednych ZDZ by³o to kszta³cenie kursowe, w przypadku innych ca³oæ kszta³cenia, tzn. formy szkolne i pozaszkolne). Kolejne dzia³ania zmierzaj¹ce do wdro¿enia systemu w ZDZ okreli³ harmonogram prac, stanowi¹cy za³¹cznik do umowy z firm¹ konsultingow¹, która udziela pomocy przy
wdra¿aniu systemu.
W I etapie realizacji przeprowadzone zosta³y szkolenia maj¹ce na celu przekazanie informacji o systemie jakoci i wymaganiach normy ISO 9001 skierowane do: Zarz¹du Zak³adu, Zespo³u
opracowuj¹cego dokumentacjê systemu jakoci (SJ), kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych.
Kolejnym etapem we wdro¿eniu systemu zapewnienia jakoci by³o opracowanie dokumentacji SJ: procedur, instrukcji, a tak¿e Ksiêgi Jakoci i polityki jakoci. W pracach tych brali udzia³
zarówno cz³onkowie powo³anego Zespo³u, jak równie¿ inni pracownicy reprezentuj¹cy ró¿ne jednostki i komórki organizacyjne Zak³adu, realizuj¹cy na co dzieñ dzia³ania merytoryczne opisywane w dokumentacji.
Prace nad opracowaniem dokumentacji prowadzone pod nadzorem Pe³nomocnika ds. jakoci by³y tak ukierunkowane, aby struktura dokumentacji systemu jakoci, jej zgodnoæ z wymaganiami poszczególnych rozdzia³ów normy pozwala³a na osi¹gniêcie ustalonego i stabilnego poziomu jakoci us³ugi kszta³cenia i doskonalenia w systemie kursowym we wszystkich Centrach
i Orodkach Kszta³cenia ca³ego obszaru dzia³alnoci Zak³adu.
Ca³a opracowana dokumentacja zosta³a poddana ocenie przez niezale¿nych specjalistów
w zakresie norm ISO.
Kolejnym etapem by³o wdro¿enie dokumentacji we wszystkich jednostkach i komórkach
organizacyjnych Zak³adu objêtych systemem. Równolegle przeprowadzono szkolenie audytorów
wewnêtrznych sporód osób rekrutuj¹cych siê ze wszystkich obszarów dzia³alnoci Zak³adu.
Ze wzglêdu na organizacjê Zak³adu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach (lokalizacja
jednostek na obszarze 4 województw) ka¿dy prowadzony w jednostce kszta³cenia kursowego audyt wewnêtrzny obejmowa³ swym zakresem ca³¹ dokumentacjê systemu. Audyty prowadzone
by³y przez osoby posiadaj¹ce odpowiednie kwalifikacje i reprezentuj¹ce wszystkie kierunki dzia³alnoci Zak³adu (w ró¿nym stopniu: orodki kszta³cenia, szko³y, warsztaty oraz Biuro Zak³adu).
Na jednostkê certyfikacyjn¹ wybrano Polskie Centrum Badañ i Certyfikacji z Warszawy.
W marcu 2000 roku odby³ siê audyt certyfikacyjny przeprowadzony przez audytorów PCBC.
Ze wzglêdu na ukazanie siê nowej normy PN-EN ISO 9001: 2001 stopniowo dzia³ania doskonal¹ce ukierunkowywane by³y na dostosowanie funkcjonuj¹cego systemu zapewnienia jakoci do nowych wymagañ. Równoczenie podjêto decyzjê o rozszerzeniu zakresu systemu o kszta³cenie w formach szkolnych. Wynika³o to m.in. z potrzeby ujednolicenia standardów obowi¹zuj¹EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 4/2005
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cych w Zak³adzie dla ca³ej dzia³alnoci (m.in. dba³oæ o zgodnoæ z wewnêtrznymi zarz¹dzeniami
i obowi¹zuj¹cymi regulacjami prawnymi, zakupy sprzêtu i wyposa¿enia, nadzór nad infrastruktur¹), co mia³o przyczyniæ siê do lepszej organizacji Zak³adu i jeszcze lepszego zarz¹dzania.
Do podjêcia ww. decyzji przyczyni³o siê równie¿ coraz wiêksze zainteresowanie placówek
owiatowych posiadaniem certyfikatów jakoci oraz mo¿liwoæ wykorzystania dowiadczenia
konsultantów Zak³adu przy wdra¿aniu SZJ w owiacie.
W zwi¹zku z powy¿szym zrealizowano nastêpuj¹ce dzia³ania: przeprowadzono szkolenia
dla pracowników etatowych szkó³ Zak³adu maj¹ce na celu ogólne zapoznanie uczestników z problematyk¹ zarz¹dzania jakoci¹, dla pozosta³ych pracowników Zak³adu objêtych systemem, informuj¹ce o zmianach w wymaganiach nowej normy ISO 9001, dla dodatkowych osób powo³anych w sk³ad Zespo³u opracowuj¹cego dokumentacjê SZJ, dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach Zak³adu w ramach umów cywilno-prawnych z zakresu systemu zarz¹dzania jakoci¹, opracowano niezbêdn¹ dokumentacjê dla kszta³cenia w systemie szkolnym oraz dokonano aktualizacji dokumentacji SZJ uwzglêdniaj¹c zachodz¹ce zmiany wewnêtrzne oraz wymagania nowej normy, we wszystkich szko³ach Zak³adu przeprowadzono audyty wewnêtrzne.
Podtrzymano wspó³pracê z Polskim Centrum Badañ i Certyfikacji, w wyniku której w marcu
2003 roku przeprowadzono audyt certyfikacyjny (odnowienia). W konsekwencji Zak³ad przed³u¿y³ wa¿noæ certyfikatu do marca 2006 roku, jednoczenie rozszerzaj¹c jego zakres o kszta³cenie
w systemie szkolnym oraz potwierdzi³ dostosowanie systemu zarz¹dzania jakoci¹ do wymagañ
normy PN-EN ISO 9001:2001. Ponownie w trakcie audytu nie stwierdzono niezgodnoci. Kolejne, przeprowadzane co rok audyty sprawdzaj¹ce (zewnêtrzne) potwierdzaj¹ funkcjonowanie systemu i jego doskonalenie zgodnie z wymaganiami normy. Równie¿ wyniki audytów wewnêtrznych potwierdzaj¹ fakt, ¿e system funkcjonuje coraz lepiej. Miêdzy innymi rednia liczba niezgodoci stwierdzonych w trakcie audytów wewnêtrznych co rok maleje (od prawie 7 niezgodnoci
w 1999 roku do 1 niezgodnoci w 2004 roku).
Charakterystyka Systemu Jakoci w ZDZ Katowice
System zarz¹dzania jakoci¹ wprowadzony w ZDZ Katowice obejmuje zarówno procesy
g³ówne, bezporednio zwi¹zane z wykonywaniem us³ug edukacyjnych na rzecz klienta, jak i procesy wspomagaj¹ce, doskonal¹ce oraz dzia³ania (procesy) wynikaj¹ce z wymagañ normy ISO
9001: 2000. Dla zapewnienia skutecznoci dzia³ania systemu zarz¹dzania jakoci¹, w sta³ej realizacji jego zasad, uczestnicz¹ wszyscy pracownicy jednostek/komórek organizacyjnych Zak³adu
objêtych systemem.
Poprawnoæ funkcjonowania systemu zarz¹dzania jakoci¹ jest zapewniana przez: podanie
do wiadomoci wszystkim pracownikom zasad polityki jakoci oraz wymagañ wobec jakoci realizowanych us³ug, dostêpnoæ stosownych procedur i instrukcji w ka¿dym miejscu, gdzie jest to
niezbêdne, planowanie i realizowanie szkoleñ dla pracowników, zapewniaj¹cych przyswojenie,
utrwalenie oraz uaktualnienie wiedzy na temat systemu zarz¹dzania jakoci¹, nadanie poszczególnym pracownikom odpowiedzialnoci i uprawnieñ, systematyczn¹ kontrolê wdro¿enia i funkcjonowania systemu, wykonywan¹ przez pracowników (samokontrola), kierownictwo jednostek/
/komórek organizacyjnych (kontrola dzia³añ pracowników Zak³adu), audyty wewnêtrzne i przegl¹dy systemu zarz¹dzania jakoci¹, wykonywane przez kierownictwo.
W systemie zarz¹dzania jakoci¹ Zak³adu Doskonalenia Zawodowego zidentyfikowano procesy g³ówne, wspomagaj¹ce i doskonal¹ce. Jednoczenie okrelono kryteria wykonania i monitorowania tych procesów. Zapewnia siê i ci¹gle doskonali ich skutecznoæ. Zarz¹dza siê tak¿e wzajemnymi oddzia³ywaniami miêdzy procesami dla osi¹gniêcia za³o¿onych celów.
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Dzia³ania Zak³adu obejmuj¹ procesy g³ówne takie, jak: pozyskiwanie klientów, projektowanie programów us³ug edukacyjnych, ich realizacja i ewaluacja.
Sekwencje zidentyfikowanych procesów g³ównych i ich powi¹zania z procesami wspomagaj¹cymi oraz doskonal¹cymi przedstawiono na schemacie stanowi¹cym Za³¹cznik 1.
Doskonalenie Systemu Jakoci
System zarz¹dzania jakoci¹ jest zbudowany w oparciu o koncepcjê ci¹g³ego doskonalenia. Wymaga ona zaplanowania, w jaki sposób system bêdzie doskonalony oraz uwzglêdniania
wielu innych dzia³añ, które mo¿na wykorzystaæ do udoskonalenia procesu. S¹ one wynikiem analizy danych.
Samoocena  przywództwo, rozwój i zarz¹dzanie zasobami kadr
Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Katowicach poddano ocenie wg dwóch kryteriów 
Przywództwo i Zasoby ludzkie  rozwój i zarz¹dzanie  Amerykañskiej Nagrody Jakoci Malcolma Baldrigea2. Jako metodê badawcz¹ zastosowano wywiad, kieruj¹c listê pytañ diagnostyczno-kontrolnych z zakresu przywództwa  do Prezesa Zarz¹du Zak³adu, z zakresu zarz¹dzania zasobami ludzkimi  do kierownika Zespo³u Organizacyjno-Prawnego, bowiem w strukturze tego zespo³u mieszcz¹ siê Kadry.
Przywództwo
Kryterium to odnosi siê do oceny osobistego przywództwa i zaanga¿owania najwy¿szego
kierownictwa w kreowanie i utrzymanie koncentracji na kliencie oraz wyranych i widocznych
wartociach dotycz¹cych jakoci. Badaniu podlegaj¹ nastêpuj¹ce obszary: przywództwo najwy¿szego szczebla, system i organizacja przywództwa, odpowiedzialnoæ za sprawy publiczne i rola
firmy w spo³eczeñstwie, tak¿e sposób integrowania wartoci systemu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, obejmuj¹cy równie¿ odpowiedzialnoæ publiczn¹.
W ramach samooceny obszar Przywództwo najwy¿szego szczebla otrzyma³ wy³¹cznie
maksymalne oceny. Potwierdzono w ten sposób m.in.: wprowadzenie wypracowanego, zwartego
i przejrzystego zestawu wartoci, które objaniaj¹, na czym organizacja siê opiera i w co wierzy,
zaanga¿owanie kierownictwa wy¿szego szczebla w wytyczanie wa¿niejszych, d³ugookresowych
celów firmy dla zapewnienia przetrwania i sukcesu w przysz³oci, koncentracjê na szansach rozwoju dzia³alnoci firmy, zaanga¿owanie w dzia³anie wiadcz¹ce o orientacji na klienta i wspieranie wartoci wyznawanych w firmie, czêste przegl¹dy stopnia zadowolenia klientów, stopnia satysfakcji pracowników oraz danych dotycz¹cych jakoci us³ug, istnienie zbioru wskaników, które mog¹ byæ zastosowane do oceny przywództwa i zaanga¿owania zarz¹du Zak³adu, a tak¿e dowodów systematycznego podchodzenia do oceny w tym zakresie.
Maksymalne oceny przyznano w przypadku 13 z 21 zagadnieñ, potwierdzaj¹c tym sposobem, m.in. istnienie dowodów na to, ¿e: system przywództwa nie jest wynikiem nieplanowanej
ewolucji, lecz w sposób logiczny zosta³ zaprojektowany, na wszystkich szczeblach zarz¹dzania
mierzy siê stopieñ zadowolenia wewnêtrznych lub zewnêtrznych odbiorców, system przywództwa i struktura organizacyjna s¹ dostosowane do rozmiarów i rodzaju przedsiêbiorstwa oraz ¿e
2

PN-EN ISO 9004:2000; Systemy zarz¹dzania jakoci¹. Wymagania dotycz¹ce doskonalenia funkcjonowania. PKN,
Warszawa 2001.
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podlegaj¹ systematycznemu ocenianiu, istnieje zrównowa¿ony zestaw miar wyników finansowych i niefinansowych, które regularnie podlegaj¹ przegl¹dom i analizom.
Ni¿sze oceny, na poziomie 4  wprowadzono czêciowo, dotycz¹ pozosta³ych zagadnieñ
z tego obszaru, tj. m.in.: wspó³pracy wszystkich czêci organizacji nad osi¹gniêciem wspólnych
celów, zastosowania filozofii TQM przy projektowaniu struktury organizacyjnej, eliminacji zbêdnych prac i zbêdnych szczebli zarz¹dzania w celu sp³aszczenia organizacji i skutecznoci dzia³ania struktury organizacyjnej, gromadzenia danych o konkurentach.
W ramach Przywództwa ostatnim badanym obszarem jest Odpowiedzialnoæ publiczna
i postawa obywatelska, gdzie ocenia siê, jak przedsiêbiorstwo ³¹czy sw¹ odpowiedzialnoæ publiczn¹ z polityk¹ jakoci i praktykami doskonalenia, a tak¿e  jaka jest jego postawa obywatelska. Maksymalne oceny potwierdzaj¹: istnienie spisu kluczowych miar do oceny roli firmy
w spo³eczeñstwie i jej odpowiedzialnoci za sprawy publiczne, istnienie ró¿nych róde³ danych,
z których firma korzysta przy prognozowaniu rozwoju us³ug, istnienie dowodów wiadcz¹cych
o systematycznym podejciu do szkolenia pracowników w zakresie legalnoci dzia³añ i etyki zachowañ, ustalenie zakresu dzia³añ, wiadcz¹cych o dobrym spe³nianiu roli zbiorowego obywatela
oraz zaanga¿owaniu na rzecz dobra publicznego.
Badanie potwierdzi³o, i¿ naczelne kierownictwo rozwija umiejêtnoci potrzebne do osi¹gniêcia d³ugofalowego sukcesu oraz ci¹g³ego doskonalenia systemu zarz¹dzania organizacj¹ jako
zasadniczego procesu uzyskiwania ci¹g³ej poprawy.
Obszary w ramach kryterium Przywództwa oceniono ogó³em na 225 punktów z 260 mo¿liwych do uzyskania.
Rozwój i zarz¹dzanie kadrami
W tym kryterium oceniany jest sposób, w jaki umo¿liwia siê rozwój pe³nego potencja³u pracowników, s³u¿¹cego wype³nianiu zadañ jakociowych i operacyjnych. Badaniu podlegaj¹ nastêpuj¹ce obszary: planowanie i oceny zasobów kadrowych, systemy wysoko wydajnej pracy, szkolenie, doskonalenie zawodowe i rozwój pracowników, dobrobyt i satysfakcja pracowników.
Ocenia siê tak¿e wysi³ki przedsiêbiorstwa s³u¿¹ce zbudowaniu i utrzymaniu rodowiska doskona³oci jakociowej, sprzyjaj¹cego pe³nemu uczestnictwu i osobistemu rozwojowi.
Planowanie i zarz¹dzanie zasobami ludzkimi to pierwszy obszar odniesienia, w którym
ocenia siê sposób integrowania i zarz¹dzania: zasobami ludzkimi, planami i procesami w po³¹czeniu z ogólnymi planami jakociowymi i planami dzia³añ operacyjnych oraz na ile zarz¹dzanie
i planowanie zasobów ludzkich odpowiada potrzebom ca³ego personelu.
Rozpiêtoæ ocen uzyskanych w wyniku analizy pytañ kontrolnych w omawianym zakresie
kszta³towa³a siê od 2 (s¹ dowody, lecz nie wprowadzono) do 5 (s¹ dowody i wprowadzono
w pe³ni).
W wyniku badania ustalono, i¿ strategia i plany rozwoju kadr w Zak³adzie s¹ ustalane na
podstawie d³ugo- i krótkookresowych celów organizacji w dziedzinie jakoci i doskona³oci dzia³ania w ramach ogólnego procesu planowania strategicznego.
W obszarze Systemy wysoko wydajnej pracy oceniany by³ sposób, w jaki umo¿liwia siê
pracownikom skuteczne dzia³anie na rzecz realizacji planów jakociowych przedsiêbiorstwa oraz
planów dzia³añ operacyjnych wraz ze stopniem zaanga¿owania.
Maksymalne oceny potwierdzaj¹ fakt popartego dowodami:
 wprowadzenia zmian procedur pracy w porównaniu z procedurami tradycyjnymi,
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 uelastycznienia prac w porównaniu ze stanami poprzednimi,
 istnienia warunków i mo¿liwoci wysuwania lub wdra¿ania przez pracowników pomys³ów
usprawniaj¹cych dzia³anie organizacji,
 ci¹g³ego doskonalenia podejcia do procedur roboczych.
Wp³yw wynagrodzeñ i wyró¿nieñ stosowanych w Zak³adzie na wzmocnienie wydajnoci
pracy i doskonalenia procedur roboczych oceniono stosunkowo nisko  w skali od 1 do 3.
Kolejn¹ pozycj¹ badañ w ramach obszaru Rozwój i zarz¹dzanie kadrami jest Szkolenie,
doskonalenie zawodowe i rozwój pracowników, gdzie oceniany by³ sposób okrelania potrzeb
edukacyjnych wszystkich pracowników w odniesieniu do jakoci.
W wyniku analizy stwierdzono potwierdzone dowodami: istnienie strategicznego planu szkolenia, ³¹cz¹cego szkolenie i doskonalenie zawodowe z celami dzia³alnoci firmy, powi¹zanie szkoleñ
i doskonalenia zawodowego z kluczowymi celami firmy, systematyczne podejcie do identyfikowania przysz³ych potrzeb szkolenia pracowników s³u¿¹cych ich rozwojowi, prowadzenie systematycznych analiz okrelaj¹cych potrzeby szkolenia ró¿nych s³u¿b i ró¿nych szczebli zatrudnionych, dokonywanie pomiarów wp³ywu pewnych kursów na takie wyniki dzia³alnoci, jak zadowolenie klientów, wyniki finansowe, produktywnoæ lub jakoæ obs³ugi.
Ocenê na poziomie 4 (wprowadzono czêciowo) przyznano w zakresie istnienia planu rozwoju karier ka¿dego pracownika.
Dobrobyt i satysfakcja pracowników jest ostatni¹ pozycj¹ badañ w ramach obszaru Rozwój i zarz¹dzanie kadrami. Tu ocenie podlega³ sposób utrzymywania rodowiska sprzyjaj¹cego
dobrobytowi i rozwojowi wszystkich pracowników.
W wyniku analizy pozycja ta uzyska³a wy³¹cznie maksymalne oceny, co potwierdzi³o poparte dowodami: istnienie programów pomocy oferowanych wszystkim pracownikom, prowadzenie
regularnych badañ morale i zadowolenia pracowników, stosowanie wskaników do pomiaru zadowolenia pracowników, istnienie systematycznego procesu badania wskaników zadowolenia
pracowników i wypracowywania dzia³añ koryguj¹cych te problemy, które wywo³uj¹ zastrze¿enia
pracowników, brak uwag ze strony urzêdów ds. bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz spraw s¹dowych, dotycz¹cych bhp.
Badanie potwierdzi³o, i¿ wykorzystanie potencja³u ludzkiego Zak³adu jest ukierunkowane
na systematyczn¹ poprawê efektów koñcowych.
Obszary w ramach kryterium Rozwój i zarz¹dzanie kadrami oceniono ogó³em na 207 punktów na 240 mo¿liwych do uzyskania.
Ocena satysfakcji klienta
Egzystencja ka¿dego przedsiêbiorstwa w znacznej mierze zale¿y od zadowolenia jego klientów. Tylko klient, którego oczekiwania i ¿¹dania s¹ spe³nione, bêdzie klientem lojalnym.
Badania wzrostu satysfakcji klienta opieraj¹ siê w ZDZ na analizie ankiet dla s³uchaczy i ankiet dla zleceniodawców. Badaniami, zgodnie z procedur¹, objêtych jest 30% wszystkich kursów
organizowanych przez jednostkê. Ponadto obligatoryjnie badaniom podlegaj¹ kursy, na których
nie przeprowadza siê egzaminu przed komisj¹ powo³an¹ przez Prezesa Zarz¹du.
Badaniu podlegaj¹ nastêpuj¹ce obszary:
 czy kurs spe³ni³ oczekiwania?
 ocena kursu, w tym: ocena poziomu szkolenia, ocena czasu trwania kursu, ocena wyk³adowców, cena kursu,
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 ocena orodka: informacja o ofercie kursowej, ocena wyposa¿enia i materia³ów dydaktycznych, poziom obs³ugi klienta.
Wyniki badañ dowodz¹, i¿ wdro¿ony system zarz¹dzania jakoci¹ ju¿ w pierwszym roku
funkcjonowania zapewni³ wysok¹ satysfakcjê klientów w zakresie jakoci wiadczonych us³ug
edukacyjnych oraz pozwoli³ utrzymywaæ wskaniki satysfakcji klienta na wysokim poziomie,
z tendencj¹ niewielkiego wzrostu tych wskaników.
Dzia³ania koryguj¹ce i zapobiegawcze
Celem dzia³añ koryguj¹cych jest likwidacja lub minimalizacja skutków wykrytych niezgodnoci, natomiast celem dzia³añ zapobiegawczych jest wyeliminowanie potencjalnych przyczyn
niezgodnoci dla zapobie¿enia ich wyst¹pienia. Ka¿dy pracownik Zak³adu musi byæ kompetentny
i odpowiedzialny za zg³aszanie wykrytych niezgodnoci dyrektorowi/kierownikowi jednostki/
/komórki organizacyjnej, w której ta niezgodnoæ wyst¹pi³a. Ostateczn¹ decyzjê w sprawie niezgodnoci podejmuje Pe³nomocnik. Kierownicy i pracownicy wskazani przez Pe³nomocnika ds.
Jakoci s¹ odpowiedzialni za podjêcie stosownych dzia³añ koryguj¹cych i /lub zapobiegawczych.
ród³em informacji o niezgodnociach s¹ miêdzy innymi: zapisy z przegl¹dów zarz¹dzania
dokonywanych przez kierownictwo, raporty z audytów wewnêtrznych, reklamacje klientów, wszelkie inne informacje wewnêtrzne lub zewnêtrzne, wyniki badañ ewaluacyjnych.
W ka¿dym przypadku analizuje siê przyczyny niezgodnoci, formu³uje program dzia³añ koryguj¹cych, wyznacza termin oraz osoby odpowiedzialne za realizacjê.
Pe³nomocnik ds. Jakoci odpowiada za sprawdzenie wykonania dzia³añ oraz za ocenê ich
skutecznoci.
Przegl¹dy zarz¹dzania
Aby zapewniæ skutecznoæ funkcjonowania systemu zarz¹dzania jakoci¹ oraz jego sta³e
doskonalenie, najwy¿sze kierownictwo Zak³adu co najmniej raz w roku wykonuje planowy przegl¹d systemu zarz¹dzania jakoci¹, s³u¿¹cy sprawdzeniu, czy stale s¹ spe³niane wymagania normy ISO 9001: 2000 oraz czy realizowana jest Polityka Jakoci i jej cele.
Przegl¹d ten stanowi zaplanowan¹ i uprzednio przygotowan¹ analizê: wszelkich niezgodnoci ujawnionych w czasie funkcjonowania systemu, skutecznoci i efektywnoci systemu zarz¹dzania jakoci¹, mo¿liwoci i celowoci dokonania zmian w systemie, w celu jego ulepszenia
i dostosowania do zmieniaj¹cych siê warunków.
Audyty wewnêtrzne
Pe³nomocnik ds. Jakoci opracowuje plan audytów wewnêtrznych na ka¿dy rok kalendarzowy. W planie tym okrelone s¹ audytowane obszary oraz terminy audytów.
Czêstotliwoæ audytów planowych ustala siê w sposób zró¿nicowany w zale¿noci od problemów wystêpuj¹cych w danym obszarze oraz od roli, jak¹ ten obszar odgrywa w zapewnieniu
systemu zarz¹dzania jakoci¹.
W razie potrzeby zarz¹dza siê audyty dorane, nie ujête w planie rocznym.
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Ocena wp³ywu systemu na proces zarz¹dzania
Istotnym elementem skutecznoci dzia³ania systemu jakoci w ka¿dej organizacji jest przekonanie realizuj¹cych produkcjê/us³ugi o p³yn¹cych korzyciach z wdro¿onego i utrzymywanego
systemu jakoci oraz o trudnociach z tym zwi¹zanych. Badania ankietowe przeprowadzone wród
kadry kierowniczej, zarz¹dzaj¹cej jednostkami organizacyjnymi ZDZ w Katowicach potwierdzi³y uzyskanie przez Zak³ad nastêpuj¹cych korzyci, wynikaj¹cych z certyfikacji systemu zarz¹dzania jakoci¹:
 korzyci wewnêtrzne: uzyskanie zaufania do w³asnych dzia³añ, do tego, ¿e zamierzona jakoæ
jest osi¹gana i utrzymywana, precyzyjne okrelenie zakresów zadañ, jasny podzia³ uprawnieñ
i odpowiedzialnoci, uporz¹dkowanie dokumentacji, motywacjê do dalszego rozwoju prac na
rzecz jakoci,
 korzyci zewnêtrzne: zwiêkszenie zadowolenia klientów, uzyskanie skutecznego instrumentu
w dzia³aniach marketingowych, wzrost konkurencyjnoci, poprawa wizerunku Zak³adu, pozyskiwanie lojalnoci klientów, wzrost zaufania klientów do dostarczonej us³ugi, zgodnej
z ich wymaganiami i wymaganiami przepisów, utrzymanie udzia³u w rynku us³ug edukacyjnych.
Jednoczenie ankietowani podkrelali, i¿ na etapie wdro¿enia systemu jakoci odnotowano
wzrost kosztów dzia³alnoci jednostek oraz koniecznoæ tworzenia dodatkowej dokumentacji.
Powsta³e utrudnienia zosta³y zrekompensowane uporz¹dkowaniem i ujednoliceniem dokumentacji, co ma du¿e znaczenie przy zapewnieniu powtarzalnoci procesów g³ównych, doskonal¹cych
i pomocniczych oraz utrzymaniu ich na poziomie zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ klienta.
Podkrelano, ¿e dla utrzymania systemu niezbêdne jest postêpowanie wg ustalonych procedur
i instrukcji z zachowaniem wymaganych terminów, co wymaga przeznaczenia dodatkowego czasu na realizacjê zadañ.
Wysi³ek wszystkich pracowników ZDZ w Katowicach na rzecz wdro¿enia systemu zarz¹dzania jakoci¹ zaowocowa³ nie tylko faktem stabilnoci Zak³adu na rynku edukacyjnym, ale
pozwoli³ równie¿ na jego rozwój. Dzi z liczb¹ 40 tys. osób szkolonych rocznie w formach kursowych i 3 tys. uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych wci¹¿ pozostaje najbardziej dynamicznym stowarzyszeniem owiatowym regionu. wiadcz¹ o tym uzyskiwane wyró¿nienia i nagrody jakoci.

Podsumowanie
Ponadstuletnia tradycja naszego stowarzyszenia owiatowego i trwa³oæ dzia³ania na rynku
edukacyjnym zobowi¹zuje nas do gwarantowania us³ug o wysokiej jakoci. Jest wiele sposobów
jej zapewnienia. O niektórych z nich wspomnielimy na wstêpie artyku³u. Przemiany lat 90. ubieg³ego wieku spowodowa³y, i¿ zaczêlimy poszukiwaæ systemu, który zagwarantuje wiadome
d¹¿enie wszystkich pracowników ZDZ do ci¹g³ego utrzymywania wysokiej jakoci us³ug edukacyjnych.
Z analizy dostêpnych nam systemów uznalimy, ¿e najbardziej kompleksowym jest system
oparty o normy ISO. Przyjêta strategia ich wdra¿ania wi¹za³a siê w pierwszym etapie z uwiadomieniem wszystkim pracownikom ZDZ dzia³aj¹cym na rzecz owiaty, ¿e przysz³y rozwój Zak³adu bêdzie w du¿ej mierze uzale¿niony od jakoci ich pracy i uto¿samiania siê z misj¹ firmy. St¹d
liczne seminaria, konferencje naukowe i spotkania z przedstawicielami zachodnich firm edukacyjnych, które posiadaj¹c wdro¿ony system, umo¿liwi³y nam przetransponowanie norm przyjê82
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tych dla firm produkcyjnych na obszar edukacyjny. By³ to prze³om. Pierwszym, który tego dokona³ w naszych strukturach, by³ w³anie Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Omówione tu na jego przyk³adzie dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy efektywnoci zarz¹dzania poprzez wprowadzenie i stosowanie normy ISO s¹ realizowane jeszcze w 15 ZDZ. Pozosta³e 8 Zak³adów przygotowuje siê do ich wdro¿enia. Spowoduje to objêcie systemem ca³ego Zwi¹zku ZDZ
i zapewni porównywalnoæ standardów kszta³cenia we wszystkich szko³ach i placówkach prowadzonych przez Zak³ady stowarzyszone w Zwi¹zku. Ma to szczególne znaczenie teraz, kiedy Polska jako cz³onek Unii Europejskiej uzyska³a mo¿liwoæ szybszego rozwoju gospodarczego poprzez znaczny wzrost inwestycji w jakoæ zasobów ludzkich.
D¹¿enie do ci¹g³ego podnoszenia jakoci kszta³cenia sta³o siê nie tylko wa¿nym elementem
polityki edukacyjnej pañstwa, ale równie¿ priorytetem dla niepublicznej sfery kszta³cenia, jego
si³¹ napêdow¹ i istotnym elementem konkurowania jakoci¹ us³ug edukacyjnych. Jakoæ dzi nie
oznacza prostego polepszania wyników nauczania, ale przede wszystkim zmianê sposobu mylenia polegaj¹cego na dobrze zaprojektowanym dzia³aniu, w³aciwej realizacji procesu dydaktycznego i permanentnym jego doskonaleniu. By³o to zadanie nies³ychanie trudne w przypadku Zak³adów Doskonalenia Zawodowego, które w formach pozaszkolnych kszta³c¹ blisko 300 tys. osób
rocznie w oko³o 300 zawodach i specjalnociach i prowadz¹ ponad 500 szkó³ ponadgimnazjalnych dla m³odzie¿y i osób doros³ych. Aby zapewniæ jakoæ us³ug edukacyjnych Zak³ady stworzy³y swego rodzaju filozofiê skutecznej pracy z m³odzie¿¹ i doros³ymi, gdzie kwalifikacje kadry,
zasady i metody kszta³cenia, struktura programu nauczania musz¹ zapewniæ skutecznoæ realizowanego procesu dydaktycznego, którego weryfikatorem jest pracodawca i rynek. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e wdro¿ony system zapewnienia jakoci wg normy ISO 9001 sta³ siê wa¿nym orê¿em
w proceduralnym podejciu do zapewnienia jakoci us³ug edukacyjnych.
Reasumuj¹c, nale¿y podkreliæ, i¿ decyzja o wdro¿eniu systemu jakoci musi byæ decyzj¹
przemylan¹, poprzedzon¹ dog³êbn¹ analiz¹, wspart¹ stabiln¹ sytuacj¹ ekonomiczn¹ Zak³adu. Czas
pokaza³, ¿e w naszym przypadku by³a to decyzja w³aciwa.
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Wies³aw ZAWISZA

Gimnazjum nr 8 im. Stanis³awa Westwalewicza, Tarnów

O koniecznoci okrelenia kompetencji
i standardów przygotowania nauczycieli
edukacji na odleg³oæ (ENO)
On the necessity of setting competences and standards
for preparing of distance-learning teachers
S³owa kluczowe: e-dyplom, kompetencje, nauczanie na odleg³oæ, standardy
Keywords: e-certificate, competences, distance learning, standards
Summary:
The authors describe e-learning as a method of teaching and learning. They took into consideration
the lack of regulations concerning the status of e-academy and e-certificate. The competences of
teachers who lead online courses are also described. The preparation of future educational online
teachers according to specified criteria and the creation of educational programs for tutors of various studies and courses are discussed.

Wprowadzenie
Rewolucja informatyczna spowodowa³a w polskiej edukacji pojawienie siê komputerów
w szko³ach i na uczelniach, a tak¿e powrót zapomnianej ju¿ nieco koncepcji nauczania korespondencyjnego. Koniecznoæ kszta³cenia du¿ej liczby studentów, a tak¿e dokszta³cania ogromnej rzeszy pracowników, zachêca³a do przyjrzenia siê na nowo mo¿liwociom nauczania na dystans.
Raport UNESCO pod przewodnictwem Delorsa z 1996 r. zaleca³ zró¿nicowanie i polepszenie
kszta³cenia na odleg³oæ dziêki wykorzystaniu nowych technologii. W Polsce wraz z zapocz¹tkowaniem reformy edukacji w 1999 r. zosta³a powo³ana do ¿ycia instytucja o nazwie Ogólnopolskie Centrum Edukacji Niestacjonarnej maj¹ca m.in. za zadanie opracowanie koncepcji rozwoju
edukacji na odleg³oæ. Jednoczenie dziêki funduszom unijnym powsta³o kilka regionalnych orodków edukacji niestacjonarnej. Sta³o siê to dziêki projektowi Phare Multicountry Programme in
Distance Education finansowanemu ze rodków PHARE [JackowiczKorczyñski J, 2005].
Najwiêkszym jednak problemem by³o brak unormowañ prawnych pozwalaj¹cych uznawaæ
dyplomy uzyskane w enauczaniu. Pewne zacz¹tki legislacyjnych uregulowañ mo¿na by³o zaobserwowaæ w Rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 1997 r. [MEN,
1997]. Okrelono w nim m.in. obowi¹zkowy wymiar godzin zajêæ nauczycieli w systemie kszta³cenia na odleg³oæ. Pomimo pocz¹tkowych sukcesów w implementacji edukacji wirtualnej na
grunt polski nie podjêto kolejnych scentralizowanych dzia³añ pozwalaj¹cych na d³ugofalow¹ perspektywê w tym obszarze. Najwiêksz¹ bowiem barierê stanowi opór kadry ludzi odpowiedzial84
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nych za organizacjê kszta³cenia [JackowiczKorczyñski J., 2005]. W 2001 roku zlikwidowano
OCEN i przekszta³cono go w Krajowy Orodek Programów Szkolnych, który tak¿e uleg³ rozwi¹zaniu w 2002 r. Szansê w elearningu dostrzeg³y za to niektóre polskie uczelnie i sektor biznesowy. Zatem uwolniony rynek edukacyjny spowodowa³ drug¹ falê boomu kszta³cenia wirtualnego
w polskim szkolnictwie wy¿szym i biznesie.
Sprawa edukacji na odleg³oæ na nowo pojawi³a siê w polityce edukacyjnej pañstwa przy
okazji opracowywania w 2004 r. przez MENiS dokumentu Strategia rozwoju szkolnictwa wy¿szego w Polsce do roku 2010. Jest w nim mowa o maj¹cych nast¹piæ regulacjach prawnych
dotycz¹cych studiów eksternistycznych, w tym na odleg³oæ. We fragmencie o kszta³ceniu ustawicznym pojawia siê zapis dotycz¹cy wprowadzenia kszta³cenia na odleg³oæ (elearning)
i edyplomu. Postuluje siê tak¿e powo³anie  jako cia³a doradczego  Krajowej Rady ds. Kszta³cenia Ustawicznego i na Odleg³oæ. Wnioskuje siê o stworzenie systemu egzaminów zewnêtrznych, i co za tym idzie, opracowania standardów programowych dla poszczególnych nauczanych
przedmiotów oraz powo³ania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Szkolnictwa Wy¿szego zaliczaj¹cej poszczególne przedmioty [Strategia rozwoju szkolnictwa wy¿szego, MENiS, 2004]. Jak
wynika z analizy powy¿szych dokumentów elearning ma byæ w nieodleg³ej perspektywie czasowej, obok tradycyjnego nauczania, pe³noprawn¹ cie¿k¹ zdobywania i uzupe³niania wykszta³cenia.

Standardy przygotowania nauczycieli w obszarze edukacji na odleg³oæ
 stan obecny
Wci¹gu ostatnich kilku lat obserwujemy w polskiej edukacji liczne dzia³ania maj¹ce na celu
okrelenie standardów nauczania. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nauczanie na odleg³oæ zosta³o równie¿
uwzglêdnione w propozycjach standardów nauczania okrelonych w Rozporz¹dzeniu Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzenia 2004 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2110). Pojawia siê tam
zapis mówi¹cy o koniecznoci poszerzania i doskonalenia umiejêtnoci zawodowych nauczycieli
z u¿yciem technologii informacyjnej, w tym w nauczaniu na odleg³oæ. Postuluje siê te¿, aby
przygotowanie nauczycieli z zakresu TI obejmowa³o tak¿e wiedzê i umiejêtnoci dotycz¹ce roli
technologii informacyjnej w uczeniu siê uczniów, doskonaleniu zawodowym nauczycieli oraz
w nauczaniu na odleg³oæ [Rozporz¹dzenie MENiS, 2004]. Nie sposób te¿ nie wspomnieæ o dokumencie przygotowanym przez Radê ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej  z sierpnia 2003 r.
opieraj¹cej siê w du¿ej mierze o standardy przygotowania nauczycieli TI i informatyki opracowane przez prof. M. Sys³o, w którym mówi siê o wykorzystaniu przez nauczycieli TI ró¿nych form
doskonalenia (stacjonarnego i na odleg³oæ) oraz w ramach mo¿liwoci o uczestniczeniu w nauczaniu na odleg³oæ [Rada ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej, 2003]. Wydaje siê, ¿e te
doæ ogólnikowe stwierdzenia dotycz¹ce edukacji na odleg³oæ zapisane w standardach przygotowania nauczycieli wymagaj¹ pilnie dookrelenia i rozbudowania, zw³aszcza w zwi¹zku z nakreleniem strategii rozwoju szkolnictwa wy¿szego w Polsce do roku 2010, gdzie elearning zdaje
siê byæ w koñcu dowartociowany jako pe³noprawna forma zdobywania wykszta³cenia i doskonalenia. Jest to dobry moment, aby odpowiednie gremia doprecyzowa³y stosowne zapisy dotycz¹ce
kompetencji nauczycieli w obszarze edukacji na odleg³oæ (ENO).
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Standardy i kompetencje a podstawa programowa nauczania
W opinii autora najlepiej by³oby oprzeæ wykaz kompetencji nauczyciela w obszarze edukacji
na odleg³oæ odwo³uj¹c siê do propozycji prof. W. Strykowskiego [Strykowski W., Strykowska J.,
Pieluchowski J., 2003]. Zaproponowana tam lista jest wystarczaj¹co szczegó³owa, aby precyzyjnie okreliæ standardy przygotowania nauczycieli w obszarze ENO. Proponuje siê tylko do³¹czenie do niej kompetencji etycznych (moralnych), co jest zgodne z odpowiednim zapisem w standardach przygotowania nauczycieli opracowanych przez Radê ds. Edukacji Informatycznej i medialnej (aspekty humanistyczne, etyczno-prawne i spo³eczne, zwi¹zane z dostêpem do technologii
informacyjnej i w korzystaniu z tej technologii). Jeli przyj¹æ za definicj¹ O. H Jenicksa, ¿e kompetencja to zdolnoæ i gotowoæ do wykonywania zadañ na okrelonym poziomie [Strykowski W.,
Strykowska J., Pieluchowski J., 2003], a standard to okrelenie, tego, co wartociowe, który mo¿e
byæ u¿yty do oceny jakoci (poziomu) [Sys³o M, 2004], to oba te pojêcia uzupe³niaj¹ siê i wzajemnie dookrelaj¹. Dalej mo¿emy przeczytaæ w opracowaniu Standardy przygotowania nauczycieli
w zakresie technologii informacyjnej i informatyki, ¿e czêæ (standardów) to kompetencje, które
mo¿e nabyæ nauczyciel podczas przygotowywania siê do zawodu, ale czêæ z nich odnosi siê do
dzia³ania w klasie, np. taki charakter ma wspó³praca z nauczycielami innych przedmiotów czy
realizacja cie¿ek miêdzyprzedmiotowych [Sys³o M, 2004]. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e standardy te nie
mog¹ byæ oderwane od podstaw kszta³cenia ogólnego. W chwili obecnej trwaj¹ prace nad przebudow¹ tych¿e podstaw w Instytucie Spraw Publicznych na zlecenie MENiS. Nale¿a³oby wiêc poczekaæ z okrelaniem ostatecznego kszta³tu standardów do ukazania siê oficjalnej wersji podstawy [Bartnik E., Konarzewski K., Kowalczykowa A., Marciniak Z., Merta T., 2005], ale jednoczenie mo¿na i nale¿y wci¹¿ zg³aszaæ propozycje zapisów w podstawie poprzez skorzystanie z ankiety umieszczonej na witrynie ISP [ISP, 2005].

Propozycja okrelenia kompetencji i standardów przygotowania nauczycieli
w obszarze ENO
Edukacja na odleg³oæ wymaga od nauczyciela specyficznych kwalifikacji i predyspozycji
w wielu wymiarach. Wspó³gra to z twierdzeniami pedutologów, którzy uwa¿aj¹, ¿e po¿¹dane jest,
aby przysz³y nauczyciel  wychowawca czy edukator, który ma kszta³towaæ cz³owieka i wspieraæ
go w ró¿nych fazach rozwoju i okresach ¿ycia, by³ w miarê wieloaspektowy i pe³nowymiarowy
[Kuma. J., 2000]. Tak postawione wymagania sprawiaj¹, ¿e nauczyciel  tutor, w systemie edukacji na odleg³oæ nie mo¿e byæ osob¹ skrywaj¹c¹ swoje niedostatki za pomoc¹ technologii. Wydaje siê, ¿e w tym systemie kszta³cenia powinny znaleæ siê osoby, które z powodzeniem sprawdzi³y siê w edukacji stacjonarnej, które odnios³y ju¿ sukcesy pedagogiczne, dydaktyczne w nauczaniu tradycyjnym.
Spróbujmy zatem przedstawiæ przynajmniej zarys po¿¹danych kompetencji (standardów przygotowania) nauczyciela ucz¹cego w systemie elearning:
1. Kompetencje merytoryczne:
 potrafi sprawnie obs³ugiwaæ SO (Windows / Linux), popularne aplikacje biurowe, standardowe programy komunikacyjne, platformê(y) elearning,
 posiada podstawowe umiejêtnoci w zakresie tworzenia stron WWW i korzystania z programów typu WYSIWYG do tworzenia witryn internetowych,
 umiejêtnie korzysta z zasobów Internetu (zaawansowane wyszukiwanie informacji, ci¹ganie
danych z Internetu, korzystanie z elektronicznych baz danych, obs³uga i tworzenie plików
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w formacie PDF oraz innych popularnych standardach dokumentów w Internecie, a tak¿e archiwów ZIP, RAR, publikowanie w Internecie),
biegle w³ada przynajmniej jednym jêzykiem obcym.
Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne:
w zale¿noci od potrzeby, umie pe³niæ rolê Mistrza, tutora  przewodnika lub przyjaciela,
a w sytuacjach awaryjnych tak¿e lekarza duszy,
umiejêtnie organizuje i kieruje prac¹ zespo³u, zw³aszcza zespo³u projektowego (motywuje
uczestników szkolenia) [Lubina E., 2004],
zna podstawy psychologii komunikowania siê w sieci,
potrafi przyznaæ siê do b³êdu,
jest otwarty na innych i tolerancyjny,
posiada umiejêtnoæ wspó³odczuwania  empatiê,
kontroluje swoje reakcje,
nie powiela szablonowych i rutyniarskich rozwi¹zañ edukacyjnych, jest twórczy.
Kompetencje diagnostyczne (zwi¹zane z poznawaniem uczniów i ich rodowiska):
posiada wiedzê na temat subkultur m³odzie¿owych, studenckich (w przypadku kszta³cenia
m³odzie¿y),
zna tabu kulturowe dla poszczególnych grup (wa¿ne w przypadku nauczania grupy wieloetnicznej, miêdzynarodowej),
rozumie i szanuje system(y) wartoci, jakimi kieruj¹ siê uczestnicy grupy, któr¹ kieruje,
stara siê poznaæ w stosownym zakresie sytuacjê osobist¹, rodzinn¹ ka¿dego uczestnika modu³u nauczanego w trybie edukacji na odleg³oæ.
Kompetencje w dziedzinie planowania i projektowania:
tworzy scenariusze jednostek dydaktycznych w nauczaniu na odleg³oæ,
projektuje elektroniczne testy diagnozuj¹ce wiedzê uczniów oraz pozwalaj¹ce przeprowadziæ
ewaluacjê zajêæ (kursu),
tworzy w³asny program(y) nauczania (rozk³ad materia³u nauczania) do realizacji w ramach
(z elementami) edukacji na odleg³oæ,
implementuje gotowe programy nauczania do realizacji w rodowisku edukacji wirtualnej,
z wykorzystaniem zasobów Internetu oraz elektronicznych baz danych.
Kompetencje dydaktyczno-metodyczne:
jest dobrym pedagogiem, metodykiem, odnosz¹cym wczeniej sukcesy w edukacji stacjonarnej (nie mo¿e zas³aniaæ swoich niekompetencji mediami, nie powinien zrywaæ kontaktu
z tradycyjnym nauczaniem),
kontynuuje i rozwija dzia³alnoæ badawcz¹, naukow¹,
zna w teorii i praktyce dydaktykê i metodykê kszta³cenia na odleg³oæ (KNO) oraz aktywizuj¹ce metody nauczania.
Kompetencje komunikacyjne, medialne:
jest komunikatywny zarówno twarz¹ w twarz, jak i w sieci,
potrafi jasno i precyzyjnie oraz jednoznacznie formu³owaæ komunikaty,
zna teoriê i praktykê komunikowania werbalnego i niewerbalnego (przydatne zw³aszcza
w wideokonferencjach),
posiada pe³ne rozeznanie w zasobach medialnych, sieciowych zwi¹zanych z nauczanymi treciami,
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 potrafi umiejêtnie prowadziæ dialog, jest cierpliwym s³uchaczem, rozmówc¹, ¿yczliwym
i wyrozumia³ym,
 przestrzega dyskrecji zawodowej,
 otwarty na argumenty spo³ecznoci wirtualnej edukacji.
7. Kompetencje zwi¹zane z kontrol¹ i ocen¹ osi¹gniêæ uczniów oraz jakociowym pomiarem
pracy szko³y:
 systematycznie i bezzw³ocznie dokonuje oceny osi¹gniêæ uczniów,
 dokonuje ewaluacji swoich zajêæ, kursu elearningowego.
8. Kompetencje dotycz¹ce projektowania i oceny programów oraz podrêczników szkolnych:
 projektuje autorskie kursy elearningowe wraz z materia³ami dydaktycznymi dla uczestników,
 potrafi oceniæ pod wzglêdem merytorycznym, metodycznym i dydaktycznym gotowy kurs
elearnigowy (materia³y dydaktyczne, przydatnoæ i nonoæ platformy, zgodnoæ materia³u
nauczania z podstaw¹ programow¹ nauczania).
9. Kompetencje autoedukacyjne (zwi¹zane z rozwojem zawodowym):
 pog³êbia swoj¹ wiedzê dotycz¹c¹ najnowszych trendów w swojej dziedzinie nauczania i pedagogice oraz elearningu,
 penetruje zasoby Internetu w poszukiwaniu informacji i wiedzy z zakresu prowadzonej dzia³alnoci edukacyjnej.
10. Kompetencje moralne (etyczne):
 przestrzega obowi¹zuj¹ce normy etyczne i moralne zarówno w rzeczywistoci realnej, jak
i w cyberprzestrzeni,
 rozwija podstawowe sprawnoci moralne, takie jak punktualnoæ, szczeroæ, uczciwoæ, pracowitoæ, obowi¹zkowoæ, roztropnoæ, dzielnoæ, sprawiedliwoæ, wyrozumia³oæ, ofiarnoæ,
zrównowa¿enie, opanowanie, wra¿liwoæ na krzywdê, gotowoæ niesienia pomocy potrzebuj¹cym itp. [Rusiecki M. ks., 2004].

Podsumowanie
W obecnej sytuacji rynku edukacyjnego  z dynamicznie rozwijaj¹cym siê segmentem ENO,
niezajêcie siê standardami przygotowania nauczycieli w obszarze ENO przez stosowne gremia,
by³oby znacz¹cym zaniedbaniem [Zawisza W., 2004]. Nale¿y, podobnie jak to mia³o miejsce
w przypadku edukacji medialnej [Morbitzer J., 2004], upominaæ siê o integracjê edukacji wirtualnej z edukacj¹ informatyczn¹. I analogicznie jak w przypadku standardów nauczania edukacji
medialnej [Jarosz B., Pulak I., 2004] trzeba domagaæ siê wprowadzenia standardów nauczania
edukacji na odleg³oæ na kierunkach nauczycielskich i pedagogicznych. Wydaje siê, ¿e kompetencje przygotowania nauczycieli w obszarze edukacji na odleg³oæ powinny byæ uwzglêdnione
w szerszym zakresie w dokumencie przygotowywanym przez Radê ds. Edukacji Informatycznej
i Medialnej tak, aby wspó³gra³ on z przyjêt¹ strategi¹ rozwoju szkolnictwa wy¿szego w Polsce do
roku 2010. Jednoczenie pilne wydaje siê doprecyzowanie standardów elearningu w kszta³ceniu
nauczycieli oraz uwzglêdnienie problematyki nauczania na odleg³oæ w tworzonych podstawach
programowych nauczania. Na koniec nale¿y ¿yczyæ sobie, aby uregulowania legislacyjne dotycz¹ce kszta³cenia na odleg³oæ oraz edyplomów zosta³y w koñcu doprowadzone do koñca. Oczywicie równolegle z tworzeniem odpowiednich dokumentów musz¹ byæ podjête stosowne dzia³ania zapewniaj¹ce mo¿liwoci realizacji technicznej, finansowej i organizacyjnej zarówno kszta³88
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cenia przysz³ych nauczycieli do edukacji wirtualnej, jak i doskonalenia czynnych ju¿ pedagogów,
a tak¿e poszerzania oferty elearningowej jako uzupe³niaj¹cej nauczanie tradycyjne zw³aszcza
w obszarze doskonalenia zawodowego i przekwalifikowania.
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Nowe formy dzia³alnoci OHP
w dziedzinie doradztwa zawodowego
New forms of functioning Volounteer Labour Corps
in the field of vocational counseling

S³owa kluczowe: doradztwo zawodowe, m³odzie¿, rynek pracy, porednictwo pracy, przedsiêbiorczoæ
Keywords: vocational consultancy, youth, labour market, recruitment agency, entrepreneurship
Summary:
The article describes the issues of vocational consultancy realized in Volounteer Labour Corps and
the program of complex youth support at the age 15-24. The main tasks, aims and activities of
Mobile Centers of Vocational Information, that have functioned since 2004, are discussed. In the
article there is an information about creating the platform between Volounteer Labour Corps (VWC)
and School Career Centers. The authors present thematic modules: information and vocational consultancy, recruitment agency, entrepreneurship.

Ochotnicze Hufce Pracy jako pañstwowa jednostka bud¿etowa wykonuj¹ zadania pañstwa
w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdzia³ania marginalizacji i wykluczeniu spo³ecznemu m³odzie¿y, a tak¿e zadania w zakresie jej kszta³cenia i wychowania. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 20 kwietnia
2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ochotnicze Hufce Pracy sta³y siê instytucj¹ rynku pracy. Wpisanie OHP w obszar szerokiej edukacji m³odzie¿y w zakresie rynku pracy
okrela ich zadania w dziedzinie doradztwa i informacji zawodowej. Wi¹¿e siê to z d¹¿eniami
dotycz¹cymi inwestycji w rozwój jednostek, kreowaniu modelu ucz¹cego siê spo³eczeñstwa,
który bêdzie w stanie ograniczaæ zjawisko marginalizacji i wykluczenia spo³ecznego. Jednym
z g³ównych czynników decyduj¹cych o rozwoju spo³ecznym i gospodarczym kraju oraz wzrocie
poziomu ¿ycia obywateli jest edukacja i wychowanie m³odzie¿y i doros³ych, dlatego w ramach
budowy ogólnopolskiego systemu informacji zawodowej w OHP dzia³a od padziernika 2004
sieæ Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej, które skierowane s¹ do m³odzie¿y potrzebuj¹cej
wsparcia, maj¹cej utrudniony dostêp do edukacji, z miejscowoci oddalonych od wiêkszych orodków. Tylko staranna i d³ugofalowo prowadzona orientacja zawodowa bêdzie w stanie zapobiegaæ
wielu niew³aciwym wyborom, jakie dokonuje m³odzie¿ u progu swej drogi zawodowej, gdy¿
wybór celu zawodowego musi byæ w pe³ni wiadomy, tak aby poci¹ga³ za sob¹ w³aciw¹ cie¿kê
edukacyjn¹. Perspektywicznoæ tych dzia³añ wp³ywa na optymalny rozwój zawodowy, a w ujêciu
szerszym  mo¿e staæ siê wczesn¹ prewencj¹ bezrobocia, w którym znalaz³o siê wiele osób,
a które niew³aciwie zainwestowa³y swoje uzdolnienia b¹d nie odpowiedzia³y na wymagania
90
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wspó³czesnego rynku pracy  nabywaj¹c umiejêtnoci nie znajduj¹ce zapotrzebowania wród pracodawców.
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej wiadczy swoje us³ugi poprzez indywidualne
i grupowe poradnictwo zawodowe, indywidualn¹ i grupow¹ informacjê zawodow¹.
Zadaniem Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej jest wyrównywanie szans rozwojowych, przeciwdzia³anie bezrobociu, marginalizacji i wykluczeniu spo³ecznemu m³odzie¿y wed³ug standardów rozwi¹zywania tych problemów przyjêtych w Unii Europejskiej. Us³ugi MCIZ
s¹ otwarte i dostêpne dla ca³ej populacji m³odzie¿y w wieku od 15 do 25 lat: uczniów i absolwentów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, m³odzie¿ bezrobotn¹, która ma problemy z zaistnieniem na rynku pracy, m³odzie¿, która wypad³a z systemu edukacji przed ukoñczeniem szko³y i nie posiada wyuczonego zawodu oraz uczestników przebywaj¹cych w jednostkach OHP.
Us³ugi MCIZ s¹ skierowane w szczególnoci do m³odzie¿y zaniedbanej, o zmniejszonych
szansach ¿yciowych, pochodz¹cej ze rodowisk niedostosowanych spo³ecznie, z rodzin niepe³nych, zubo¿a³ych, m³odzie¿y wymagaj¹cej oddzia³ywañ wychowawczych i kszta³cenia zawodowego warunkuj¹cego samodzielny start w doros³e ¿ycie.
Mobilne Centra Informacji Zawodowej oferuj¹ nowoczesn¹, multimedialn¹ informacjê
o zawodach, szko³ach zawodowych, jednostkach szkol¹cych, kursach; wiadcz¹ us³ugi dla m³odzie¿y ucz¹cej siê oraz m³odzie¿y poszukuj¹cej pracy w zale¿noci od ró¿nego rodzaju sytuacji
i trudnoci, w jakich siê znajduj¹; udzielaj¹ porad zarówno w formie stacjonarnej, jak i mobilnej
z dojazdem do wszystkich zainteresowanych placówek.
Z refleksji doradców zawodowych na podstawie przeprowadzonych kilkudziesiêciu zajêæ
grupowych z m³odzie¿¹ gimnazjaln¹ i szkó³ rednich wynika, ¿e przyt³aczaj¹ca iloæ sporód nich
nie potrafi okreliæ, dlaczego wybiera siê do tej, a nie innej szko³y czy uczelni wy¿szej.
Najczêciej spotykanym argumentem jest opinia lub podpowied najbli¿szej rodziny, rówieników, uwarunkowania materialne, miejsce zamieszkania i dostêpnoæ do edukacji w tym rejonie, subiektywna ocena nauczyciela, który okrela predyspozycje ucznia na bazie osi¹gniêtych
stopni z poszczególnych przedmiotów.
Uczniowie w tym wieku najczêciej z ma³ych rodowisk, takich jak gminy czy ma³e miasteczka nie mieli dot¹d sposobnoci okrelenia siebie pod k¹tem predyspozycji zawodowych. Brak
podstawowych informacji z zakresu kierunków kszta³cenia i zdecydowanie mniejsza pomoc rodziców powoduje, ¿e dalsze kszta³cenie jest przypadkowe. I dlatego w tych ma³ych, lokalnych
rodowiskach, rola doradcy zawodowego zaczyna byæ znacz¹ca, zwa¿ywszy, ¿e m³odzie¿ spotyka
siê pierwszy raz z tak rozleg³¹ aktualn¹ informacj¹ o mo¿liwociach kszta³cenia siê, perspektywach na przysz³oæ w danym zawodzie.
Dziêki dzia³aniom MCIZ m³odzi ludzie zapoznaj¹ siê z podstawowymi pojêciami zwi¹zanymi z rynkiem pracy. Bardzo niewielu rodziców potrafi w miarê poprawnie podpowiedzieæ m³odej
osobie co dla niego by³oby najlepsze, st¹d niektóre szko³y zwracaj¹ siê z prob¹, aby doradcy
zawodowi równie¿ spotkali siê z rodzicami III klas gimnazjów.
Podobny problem ma m³odzie¿ koñcz¹ca szko³y rednie, niewielka czêæ z nich wie gdzie
bêdzie studiowaæ i dlaczego na danym kierunku. Stosunkowo czêsto podejmowanie nauki po
maturze to wed³ug nich gwarancja uzyskania miejsca pracy lub ucieczka przed bezrobociem. Nie
analizuj¹, czy po ukoñczeniu danego kierunku jest mo¿liwoæ podjêcia pracy w danym rejonie,
a nawet w miejscowociach oddalonych od miejsca zamieszkania. Informacja doradcy zawodowego w wielu przypadkach pomaga m³odzie¿y klas maturalnych w wyborze kierunków studiów.
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Szczególnie du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê spotkania grupowe w ma³ych miejscowociach, gdzie m³odzie¿ spotyka siê niestety po raz pierwszy z tematyk¹ rynku pracy. Zapoznanie
siê z opisem zawodu w wielu wypadkach zmienia pogl¹d na dan¹ grupê zawodow¹, dotychczasowe spojrzenie, a w konsekwencji na zmianê decyzji co do kierunków studiowania. Patrz¹c na
poziom wiedzy o rynku pracy, o mo¿liwociach kszta³cenia, o samych zawodach czy grupach
zawodów wród m³odzie¿y mo¿na jednoznacznie stwierdziæ, ¿e ogólnie jest on bardzo niski.
Tam gdzie nauczyciele  pasjonaci powiêcaj¹ du¿o czasu tematom zwi¹zanym z zawodami,
jest to natychmiast zauwa¿alne. Doradcy zawodowi przez ca³y rok prowadz¹ rozmowy indywidualne równie¿ z m³odzie¿¹ studenck¹. Znaczny procent sporód nich nie wie, jak¹ pracê bêd¹
mogli podj¹æ, jakie umiejêtnoci s¹ najbardziej przydatne w zawodzie, którego siê ucz¹ i jakie
maj¹ mo¿liwoci zatrudnienia po ukoñczeniu kszta³cenia. Niewielu wie, jak szukaæ pracy, gdzie
i jakie wymogi zwi¹zane s¹ z danym zawodem.
Dobrze przygotowana baza merytoryczna, jak¹ dysponuj¹ doradcy zawodowi, jest niezwykle przydatna przy udzielaniu pomocy tej grupie m³odzie¿y w okrelaniu zdolnoci i umiejêtnoci
oraz predyspozycji zawodowych.
Obecnie rozpoczyna siê proces tworzenia platformy pomiêdzy OHP a Szkolnymi Orodkami
Kariery, które otrzymaj¹ wsparcie merytoryczne, a opiekunowie Szok-ów i szkolni doradcy zawodowi bêd¹ uczestniczyæ w szkoleniach, maj¹cych na celu podniesienie jakoci us³ug, wiadczonych przez SZOK-i. Jest to niezwykle cenna inicjatywa integruj¹ca rodowisko szkolnych
doradców zawodowych i doradców MCIZ.
Kolejnym wa¿nym przedsiêwziêciem jest powstanie sieci M³odzie¿owych Centrów Karier.
Ochotnicze Hufce Pracy w 2005 r. uruchomi³y pierwszych 21 M³odzie¿owych Centrów Kariery,
docelowo bêdzie ich 150. Odbiorcami ich bêdzie m³odzie¿ w wieku 1525 lat, zagro¿ona czêsto
wykluczeniem spo³ecznym, posiadaj¹ca braki w wykszta³ceniu i tym samym maj¹ca utrudniony
start ¿yciowy oraz m³odzie¿ z terenów bliskich geograficznie MCK, uczniowie, absolwenci, osoby, które wypad³y z systemu edukacji, m³odzie¿ do 25 roku ¿ycia ucz¹ca siê lub pracuj¹ca, m³odzie¿ bezrobotna. Priorytetem dzia³alnoci M³odzie¿owych Centrów Kariery bêdzie zapobieganie
bezrobociu m³odzie¿y oraz poprawa jakoci us³ug rynku pracy.
Idea powstania M³odzie¿owych Centrów Kariery jest zgodna z wytycznymi zawartymi w najwa¿niejszych dokumentach ustawodawstwa Unii Europejskiej (Europejska Strategia Zatrudnienia, Strategia Lizboñska, Memorandum of Lifelonglearning), i Rzeczypospolitej Polskiej, odnosz¹cymi siê do poradnictwa zawodowego, które wskazuj¹ na koniecznoæ wspierania edukacji
ustawicznej przez wyspecjalizowane us³ugi poradnictwa zawodowego.
Cele MCK s¹ zbie¿ne z celami operacyjnymi wymienionymi w Sektorowym Programie Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich (czêæ Narodowego Planu Rozwoju w latach 20042006)
tj.: upowszechnianiem systemu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, popraw¹ efektywnoci dzia³ania instytucji i organizacji zajmuj¹cych siê grupami szczególnego ryzyka (wykluczenie spo³eczne) w kontekcie reintegracji zawodowej i spo³ecznej, u³atwieniem startu zawodowego absolwentom szkó³, zmniejszeniem liczby bezrobotnych, popraw¹ poziomu przygotowania
zawodowego i mobilnoci zawodowej m³odzie¿y zagro¿onej wykluczeniem spo³ecznym, stworzeniem wspólnie z M³odzie¿owymi Centrami Informacji Zawodowej (MCIZ) i innymi instytucjami dzia³aj¹cymi na rzecz m³odzie¿y, holistycznego, ogólnopolskiego systemu informacji i poradnictwa zawodowego dla m³odzie¿y, który pozwoli im na dostêp do informacji, w celu elastycznego planowania w³asnego rozwoju zawodowego bêd¹cego kluczem do odniesienia sukcesu na
rynku pracy.
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M³odzie¿owe Centra Karier funkcjonuj¹ w strukturach Centrów Edukacji i Pracy M³odzie¿y
i ich g³ównym zadaniem jest prowadzenie warsztatów i zajêæ z zakresu pomocy m³odym ludziom
w wyborze zawodu, cie¿ki kszta³cenia, przygotowania do wejcia na rynek pracy, przybli¿enia
m³odzie¿y procesu samozatrudnienia, zasad funkcjonowania nowoczesnej firmy (w formie projektu miniprzedsiêbiorstwa i inkubatorów przedsiêbiorczoci).
Cech¹ wiadczonych us³ug jest ich powszechna dostêpnoæ do informacji dla ca³ej populacji
m³odzie¿y (ze szczególnym uwzglêdnieniem i trosk¹ o m³odzie¿ zaniedban¹, zagro¿on¹ marginalizacj¹ i wykluczeniem spo³ecznym), ale tak¿e dla wszystkich innych osób zg³aszaj¹cych tak¹
potrzebê.
Us³ugi wiadczone przez MCK s¹ realizowane zgodnie z zasadami dobrowolnoci korzystania z us³ug, mo¿liwoci w pe³ni anonimowego i niezale¿nego korzystania z nich, równoci
w dostêpie do informacji bez wzglêdu na narodowoæ, p³eæ, wyznanie, przynale¿noæ do organizacji politycznych i spo³ecznych oraz innych okolicznoci, swobody wyboru  klient jest aktywnym podmiotem planuj¹cym swój rozwój zawodowy, bezp³atnoci korzystania z oferty, poufnoci
i ochrony danych osobowych.
Wa¿nym aspektem jest kompleksowoæ us³ug  po³¹czenie wszystkich dzia³añ z tego zakresu: poradnictwa edukacyjno-zawodowego, porednictwa pracy, informacji edukacyjno-zawodowej.
Wyznacznikiem dzia³añ MCK jest ponadto cis³a wspó³praca ze rodowiskiem lokalnym (samorz¹dem, pracodawcami, partnerami spo³ecznymi itp.).
Na uwagê zas³uguje jednolite, nowoczesne wyposa¿enie oraz aktualne  obszerne i rzetelne
zasoby na bie¿¹co aktualizowanej informacji edukacyjno-zawodowej, a tak¿e sta³a wymiana informacji z krajami Unii Europejskiej (m.in. informacje o europejskich rynkach pracy, zapotrzebowanie na okrelone kwalifikacje i zawody, przewodnik po instytucjach, gie³dach pracy, prognozy
i trendy itp.).
M³odzie¿owe Centra Kariery realizuj¹ sw¹ misjê m.in. poprzez prowadzenie zajêæ indywidualnych i grupowych z dziedziny szeroko pojêtego poradnictwa zawodowego, udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o mo¿liwociach kszta³cenia, szkolenia, zawodach oraz rynku pracy, opracowywanie wraz z klientem Indywidualnego Planu Dzia³ania, prowadzenie zajêæ,
które wyrównuj¹ okrelone deficyty wiedzy, np. z dziedziny przedsiêbiorczoci i samozatrudnienia, opracowywanie i aktualizowanie szeroko rozumianej informacji edukacyjno-zawodow¹. Ogólnie program sk³ada siê bêdzie z 3 modu³ów tematycznych:
1) informacji i poradnictwa zawodowego  polegaj¹cego na przygotowaniu m³odzie¿y do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kszta³cenia oraz opracowania indywidualnego planu
kariery edukacyjnej i zawodowej,
2) porednictwa pracy  w formie pomocy m³odzie¿y bezrobotnej i poszukuj¹cej pracy w znalezieniu zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników,
3) przedsiêbiorczoci (w zakresie organizacji w³asnej firmy, wiedzy o zasadach prawa, ekonomii i bankowoci dla m³odych ludzi zainteresowanych podjêciem dzia³alnoci gospodarczej).
oraz stosownie do potrzeb modu³u socjalnego i/lub komunikacji spo³ecznej.
Inspiracj¹ do tworzenia powy¿szych modu³ów s¹ elementy metod grupowego i indywidualnego poradnictwa zawodowego: Kursu Inspiracji, Metody Hiszpañskiej, Gotowoci do zmian,
Metody Edukacyjnej, Indywidualnego Planu Dzia³ania, czego efektem jest m.in. wyrobienie
w m³odych ludziach twórczych postaw umiejêtnoci komunikowania siê, asertywnoci i zasad wspó³pracy w zespole, odpowiedzialnoci, co bêdzie procentowaæ w przysz³ym ¿yciu zawodowym.
EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 4/2005

93

Ze wzglêdu na szerokie spektrum dzia³añ i ich elastycznoæ oraz otwartoæ na m³odych ludzi,
M³odzie¿owe Centra Kariery stanowi¹ istotny czynnik oddzia³ywania na ich trafne wybory, co do
drogi zawodowej i kszta³cenia oraz w zakresie ograniczania bezrobocia wród tej grupy ludzi.
Docelowo, tak stworzona sieæ z jednej strony Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej 
docieraj¹cych z informacj¹ zawodow¹ do po³o¿onych daleko od wiêkszych aglomeracji miejskich
ma³ych miasteczek, wiosek i M³odzie¿owych Centrów Kariery z drugiej strony stanowiæ bêdzie
holistyczny system pomocy i wsparcia m³odych ludzi, którzy tego potrzebuj¹, dokonuj¹c pierwszych wyborów zawodowych lub wkraczaj¹c na rynek pracy, co w perspektywie przysz³oci bêdzie mia³o dla nich nieocenione znaczenie.
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Analiza dobrych praktyk
 Gminnych Centrów Informacji
Analysis of good practices
 Community Information Centres
S³owa kluczowe: Gminne Centrum Informacji, dobre praktyki, dzia³alnoæ GCI
Keywords: Community Information Centre, good practices, the scope of CIC activity
Summary:
The idea of Community Information Centres predicts that community authorities of the lowest level
(communes) will create conditions, which enable access to information that will make easier for all
interested parties to function on the local, regional and national labour market. The functioning of
CIC gives basis of breaking vicious circle that makes it impossible to find a job by young people
because of lack of their professional experience. It also aims to build a positive attitude towards
work among young people and process of job searching as well as motivate them to further self 
learning. The scope of activity of Infocenter should be rather extensive. The Infocenter helps local
residents to look for a job, which will be aduequate to their qualifications, both in local enterprises
and in bigger urban areas and in the telework system at companies out of region. Community Information Centres are a permanent structural element of building Information Society within the European.

Idea powstania Gminnych Centrów Informacji
W 2002 roku rz¹d podj¹³ decyzjê o upowszechnieniu ogólnopolskiej inicjatywy zintegrowanych dzia³añ dotycz¹cych problemu pozostawania bez pracy osób m³odych, którzy wchodz¹ na
rynek pracy. W tym celu opracowano oraz wdro¿ono Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca1 , którego podstawowym celem jest niedopuszczenie do tego, aby absolwenci szkó³ ponadpodstawowych pozostawali bez pracy w wyniku braku pierwszego dowiadczenia zawodowego. Jednoczenie maj¹c na uwadze potrzeby osób m³odych, maj¹cych trudnoci
w zdobyciu zatrudnienia, a nie posiadaj¹cych ju¿ statusu absolwenta, podjêta zosta³a decyzja
o rozszerzeniu w roku 2003 krêgu odbiorców Programu Pierwsza Praca, tak¿e o osoby d³ugotrwale bezrobotne, dotychczas nie pracuj¹ce, w wieku 1824 lata. Od dnia 1 czerwca 2004 nast¹pi³a
istotna zmiana w realizacji Programu, poprzez wdro¿enie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku
1

2

Informacje o realizacji programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów  Pierwsza Praca w 2003 r. Ministerstwo
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, Departament Rynku Pracy. Warszawa 2004.
Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z pón. zm.

EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 4/2005

95

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy2 , która jeszcze bardziej rozszerzy³a kr¹g beneficjentów Programu oraz w znacz¹cy sposób wzmocni³a oferowane instrumentarium wsparcia.
Od chwili wejcia w ¿ycie ustawy Program Pierwsza Praca adresowany jest równie¿ do osób
bezrobotnych do 27 roku ¿ycia (w przypadku osób koñcz¹cych wy¿sze uczelnie kierowanych na
sta¿) dotychczas niepracuj¹cych. Dodatkowo z niektórych projektów realizowanych wspólnie
z partnerami rynku pracy mog¹ korzystaæ osoby nie spe³niaj¹ce wskazanych zapisów, tj. m³odzie¿
szkolna i studencka bêd¹ca w trakcie nauki, jak równie¿ osoby powy¿ej 27 roku ¿ycia.
Dziêki realizacji Programu Pierwsza Praca wdro¿ono m.in. takie projekty, jak: Granty na
tworzenie Gminnych Centrów Informacji, w roku 2005 zosta³a przeprowadzona IV ju¿ edycja
konkursu o granty na tworzenie i rozwój Gminnych Centrów Informacji, w których m³odzi ludzie
mog¹ m.in. zdobyæ kompleksow¹ wiedzê o rynku pracy i mo¿liwociach uzyskania zatrudnienia,
nabyæ umiejêtnoæ planowania kariery zawodowej, zapoznaæ siê z narzêdziami aktywnego poszukiwania pracy, posi¹æ umiejêtnoæ efektywnej autoprezentacji, skorzystaæ z nowoczesnych technologii informatycznych. Tym za m³odym ludziom, którzy zdecydowali siê aktywnie uczestniczyæ w Programie, zapewniono warunki do skorzystania z szerokiej gamy regulacji zwiêkszaj¹cych szansê na p³ynne wejcie na rynek pracy, poprzez mo¿liwoæ podjêcia zatrudnienia finansowanego przez urz¹d pracy, uzyskania preferencyjnej po¿yczki na rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoci gospodarczej, refundowania i zwolnienia z p³acenia sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne przy
podejmowaniu dzia³alnoci gospodarczej, rozszerzenia kwalifikacji zawodowych oraz nabycia
umiejêtnoci praktycznych do wykonywania zawodu.
Ide¹ przywiecaj¹c¹ powo³ywaniu Infocentrum jest zapoznanie lokalnego spo³eczeñstwa
z bogat¹ ofert¹ us³ug teleinformatycznych oraz stworzenie mo¿liwoci korzystania z tych us³ug.
Inwestowanie w proces edukacji jest szans¹ na niwelowanie strukturalnego bezrobocia na wsi
oraz w ma³ych miasteczkach. Ma prowadziæ do zrównowa¿onego rozwoju tych terenów. Tworzenie Infocentrów przyspieszy rozwój ma³ego biznesu, integracjê rodowiska wiejskiego, promocjê
turystyczn¹ i inwestycyjn¹ w gminach wiejskich. Infocentra umo¿liwi¹ ogólny dostêp do Internetu, dostêp do poczty elektronicznej oraz innych us³ug multimedialnych. Mog¹ uzupe³niaæ brakuj¹ce ogniwa edukacji w tym zakresie, w po³¹czeniu z zadaniami administracji samorz¹dowej.

Przyk³ady dzia³alnoci GCI na terenach wiejskich
Poni¿ej przedstawione zostan¹ przyk³ady dobrych praktyk czterech GCI, które charakteryzuj¹ siê efektywnym dzia³aniem w walce z bezrobociem na terenach wiejskich oraz wiadczeniem
i realizacj¹ wszelkich us³ug zwi¹zanych z teleinformatyk¹.
 Gminne Centrum Informacji w Bielanach (woj. wiêtokrzyskie)3
Gminne Centrum Informacji realizowa³o w ramach projektu nastêpuj¹ce dzia³ania:
 przeprowadzi³o szkolenia:
l Aktywizacja zawodowa (osobiste kompetencje),
l Aktywizacja zawodowa (CV, list motywacyjny),
l Aktywizacja zawodowa (rozmowa kwalifikacyjna),
l Obs³uga komputera  ró¿ne stopnie zaawansowania,
l Warsztaty z zakresu obs³ugi sprzêtu biurowego,
l Praca poza granicami Polski,
l ABC Unii Europejskiej,
3

Na podstawie materia³ów przygotowanych przez Paw³a Walczyszyna  GCI w Bielanach.
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rodki unijne dla rolników,
Wolontariat szans¹ na zdobycie dowiadczenia,
l Tworzenie i prowadzenie organizacji samorz¹dowych,
 w ramach Klubu Osób Chc¹cych Znaleæ Pracê zorganizowa³o i przeprowadzi³o cykle spotkañ, których g³ównym celem by³o wzajemne wsparcie i aktywizacja osób bezrobotnych,
 rozpoczê³o prace nad utworzeniem lokalnej bazy przedsiêbiorców z terenu gminy i osób
wiadcz¹cych drobne us³ugi dla ludnoci,
 umo¿liwi³o mieszkañcom zdobycie dowiadczenia poprzez pracê wolontarystyczn¹
 w Gminnym Centrum Informacji pracowa³o w tym charakterze 13 osób,
 pe³ni³o funkcjê Lokalnego Okienka Przedsiêbiorczoci, gdzie osoby zainteresowane podjêciem dzia³alnoci gospodarczej uzyska³y informacje o procedurach zak³adania w³asnej firmy, o mo¿liwociach pozyskania funduszy i po¿yczek na dzia³alnoæ gospodarcz¹. W tym
zakresie Gminne Centrum Informacji prowadzi³o wspó³pracê z Centrum Zarz¹dzania Informacj¹ dla Partnerów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci,
 prowadzi³o punkt informacyjny o Unii Europejskiej,
 uczestniczy³o w przygotowaniach III Forum Przedsiêbiorców Gminy Bieliny,
 podejmowa³o dzia³ania na rzecz promocji gminy, jej walorów turystycznych poprzez:
l opracowanie karty o gminie Bieliny (wydruk  Regionalna Organizacja Turystyczna),
zawieraj¹cej podstawowe dane o atrakcjach, bazie noclegowej i walorach przyrodniczych gminy,
l udzia³ przy tworzeniu szlaków rowerowych na terenie gminy,
l organizacjê imprez: m.in. II Forum Organizacji Pozarz¹dowych, Dzieñ Kultury i Tradycji Gminy Bieliny,
 wspó³pracowa³o z organizacjami pozarz¹dowymi z terenu gminy Bieliny, m.in. ze Stowarzyszeniem Osób Niepe³nosprawnych i Ich Rodzin Nadzieja i Towarzystwem Przyjació³
Bielin.
Ponadto prowadzona jest szeroka wspó³praca z Towarzystwem Przyjació³ Bielin w zakresie:
l redagowania Pulsu M³odzie¿y  bezp³atnego dodatku do Gazety Bieliñskiej,
l powo³ania Grupy Inicjatywnej maj¹cej na celu powstanie M³odzie¿owej Rady Gminy
Bieliny,
l tworzenia projektu Bieda i rodowisko 2005.
Gminne Centrum Informacji prowadzi szereg akcji charytatywnych na rzecz dzieci niepe³nosprawnych, osób samotnych oraz innych mieszkañców gminy znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji
¿yciowej. Us³ugi Gminnego Centrum Informacji adresowane s¹ równie¿ do rolników, którym
udzielana jest pomoc w wype³nianiu wniosków o dop³aty obszarowe oraz do gospodarstw niskotowarowych. Do zadañ Centrum nale¿y tak¿e aktualizacja strony internetowej gminy Bieliny.
l
l

 Gminne Centrum Informacji w Miejscu Piastowym (woj. podkarpackie)4
W ramach dzia³alnoci GCI w Miejscu Piastowym funkcjonuje:
l Punkt informacji  edukacyjny
Z uwagi na fakt, i¿ szczególnie liczn¹ grup klientów GCI, zw³aszcza w maju i czerwcu, byli
maturzyci, którzy poszukiwali informacji dotycz¹cych dalszej drogi kszta³cenia oraz wymogów stawianych przez szko³y wy¿sze kandydatom na studia lub chc¹c zwiêkszyæ zakres
4

Na podstawie materia³ów przygotowanych przez Ma³gorzatê Urban  GCI w Miejscu Piastowym.
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informacji, poza tym, co oferuj¹ strony internetowe poszczególnych uczelni, na probê GCI
szko³y przekaza³y informatory dla kandydatów na studia. Dodatkowo dla maturzystów przygotowana zosta³a informacja o kredytach i rachunkach studenckich.
l Informacja o wyjazdach i praktykach zagranicznych
M³odzie¿ zainteresowana wakacyjnymi wyjazdami i zagranicznymi praktykami mog³a uzyskaæ szczegó³owe informacje w GCI. Po nawi¹zaniu wspó³pracy z ogólnopolskimi firmami
zajmuj¹cymi siê wyjazdami w charakterze AU PAIR oraz organizowaniem zagranicznych
praktyk, klienci Centrum mog¹ na miejscu skorzystaæ z folderów i materia³ów informacyjnych przekazanych przez te firmy.
l Informacja Europejska, wiadomoci o konkursach, olimpiadach
 Gminne Centrum Informacji w Miejscu Piastowym otrzymuje bie¿¹ce informacje z internetowego, europejskiego portalu dla m³odzie¿y i osób pracuj¹cych z m³odzie¿¹  Eurodesk. Za ich porednictwem posiadaj¹ aktualne informacje o programach UE dla m³odzie¿y, o og³aszanych konkursach i olimpiadach.
l Informacja o stypendiach dla m³odzie¿y i studentów
Do czerwca 2004 r. m³odzie¿ i studenci znajduj¹cy siê w trudnej sytuacji materialnej mogli
ubiegaæ siê o stypendia dla uczniów szkó³ rednich i studentów finansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. W Gminnym Centrum Informacji uczniowie i studenci mogli
otrzymaæ wniosek i pomoc w jego wype³nieniu.
l Folder Turystyczny gminy Miejsce Piastowe
Pomimo ¿e gmina Miejsce Piastowe nie jest terenem typowo turystycznym, mo¿na odnaleæ w niej miejsca, które z pewnoci¹ bêd¹ interesuj¹ce dla potencjalnych turystów lub
inwestorów. Prace nad folderem rozpoczê³y od zbierania informacji na temat gospodarstw
agroturystycznych i punktów gastronomicznych oraz aktualizacji tych danych w bezporednim kontakcie z ich w³acicielami.
Folder sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów:
1. Podstawowe informacje o gminie: mapka gminy, powierzchnia, liczba mieszkañców,
system komunikacyjny,
2. Rys historyczny: opis za³o¿enia miejscowoci, pochodzenie nazwy, zabytki (kocio³y,
kaplice i kapliczki),
3. Przyroda:  krótki opis krainy geograficzno-przyrodniczej, na terenie której le¿y dana
wie,
4. Turystyka: miejsca noclegowe  gospodarstwa agroturystyczne, bary i punkty gastronomiczne, trasy turystyki rowerowej.
 Gminne Centrum Informacji w ¯yrzynie (woj. lubelskie)5
GCI w ¯yrzynie pe³ni us³ugi z zakresu:
l Udostêpnianie sprzêtu komputerowego
Komputery najczêciej wykorzystuj¹ bezrobotni do szukania ofert pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, podañ, informacji do szko³y itp. W GCI zgromadzone zosta³y równie¿
informacje dotycz¹ce ofert gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych oraz szkó³ wy¿szych
o wybranych kierunkach w Polsce.
5

Na podstawie materia³ów przygotowanych przez Leszka Gorgola, Andrzeja Wujka  GCI w ¯yrzynie.
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Us³ugi bezp³atne
Gmina ma charakter typowo rolniczy, oczekiwania mieszkañców dotycz¹ w du¿ym stopniu
przybli¿enia kwestii zwi¹zanych ze Wspóln¹ Polityk¹ Roln¹. Wychodz¹c naprzeciw zapotrzebowaniu na te tematy, GCI udziela porad i s³u¿y pomoc¹ mieszkañcom gminy. G³ównym sukcesem w tej dziedzinie by³a pomoc rolnikom w wype³nianiu wniosków o dop³aty
obszarowe oraz na wspieranie gospodarstw niskotowarowych (np.: W-1/01, W-1/04).
Bezrobotni
Ka¿da osoba bezrobotna, która zg³asza siê do Gminnego Centrum Informacji zobowi¹zana
jest do wype³nienia tzw. Formularza osoby bezrobotnej. Dokument ten zawiera pytania
dotycz¹ce danych osobowych, wieku, wykszta³cenia, a tak¿e oczekiwañ, rodzaju pomocy,
jak¹ klient chcia³by otrzymaæ w placówce. Jednoczenie pracownik GCI przeprowadza szczegó³owy wywiad z klientem pozwalaj¹cy na zaproponowanie mu odpowiedniej oferty. Przy
ka¿dej kolejnej wizycie klient wpisywany jest do ewidencji.
Poszukiwanie ofert pracy
Dla osób, które zarejestrowa³y siê w Gminnym Centrum Informacji jako osoby bezrobotne,
funkcjonuje system informowania o ofertach pracy, zgodnie z ich kwalifikacjami i oczekiwaniami. Ponadto osoby te informowane s¹ o kursach podnosz¹cych kwalifikacje. Osobie
bezrobotnej i deklaruj¹cej chêæ poszukiwania ofert pracy pracownicy GCI ka¿dorazowo
proponuj¹ wykorzystanie kilku róde³ informacji. Przedstawiaj¹ oferty pracy krajowej
i z zagranicy z Powiatowego Urzêdu Pracy z Wojewódzkiego Urzêdu Pracy, zamieszczone
w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, dostêpnej w GCI, wreszcie zamieszczone w Internecie.
W ramach pomocy dla bezrobotnych zosta³a utworzona komputerowa baza danych, pozwalaj¹ca na szybkie skojarzenie osób w niej zarejestrowanych z ofertami pracy, które wprowadzane s¹ do bazy raz w tygodniu.
Szkolenia dla bezrobotnych oraz mieszkañców Gminy:
 Szkolenia z podstaw obs³ugi komputera dla bezrobotnych i mieszkañców gminy.
 Szkolenie zorganizowane dla mieszkañców gminy ¯yrzyn, wspólnie z LWODR w Koñskowoli dotycz¹ce Projektowania ogrodów.
 Szkolenie dotycz¹ce pozyskiwania funduszy strukturalnych w ramach dzia³ania: Dostosowanie gospodarstw do standardów unijnych.
Szkolenia dla pracowników GCI :
 Kultura 2000. Szkolenie zorganizowane przez Ministerstwo Kultury.
 Odnowa Wsi oraz Zachowanie i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego. Szkolenie zorganizowane przez Urz¹d Marsza³kowski w Lublinie.
 Szkolenie dotycz¹ce pozyskania rodków z funduszy strukturalnych dla organizacji pozarz¹dowych. szkolenie organizowane prze EDS Fundacjê Nowy Staw.
Planowane szkolenia maj-czerwiec dla osób bezrobotnych:
 Szkolenie komputerowe z podstaw obs³ugi komputera i Internetu.
 Kurs kombajnisty przy wspó³pracy z LWODR w Koñskowoli.
 Kurs agroturystyczny przy wspó³pracy z LWODR w Koñskowoli.
Gociniec ¯yrzyñski
Do zadañ Gminnego Centrum Informacji w ¯yrzynie nale¿y równie¿ informowanie spo³ecznoci lokalnej o wszystkich wydarzeniach na terenie gminy za porednictwem wydawanego przez GCI, biuletynu informacyjnego  Gociniec ¯yrzyñski.
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Dodatkowe dzia³ania to:
 Przygotowany projekt pt. Pamiêtajcie o ogrodach do Fundacji Wspomagania Wsi
w ramach programu Bieda i rodowisko dla mieszkañców Kotlin.
 wspó³twórcy powsta³ego stowarzyszenia na rzecz dzieci i m³odzie¿y Spo³ecze towarzystwo owiatowo  kulturalne gminy ¯yrzyn.
Przygotowywanie informacji na temat:
 programów Unii Europejskiej dla rolników,
 mo¿liwoci pozyskiwania funduszy na rozwój lokalny oraz odnowê wsi,
 og³aszanych konkursów, grantów dla szkó³, organizacji i samorz¹du.
Wspó³praca z Pu³awskim Urzêdem Pracy; kontakt w sprawie ofert pracy, szkoleñ, cotygodniowe (poniedzia³ek) spotkania z doradc¹ zawodowym.
Przygotowanie materia³ów informacyjno-promocyjnych o GCI (ulotki, broszury).
Utworzenie katalogu z informacjami potrzebnymi osobom chc¹cym rozpocz¹æ w³asn¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹, udostêpnianie i pomoc w wype³nianiu formularzy. Pomoc udzielana przez pracowników GCI najczêciej dotyczy pomocy w okrelaniu rodzaju dzia³alnoci wed³ug PKD oraz wype³nianiu niezbêdnych wniosków.
Przygotowanie i przekazanie informacji rolnikom o rynkach zbytu.

 eSycyna  Gminne Centrum Informacji w powiecie zwoleñskim (woj. mazowieckie)6
Stowarzyszenie Owiatowe Sycyna, którego misj¹ jest integracja, samoorganizacja i aktywizacja lokalnych spo³ecznoci poprzez animacjê owiatow¹ i kulturaln¹ w celu wyrównania szans
spo³ecznych i edukacyjnych m³odzie¿y i doros³ych  realizuje projekt w³asny o charakterze innowacyjnym: eSycyna  spo³eczna sieæ komputerowa. Celem projektu jest budowa lokalnych sieci
komputerowych ogólnodostêpnych dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Projekt eSycyna jest realizowany na terenie powiatu zwoleñskiego, który jest jednym z 42 powiatów województwa mazowieckiego.
Do projektu eSycyna Stowarzyszenie w³¹czy³o Gminne Centra Informacji (GCI) w Gminie
Zwoleñ i w Gminie Kazanów  granty Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów  Pierwsza Praca. Dzia³alnoæ Gminnego Centrum
Informacji ukierunkowana jest na aktywizacjê ludzi m³odych oraz spo³ecznoci lokalne i o¿ywienie lokalnego rynku pracy poprzez zapewnienie ³atwego dostêpu do wykorzystania nowoczesnych
technologii przekazu informacji.
W odró¿nieniu od tradycyjnie realizowanych projektów w kraju (gminne centrum znajduje
siê w jednym miejscu) tworzymy rozproszon¹ sieæ komputerow¹  ePunktów ogólnodostêpn¹
w ca³ej gminie, w ka¿dej wsi (odleg³oæ miêdzy ePunktami  max. 3 km).
Obie gminy zosta³y pokryte sieci¹ ogólnodostêpnych komputerów umieszczonych w szko³ach (internatach), bibliotekach, domach kultury, wietlicach, remizach stra¿ackich, sklepach
i domach rolników. Taka sieæ powsta³a w ca³ym powiecie, w ka¿dej z piêciu gmin zainstalowalimy ³¹cznie 80 zestawów komputerowych w 51 ePunktach w 44 miejscowociach powiatu
zwoleñskiego. Przygotowano grupy liderów Gminnych Centrów Informacji (wolontariuszy i pracowników  80 osób) do inicjowania zmian aktywnoci zawodowej osób, grup spo³ecznych
i zawodowych, udzielania porad, koordynowania prac, co wp³ynie na w³aciwe funkcjonowanie
ePunktów, i pozwoli w pe³ni realizowaæ zadania GCI.
6

Na podstawie materia³ów przygotowanych przez Stowarzyszenie Owiatowe Sycyna.
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Codziennie w naszej sieci przed komputerami zasiada 500700 osób, g³ównie dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Tradycyjne us³ugi GCI rozszerzylimy o coroczne zajêcia dla ok. 5070 dzieci
i m³odzie¿y w formie Wakacji z komputerem. Wydaje siê, ¿e podjêlimy oryginale nietradycyjne dzia³ania w zakresie u³atwiania dostêpu do komputera, Internetu. Uznalimy, ¿e zachowanie
i popularyzacja dziedzictwa kulturowego jest szans¹ aktywizacji i rozwoju spo³ecznoci lokalnej.
Sycyna to zaniedbane miejsce urodzin wielkiego poety Jana Kochanowskiego. Przytoczymy tylko niektóre przedsiêwziêcia z kalendarium:
 04.03.2005 r.  warsztaty projektów strukturalnych i europejskich;
 06.04.2005 r.  rozpocz¹³ siê 22-dniowy bezp³atny kurs: Pszczelarz  producent zio³omiodu
i innych produktów pszczelich, w którym uczestniczy³o 28 osób. Kurs prowadzi³o Szyd³owieckie Forum Gospodarcze przy wspó³pracy z S.O. Sycyna i Urzêdu Miejskiego w Zwoleniu;
 Maj 2005 r.  Zarz¹d Województwa Mazowieckiego Uchwa³¹ Nr 385/174/2005 pozytywnie
zaopiniowa³ oferty zg³oszone w otwartym konkursie na realizacje zadañ w roku 2005:  475
Urodziny Jana Kochanowskiego  Dni Sycyny (w kwocie 10 000,00) oraz  Wydanie monografii ... imienia Jana Kochanowskiego (w kwocie 8 000,00);
 19.06.2005  475 rocznica urodzin Jana Kochanowskiego  Dni Sycyny (festyn lokalny): Bieg
prze³ajowy  Sycyna 2005 (213 uczestników), Zlot Szkó³ i Instytucji im. Jana Kochanowskiego
(ponad 40 delegacji szkó³), Wrêczenie medalu S³u¿my poczciwej s³awie dla szczególnie zas³u¿onych dla Renesansu Sycyny, Wrêczenie 6 stypendiów owiatowych (51 stypendiów Owiatowych S.O. Sycyna od 2000 roku), Konferencja Wartoci humanistyczne twórczoci Jana
Kochanowskiego w praktyce edukacyjnej wspó³czesnej szko³y, Prezentacja monografii ...imienia Jana Kochanowskiego, pod red. Henryka Bednarczyka, Marcina Olifirowicza.
Zorganizowano 30 edycji kursów, które ukoñczy³o 1035 s³uchaczy. Ukaza³o siê 31 numerów
Wieci Sycyny  gazety lokalnej.
Swoiste raporty o stanie infrastruktury spo³ecznoci lokalnej (gmin, wsi) to 10 monografii,
które zosta³y napisane przez bardzo liczne zespo³y autorskie.
 Bednarczyk H. (red.): Sycyna wiek XX. 2000.
 Bednarczyk H., Kowalska-Kutera H. (red.): Ciepielów dawniej i dzi. 2001.
 Madejski J.: I³¿a zapamiêtana. 2004.
 Czy¿ewska A.: Wierzbica. 2004.
 Traczyk S. A.: Sanktuarium Maryjne w Wysokim Kole.2004.
 Januszkiewicz E. (red.): Policzna. 2004
 So³tysiak M. (red): Kazanów nad I³¿ank¹. 2004.
 Ko³odziejczyk K., Madej J., Stawarz M. (red): Echa tczowskiej ziemi. 2005.
 Ku M. (red): Przy³êk nasza ziemia. 2005.
 Skorupka-Tomczyk A., Witczak S. (red): Chotcza  wczoraj dzi jutro. 2005.
Biblioteka Sycyñska to ju¿ 23 tomy i ponad 33 tys. ksi¹¿ek.
Problemem sta³ym s¹ k³opoty z finansowaniem palcówki. Lecz i z tym problemem próbujemy siê zmierzyæ. W 2005 roku uzyskalimy grant Ministerstwa Gospodarki i Pracy na rozwój
GCI. W efekcie przeprowadzilimy:
 badania przedsiêbiorczoci w rodowisku lokalnym,
 przeprowadzilimy warsztaty szkoleniowe dla absolwentów, mieszkañców gminy i powiatu
zwoleñskiego (liderzy Punktów  20 osób) w zakresie: technik aktywnego poszukiwania pracy i samozatrudnienia  30 godzinny modu³owy programu szkolenia Aktywni na rynku pracy sk³adaj¹cy siê z nastêpuj¹cych modu³ów: Poznanie siebie; Nowy rynek pracy  indywiduEDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 4/2005

101

alny plan dzia³ania; Wprowadzenie na rynek pracy  przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy; Technologie informatyczne w poszukiwaniu pracy oraz aktywizacji i rozwoju spo³ecznoci lokalnej  8 godzinne modu³owe warsztaty szkoleniowe Rozwój spo³ecznoci lokalnej sk³adaj¹ce siê z nastêpuj¹cych modu³ów: Promocja miejscowoci  ma³ej ojczyzny,
gminy i regionu w Internecie. Rozwój spo³ecznoci lokalnej; Mój biznes w Internecie;
 zorganizowalimy pierwsze w powiecie zwoleñskim Targi Pracy w Zespole Szkó³ Licealnych,
 wydalimy specjalny numer Wieci Sycyny.
Stowarzyszenie uczestniczy, jako partner Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu,
w projekcie Lider+. Celem projektu jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w szczególnoci
poprzez pomoc we wdra¿aniu nowoczesnych strategii rozwoju tych obszarów, pobudzenie aktywnoci spo³eczeñstwa i jego inicjatywy.

Podsumowanie
Wed³ug oceny zawartej w projekcie Narodowego Planu Rozwoju na lata 20072013 rynek
pracy w Polsce charakteryzuje siê nisk¹ aktywnoci¹ zawodow¹, najwy¿szym bezrobociem i najni¿szym wskanikiem zatrudnienia w krajach UE.
Od wielu lat systematycznie spada liczba ludzi pracuj¹cych, ronie za liczba osób nieaktywnych. Niskiemu zatrudnieniu towarzyszy wysokie bezrobocie o charakterze strukturalnym. Dotyczy to g³ównie obszarów wiejskich i ma³ych miast, gdzie obok bezrobocia jawnego wystêpuje
problem bezrobocia ukrytego. Na terenach tych, od pocz¹tku transformacji wystêpuje zró¿nicowanie gospodarstw rolnych. Z jednej strony ma miejsce koncentracja produkcji, która poci¹ga za
sob¹ nadwy¿ki si³y roboczej, z drugiej strony pozostaje bardzo du¿a liczba ma³ych gospodarstw
rolnych, które nie przynosz¹ wystarczaj¹cego dochodu zabezpieczaj¹cego byt w³acicieli.
Na ten obraz nak³ada siê s³aby rozwój aktywnoci spo³ecznej Polaków. Sektor organizacji
spo³ecznych w Polsce obejmuje obecnie oko³o 50 000 stowarzyszeñ i fundacji. W organizacjach
tych znajduje dzi zatrudnienie 1% ludnoci aktywnej zawodowo, dla porównania w Holandii
wskanik ten osi¹ga ponad 14%, za w Belgii i Irlandii przekracza 10%. Jak na tym tle oceniæ
GCI?
Dzi ³¹cznie w kraju funkcjonuje ponad 800 takich placówek, które stwarzaj¹ szansê rozwoju osobistego i zawodowego dla bezrobotnych, a umo¿liwienie uzyskania pewnych informacji za
porednictwem Internetu, ju¿ na poziomie gminy, z ca³¹ pewnoci¹ jest dzia³aniem koniecznym,
szczególnie pod k¹tem osób o ograniczonych mo¿liwociach finansowych.
Wed³ug sprawozdania z³o¿onego np. przez Kierownika GCI w ¯yrzynie:
GCI jest placówk¹, która ju¿ na trwa³e zaistnia³a w wiadomoci lokalnego spo³eczeñstwa,
coraz wiêcej osób wierzy, i¿ mo¿e tu uzyskaæ niezbêdn¹ pomoc. G³ównym zadaniem jest pomoc
osobom poszukuj¹cym pracy poprzez umo¿liwienie dostêpu do nowych technologii przekazu informacji. Dzia³alnoæ ¿yrzyñskiego GCI wychodzi jednak daleko poza realizacjê tego zadania, co
sprawia, ¿e jest placówk¹ potrzebn¹, a jej dzia³alnoæ jest pozytywnie odbierana przez spo³ecznoæ gminn¹. Wiele osób dziêki GCI mog³a utrzymywaæ sta³y kontakt z rodzinami i swoimi pracodawcami. Czêsto byli wrêcz zdziwieni tak¹ mo¿liwoci¹ w tak ma³ej miejscowoci. W ich pamiêci
pozosta³ dziêki temu pozytywny wizerunek miejscowych w³adz samorz¹dowych, dbaj¹cych o rozwój lokalnej spo³ecznoci.
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Z tego punktu widzenia istnienie placówek GCI i ich funkcjonowania nale¿y oceniæ nadzwyczaj pozytywnie, wyra¿aj¹c przekonanie, ¿e popularyzacja dobrych praktyk przyczyni siê do
ich dalszego upowszechniania i rozwoju. Bêdzie poszczególne wa¿ne zarówno z punktu widzenia
realizacji celów nakrelonych w Strategii Lizboñskiej, jak i priorytetów okrelonych w Narodowym Palnie Rozwoju.
Z dokumentów tych wynika, ¿e GCI winny staæ siê sta³ym elementem konstrukcyjnym budowanego w ramach UE Spo³eczeñstwa Informatycznego. Rozbudowa ilociowa i jakociowa
winna zmierzaæ do:
 przyspieszenia dostarczania ludnoci niedrogich us³ug telekomunikacyjnych,
 poszerzania dostêpnoci do Internetu,
 upowszechniania idei e-learning,
 propagowania e-pracy,
 postêpu w budowania gospodarki opartej na wiedzy,
 umo¿liwianiu powszechnego uczestnictwa w ¿yciu spo³eczeñstwa wiedzy,
 lepszej dostêpnoci do s³u¿b publicznych, w tym Urzêdów Pracy wraz z ich dzia³alnoci¹
w ramach sieci Eures,
 upowszechniania wiedzy o zdrowiu i bezpieczeñstwie,
 rozwojowi kulturalnemu w globalizuj¹cym siê wiecie,
 zachowaniu naturalnego rodowiska.
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MULTICENTRA  lokalne centra kultury
technologicznej
MULTICENTRES  local centres of technological culture
DEGEM System istnieje 36 lat. Projektuje i upowszechnia programy do obs³ugi systemów
edukacji ogólnej i zawodowej. Stopniowo rozszerza dzia³alnoæ, obecnie posiada swoje oddzia³y
w Ameryce Pó³nocnej i Po³udniowej. Najwa¿niejsze w dzia³alnoci firmy s¹ systemy edukacji
zawodowej. Na potrzeby edukacji zawodowej tworzone s¹ systemy: elektroniczne, telekomunikacyjne i autotroniki, czyli szeroko pojêtej przemys³owej automatyzacji. Firma od lat tworzy centra
nauki i technologii. MultiCentrum jest to centrum p³ynnego poruszania siê w rodowisku technologicznie zaawansowanym, wyspecjalizowane w rozwijaniu i poruszaniu siê w skomputeryzowanym rodowisku uczenia siê. Celem MultiCentrum jest uzupe³nienie wiedzy oferowanej w tradycyjnym systemie edukacji oraz zapewnienie profesjonalnego szkolenia.
Stanowi¹ one: interaktywne rodowisko nauczania, doskona³y sposób przyswajania wiedzy,
umo¿liwiaj¹ badania i analizy w drodze dowiadczeñ. Dostosowane s¹ do lokalnych systemów
nauczania. W Europie na Wêgrzech funkcjonuje 40 punktów MultiCenters. Koncepcj¹ MultiCenters jest zapoznanie m³odzie¿y i doros³ych ze wiatem technologii. Nowoczesne centra stanowi¹
sieæ orodków s³u¿¹cych nauce i wzbogacaniu wiedzy, oferuj¹cy szeroki zakres dzia³añ i dowiadczeñ, po³¹czonych z zaawansowanymi i najnowszymi technologiami informatycznymi. Centrum
oferuje szerok¹ gamê æwiczeñ edukacyjnych o szerokiej tematyce, w³¹czaj¹c w to równie¿ technologiê, sztukê komputerow¹, muzykê cyfrow¹, robotykê oraz technologie informatyczne. Du¿a
ró¿norodnoæ narzêdzi technicznych oraz urz¹dzeñ peryferyjnych dostêpnych podczas kursu znacznie u³atwia naukê.
MultiCenter wype³nia lukê w zakresie edukacji technologicznej, poszerzaj¹c multimedialny
zakres oddzia³ywania na dzieci, uczniów, nauczycieli i doros³ych poprzez swoje rozbudowane
dzia³ania. Centra to narzêdzia, które pomagaj¹ dzieciom i m³odzie¿y w poznawaniu nowych technologii, które bêd¹ u¿ywane przez nie w przysz³oci. Programy nauczania w Multicentrum dostosowane s¹ do ró¿nych grup wiekowych (dla dzieci, jak równie¿ dla doros³ych), do ró¿nych grup
spo³ecznych (równie¿ dla osób niepe³nosprawnych). Programy nauczania dostosowane s¹ zw³aszcza dla zaawansowanego szkolenia nauczycieli. Ogrywaj¹ one du¿¹ rolê w wychowaniu nowej
generacji liderów technologii, którzy bêd¹ wp³ywali na swoje otoczenie i spo³eczeñstwo. Z tych
powodów MultiCenter zosta³ wybrany przez ONZ jako niweluj¹cy ró¿nice miêdzy krajami do
programu Zmniejszanie przepaci cyfrowej. MultiCenter stanowi rodowisko innowacyjne zarówno pod wzglêdem organizacji przestrzennej, jak i mo¿liwoci technologicznych.
Cele MultiCentrum:
 g³ównym celem MultiCentrum jest chêæ wyrównania poziomu miêdzy wiedz¹ technologiczn¹
a zastosowaniem programów technologicznych,
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 zapoznanie uczniów z zaawansowanymi technologiami,
 umiejêtnoci na miarê XXI wieku: przyswojenie umiejêtnoci technologicznych, spo³ecznych,
umiejêtnoæ mylenia i uczenia siê. Przyswojenie wiedzy o szerokim zakresie naukowym;
 minimalizowanie przepaci cyfrowej,
 nauka pos³ugiwania siê aplikacjami technologicznymi,
 stawanie siê czêci¹ nowoczesnego i dynamicznego spo³eczeñstwa,
 dostêp do wielu narodowoci, ró¿nych kultur, spo³eczno- ekonomiczny status i wiek jak równie¿ specjalne potrzeby ka¿dej grupy,
 uaktywnianie s³abszych sektorów promuj¹c doskona³oci oraz równe mo¿liwoci.

G³ówni odbiorcy Multicentrów

G³ównymi odbiorcami kursów w MultiCentrum s¹: dzieci przedszkolne, emeryci, niepe³nosprawni, doroli, a w szczególnoci nauczyciele. Ka¿da grupa wiekowa uczy siê przydzielonych tematów na poziomie odpowiednim dla niej, zaczynaj¹c od podstawowego poziomu, dostosowanego do ogólnej populacji uczniów, a koñcz¹c na rozszerzonym poziomie, z bardzo szczegó³ow¹ wiedz¹ dostosowan¹ dla okrelonych grup. Nauczanie w MultiCentrum jest tak zaplanowane, aby zainteresowaæ ró¿nych uczniów. Wynikiem tego jest, i¿ uczniowie mog¹ rozwijaæ siê
z jednej strony zgodnie ze swoimi mo¿liwociami oraz ciekawoci¹, a z drugiej wyznaczaj¹c
wyzwania oraz cele.
Metody nauczania: w MultiCentrum anga¿owana jest ca³a gama technik nauczania
i instruowania, aby nauczyæ zaawansowanych technologii, wiedzy naukowej oraz umiejêtnoci
zwi¹zanych z ni¹ dla wszystkich grup wiekowych. Firma korzysta z kilku technik nauczania,
m.in.: wspólna nauka, nauka za porednictwem doros³ych, nauka poprzez poszukiwanie, odkrywanie i rozwi¹zywanie problemów, nauka poprzez w³¹czanie ró¿nych typów inteligencji, nauka
w otwartym rodowisku technologicznym, reprezentacji podanych zjawisk lub danych dyscyplin
podczas wykorzystywania ró¿nych zespo³ów i symboli. Wykorzystanie ró¿nych form pokazywania zjawisk u³atwia u¿ytkownikowi ich zrozumienie. Proces nauki w MultiCentrum odbywa siê
w rodowisku bogatym w zasoby techniczne, które stanowi¹ integraln¹ czêæ nauki. Mo¿emy do
nich zaliczyæ narzêdzia przeznaczone do tworzenia muzyki cyfrowej, narzêdzia do tworzenia grafiki komputerowej, baz danych, narzêdzia programowania, narzêdzia do tworzenia symulacji
EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 4/2005

105

komputerowych oraz skomputeryzowane laboratoria przeznaczone do badañ nad rodowiskiem
naturalnym. Takie rodowisko nauki pozwala uczniom aktywnie wykorzystywaæ narzêdzia technologiczne, narzêdzia, które pomog¹ im w kognitywnym procesie poszerzania, utrwalania, ilustrowania i konstruowania nowo zdobytej wiedzy, jak równie¿ w nabywaniu nowych zdolnoci.
Ocena: uczniowie s¹ oceniani na podstawie osi¹gniêæ i na podstawie umiejêtnoci wykonywania zadañ, zarówno tych, które s¹ bezporednio zwi¹zane z przedmiotem naukowym jak równie¿ tych zadañ, które odzwierciedlaj¹ poziom zdobytych umiejêtnoci podczas procesu nauki.
Ocena uczniów w czasie rzeczywistym, s³u¿¹ca jako narzêdzie formuj¹ce podczas procesu
uczenia siê oraz ocena koñcowa odzwierciedlaj¹ dokonania uczniów i stanowi¹ nieod³¹czn¹ czêæ
procesu uczenia siê w MultiCentrum. Taka ocena informuje zarówno instruktorów, jak i uczniów
o postêpie, jaki zrobi³ ka¿dy uczeñ, dodaje motywacji, podnosi samoocenê.
rodowisko nauki MultiCentrum zosta³o zaprojektowane w taki sposób, aby odzwierciedliæ
koncepcje i programy uczenia siê oraz techniki nauczania, które s¹ wykorzystywane w centrum.
Technologia odgrywa podwójn¹ rolê: z jednej strony jest rodkiem wprowadzania nowych technik oraz zachêca do poszukiwania, odkrywania oraz rozwi¹zywania problemów, np.: przez koncepcje edukacyjne, które nie s¹ technologicznie motywuj¹ce, a z drugiej strony dostarcza ró¿norodnych mo¿liwoci nauk.
Istnieje kilka wa¿nych elementów podczas tworzenia rodowiska technologicznego w MultiCentrum. Techniczna struktura Centrum, program MuliCentrum zbudowany jest na platformie,
która zawiera sieæ komputerow¹, umo¿liwiaj¹c¹ kontrolowanie i monitorowanie ca³ego centrum,
intranet, zewnêtrzn¹ sieæ komunikacji oraz system wspieraj¹cy. Zaawansowane narzêdzia technologiczne, nauka w MultiCentrum odbywa siê w rodowisku bogatym w zasoby technologiczne.
Wszystkie zasoby w³¹czone s¹ w proces nauki. Mo¿na do nich zaliczyæ symulacje komputerowe
przemys³u technologicznego, jak równie¿ przemys³u High  Tech, laboratoria technologiczne,
zaawansowane narzêdzia wykorzystywane do nauczania sztuki oraz muzyki, skomputeryzowane
laboratoria umo¿liwiaj¹ce symulacje oraz ilustracje procesów oraz zjawisk zwi¹zanych z badaniem rodowiska naturalnego, sprzêt niezbêdny do projektowania, budowania oraz programowania robotów zawieraj¹cych czujniki oraz skomputeryzowane interfejsy wykorzystywane do monitorowania i kontroli. Urz¹dzenia peryferyjne: ka¿de stanowisko przeznaczone do nauki w centrum
jest wyposa¿one w taki sprzêt, jak: skaner, nagrywarka p³yt CD, syntetyzator, aparaty cyfrowe, karty
wideo, klawiatury interaktywne, cyfrow¹ bibliotekê (p³yty CD), mikrofony oraz g³oniki.
MultiCenter przyczynia siê do wzmocnienia wartoci istotnych dla danych spo³ecznoci, rozwija pracê zespo³ow¹, uznaje pomys³y innych, skupia lokaln¹ spo³ecznoæ, a przede wszystkim
staje siê rodowiskowym centrum kultury technologicznej.
Seminarium Autotronika, elektronika, multicentra w technologii kszta³cenia zawodowego
odby³o siê w Instytucie Technologii Eksploatacji w dniu 2 grudnia 2005 r. Prowadz¹cymi byli
przedstawiciele firmy: dr Maures Simson, dr David Birand i dr Daniel Miloszewski.
Opracowanie na podstawie materia³ów DEGEMSystem
Joanna Tomczyñska
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Sylwetki wybitnych owiatowców
Prof. Boles³aw NIEMIERKO
Profesor Boles³aw Niemierko urodzi³ siê 17 lipca 1935 roku
w Poznaniu, w inteligenckiej rodzinie. Ojciec, z wykszta³cenia in¿ynier, z zami³owania humanista  bibliofil, biegle w³adaj¹cy kilkoma
jêzykami, by³ w³acicielem znacznego maj¹tku ziemskiego i dobrze
prosperuj¹cej wytwórni leków. Szczêliwe dzieciñstwo Profesora
zakoñczy³o siê wraz z wybuchem II wojny wiatowej. Rodzina utraci³a wszelkie rodki do ¿ycia i próbuj¹c dostosowaæ siê do zmian
ustrojowych, po 1945 roku znalaz³a siê w Olsztynie, gdzie ojciec znalaz³ zatrudnienie na stanowisku podrzêdnego referenta. Z zawieruchy wojennej ocala³, na szczêcie, bogaty ksiêgozbiór, który dla przysz³ego naukowca by³ pierwszym kontaktem ze wiatem literatury
i sztuki. Jako samouk siêga³ po coraz ambitniejsze pozycje
z klasyki literatury piêknej, nie stroni¹c od ksi¹¿ek popularnonaukowych, zw³aszcza z fizyki.
W wieku niespe³na siedemnastu lat Profesor Niemierko ukoñczy³ szko³ê redni¹ w Olsztynie
(1952), po czym przyst¹pi³ do egzaminów wstêpnych na wymarzony kierunek dziennikarstwa na
Uniwersytecie Warszawskim. Mimo znakomicie zdanego egzaminu, na studia dziennikarskie nie
zosta³ przyjêty (dla przysz³ego dziennikarza wa¿niejsze by³y rekomendacje polityczne), ale pojawi³a siê mo¿liwoæ podjêcia studiów na pedagogice na UW, gdzie akurat by³y wolne miejsca.
Dla przysz³ego twórcy pomiaru sprawdzaj¹cego wielostopniowego, najcenniejszym wspomnieniem z czasów studiów okaza³o siê byæ spotkanie z wybitnym polskim pedagogiem, profesorem Bogdanem Nawroczyñskim. Autor Zasad Nauczania, mimo podesz³ego wieku, by³ nadal
w doskonalej formie intelektualnej, prowadzi³ znakomite wyk³ady i seminaria i, jak prawdziwy
Mistrz, przygotowa³ swoich wychowanków do przysz³ej samodzielnej pracy badawczej.
1 stycznia 1960 roku absolwent pedagogiki, autor pracy magisterskiej pt.: Pogl¹d na wiat
wspó³czesnej m³odzie¿y polskiej, napisanej pod kierunkiem prof. Bogdana Nawroczyñskiego,
legitymuj¹cy siê dodatkowo ukoñczeniem dwuletnich studiów polonistycznych na Uniwersytecie
Warszawskim, wraca na Mazury zatrudniaj¹c siê w charakterze nauczyciela polonisty w szkole
podstawowej w Olsztynie, a po roku w liceum pedagogicznym w Mr¹gowie. Równolegle niejako
zaczyna gromadziæ materia³ empiryczny do w³asnej pracy doktorskiej, uczestnicz¹c w seminarium naukowym, prowadzonym przez prof. Mariê Ossowsk¹. W 1966 roku obroni³ pracê doktorsk¹ na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego nt. Niepowodzenia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli szkó³ podstawowych1 . Promotorem pracy by³ profesor Tadeusz Pasierbiñski.
Niemal dok³adnie w tym samym czasie dosz³o do spotkania Naszego Jubilata z kolejnym
wybitnym polskim pedagogiem: profesorem Wincentym Okoniem, wówczas dyrektorem Instytutu Pedagogiki w Warszawie, zaproszonym do Olsztyna na wyk³ady dla nauczycieli. Zabieraj¹cy
1

Praca wydana drukiem: Niemierko B., Niepowodzenia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli szkó³ podstawowych,
PZWS, Warszawa, 1966.
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g³os w dyskusji, m³ody nauczyciel, Boles³aw Niemierko tak dalece zwróci³ na siebie uwagê prelegenta, ¿e otrzyma³ propozycjê pracy w Instytucie Pedagogiki w Warszawie. Tak rozpocz¹³ siê
18-letni okres warszawski w ¿yciu profesora Niemierki i Jego spotkanie z pomiarem dydaktycznym.
W 1968 roku Polska przyst¹pi³a do stowarzyszenia IEA2, a doktor Boles³aw Niemierko zosta³ koordynatorem badañ miêdzynarodowych, dotycz¹cych osi¹gniêæ szkolnych z przedmiotów
przyrodniczych. Wspó³praca z IEA trwa³a ponad 20 lat. Na jednej z konferencji szkoleniowych,
w 1961 roku w Szwecji, zajêcia prowadzi³ wiatowej s³awy psycholog i pedagog Beniamin Bloom. To wtedy, po raz pierwszy, Boles³aw Niemierko zacz¹³ myleæ nad w³asn¹ taksonomi¹ celów
nauczania, powszechnie znan¹ jako Taksonomia ABC. W 1969 roku obj¹³ w Instytucie Pedagogicznym stanowisko kierownika Pracowni Metodologii Badañ Pedagogicznych, wspó³pracuj¹c
z Centralnym Orodkiem Metodycznym w Warszawie, wyg³aszaj¹c liczne prelekcje dla nauczycieli w ca³ym kraju. Tak dosz³o do nawi¹zania wspó³pracy z Orodkiem Metodycznym we Wroc³awiu, skupiaj¹cym przysz³ych pasjonatów pomiaru dydaktycznego, reprezentuj¹cych ró¿ne dyscypliny kierunkowe: od polonistyki (Patrza³ek, Pañtak), po fizykê (Gabryjelski), czy chemiê (Czupia³). Z tego zespo³u wywodz¹ siê przyszli wspó³pracownicy Profesora, koordynatorzy badañ
miêdzynarodowych, autorzy wielu publikacji z zakresu pomiaru dydaktycznego. Wtedy te¿ powsta³a ksi¹¿ka: ABC testów osi¹gniêæ szkolnych3.
W 1976 r. Boles³aw Niemierko uzyska³ habilitacjê na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie ksi¹¿ki Testy osi¹gniêæ szkolnych. Podstawowe pojêcia i techniki obliczeniowe4 .
Po habilitacji Profesor obj¹³ funkcjê wicedyrektora Instytutu Badañ nad M³odzie¿¹ (1977
1980) w Warszawie, a nastêpnie wicedyrektora Instytutu Kszta³cenia Nauczycieli w Warszawie
(19811983). W roku 1980 skorzysta³ z rocznego stypendium Fulbrighta w University of California, Los Angeles. W USA przebywa³ (tak¿e jako wyk³adowca) jeszcze trzykrotnie: w 1985 roku
(trzy miesi¹ce), 1990 roku (trzy miesi¹ce) i 1992 roku (10 miesiêcy) wspó³pracuj¹c z takimi
autorytetami naukowymi, jak np. T. Nitko z uniwersytetu w Pittsburgu.
W roku 1983 podj¹³ pracê w charakterze nauczyciela akademickiego na WSP w Bydgoszczy,
jednoczenie bêd¹c organizatorem i patronem naukowym ogólnopolskich badañ osi¹gniêæ szkolnych realizowanych wed³ug projektu IEA, których wyniki opublikowane zosta³y w kilkunastu
tomach w kraju i za granic¹. By³o to pierwsze, i jak dotychczas jedyne przedsiêwziêcie badawcze
przeprowadzone na tak¹ skalê wed³ug najlepszych wzorców metodologicznych. W Bydgoszczy
powsta³y kolejne wa¿ne w dorobku Profesora pozycje: Pomiar sprawdzaj¹cy w dydaktyce5 i Miêdzy ocen¹ szkoln¹ a dydaktyk¹6 oraz fragmenty Sztuki nauczania7  pod redakcj¹ K. Kruszewskiego, podrêcznika akademickiego wielokrotnie wznawianego. Pracuj¹c w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, Boles³aw Niemierko otrzyma³ w 1988 roku nominacjê na profesora
nadzwyczajnego nauk humanistycznych.
2
3
4
5
6

7

The International Association of the Evaluation Educational Achievement.
ABC testów osi¹gniêæ szkolnych, red. Niemierko B., WSiP Warszawa 1975.
Niemierko B., Testy osi¹gniêæ szkolnych. Podstawowe pojêcia i techniki obliczeniowe, WSiP Warszawa 1975,
Niemierko B., Pomiar sprawdzaj¹cy w dydaktyce, PWN, Warszawa 1990.
Niemierko B., Miêdzy ocen¹ szkoln¹ a dydaktyk¹, WSiP Warszawa, 1991 (pozycja ta wznowiona zosta³a w 1999
roku).
Sztuka nauczania, red. K. Kruszewski, WSiP, Warszawa 1991.
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Od jesieni 1989 r. Profesor Niemierko zatrudniony zosta³ w Uniwersytecie Gdañskim, gdzie
powierzono mu funkcjê kierownika Zak³adu Metodologii Badañ Pedagogicznych, kierownika
Miêdzywydzia³owego Studium Pedagogicznego i kierownika Zak³adu Diagnostyki Edukacyjnej.
W roku 1993 otrzyma³ mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdañskim.
Poza badaniami IEA, Profesor pe³ni³ funkcjê eksperta w programach unijnych MOVE
i IMPROVE (modernizacja kszta³cenia zawodowego) oraz w polskiej Nowej Maturze. W latach
19912005 przeprowadzi³ jedenacie krajowych konferencji z nowej dziedziny  diagnostyki edukacyjnej, a ostatnia z tych konferencji odby³a siê we wrzeniu 2005 r. w Gdañsku  Sobieszowie.
Od ponad æwieræ wieku prowadzi du¿e seminarium doktoranckie na temat pomiaru dydaktycznego, oceniania osi¹gniêæ uczniów i diagnostyki edukacyjnej. Jest promotorem 36 prac doktorskich z nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, wykonanych przez dydaktyków ró¿nych
przedmiotów szkolnych. W 1999 roku powsta³a kolejna ksi¹¿ka Profesora pt. Pomiar wyników
kszta³cenia8.
W ca³ej nieprzeciêtnej aktywnoci zawodowej Profesor Niemierko nie zapomnia³ o m³odzieñczych marzeniach o dziennikarstwie. I tu znalaz³ sposób na realizacjê swojej pasji. W latach
19992002 zamieszcza³ felietony w miesiêczniku Gazeta Uniwersytecka, periodyku spo³ecznoci
akademickiej Uniwersytetu Gdañskiego. Wiêkszoæ sta³ych czytelników tego pisma zaczyna³o
lekturê w³anie od felietonów Profesora. Te barwne, dowcipne i b³yskotliwe artykuliki zebrane
zosta³y i wydane w ksi¹¿eczce pt. Opowieci dydaktyczne dla profesorów i studentów9.
Wszystkie wydane przez Profesora teksty (jest autorem kilkunastu ksi¹¿ek, 200 artyku³ów
naukowych i popularnonaukowych oraz redaktorem kilkunastu innych ksi¹¿ek) ciesz¹ siê wielk¹
popularnoci¹ i zas³u¿onym szacunkiem w rodowisku nauczycielskim. Sta³y siê klasyk¹ polskiego pomiaru dydaktycznego. Za niektóre z nich Profesor otrzyma³ wa¿ne nagrody naukowe, wród
których najwa¿niejsze to:
 Nagroda naukowa Wydzia³u I Nauk Spo³ecznych Polskiej Akademii Nauk w zakresie pedagogiki i psychologii za pracê Testy osi¹gniêæ szkolnych, 1976,
 Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za pracê Pomiar sprawdzaj¹cy wielostopniowy, 1988,
 Nagroda naukowa Wydzia³u I Nauk Spo³ecznych Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie pedagogiki za pracê Pomiar sprawdzaj¹cy w dydaktyce, 1990.
Profesor jest ¿onaty, ma syna, wybitnego profesora radiologii, pracuj¹cego w USA oraz dwoje wnucz¹t. Jego pasje pozazawodowe to fotografia, podró¿e krajoznawcze i literatura popularnonaukowa. Jest typem sportsmena: uprawia p³ywanie, narciarstwo oraz tenis sto³owy.
El¿bieta Kowalik
Zak³ad Dydaktyki Chemii UG

8
9

Niemierko B. Pomiar wyników kszta³cenia, WSiP, Warszawa 1999.
Niemierko B., Opowieci dydaktyczne dla profesorów i studentów, P³ock 2002.
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Jan OSIÑSKI
Urodzi³ siê 23 czerwca 1940 r. w Terespolu n. Bugiem w rodzinie inteligenckiej. Ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Terespolu, a nastêpnie w 1964 roku Wy¿sz¹ Szko³ê Ekonomiczn¹ w Poznaniu oraz w 1972 roku Studia Podyplomowe w WSE we Wroc³awiu.
Uprawnienia pedagogiczne uzyska³ w 1977 roku.
W swoim ¿yciu zawodowym ma dwie pasje, które stara siê
³¹czyæ: ekonomiê i pedagogikê. Prowadzi m. in. zajêcia z zakresu
ekonomiki przedsiêbiorstw, marketingu, ergonomii. Jest cenionym
dzia³aczem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i inicjatorem
powo³ania Wy¿szej Szko³y Zawodowej PTE w Szczecinie. Od pocz¹tku powstania uczelni jest cz³onkiem jej senatu.
Dominuj¹c¹ jednak w karierze zawodowej Jana Osiñskiego sta³a siê pedagogika. Wyniesione z lat m³odoci przewiadczenie, ¿e nauka, szeroki do niej dostêp ma decyduj¹ce znaczenie dla
rozwoju jednostki i ca³ego pañstwa, sta³o siê dewiz¹ jego postêpowania.
Od 41 lat zwi¹zany jest z kszta³ceniem zawodowym. Pracuj¹c jako wicedyrektor Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa Przemys³u Miêsnego w Szczecinie sprawowa³ m.in. nadzór nad szko³¹
przyzak³adow¹ w zakresie realizacji programu nauczania, w tym praktycznej nauki zawodu. Inspirowa³ pracowników przedsiêbiorstwa do podwy¿szania kwalifikacji.
W 1977 roku zosta³ wybrany na Prezesa Zarz¹du Wojewódzkiego Zak³adu Doskonalenia
Zawodowego w Szczecinie, którym pozostaje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Pod jego kierownictwem WZDZ osi¹gn¹³ najwiêkszy rozwój inwestycyjny w swojej 59-letniej historii. Pozwoli³o to doprowadziæ do sytuacji, ¿e dzia³alnoæ edukacyjna Zak³adu prowadzona jest we w³asnej bazie, czym poszczyciæ siê mo¿e niewiele organizacji pozarz¹dowych. Umo¿liwia to dobre
wyposa¿anie placówek w specjalistyczne pomoce i sprzêt dydaktyczny.
Od roku 1988 intensywnie rozwija wspó³pracê z zagranicznymi instytucjami szkolenia zawodowego. Dowiadczenia wyniesione ze wspó³pracy z AMU Szwecja i AMU Dania pozwoli³y
na pierwsze w regionie wdro¿enie kszta³cenia w oparciu o programy modu³owe. Wieloletnia wspó³praca z Federalnym Instytutem Kszta³cenia Zawodowego w Berlinie i Instytutem Pedagogicznym
w Wiesbaden zaowocowa³a powo³aniem jedynego w tamtym czasie w Polsce Policealnego Studium Spedycyjnego, kszta³c¹cego spedytorów w oparciu o autorski program uwzglêdniaj¹cy dowiadczenia niemieckie.
Z jego inicjatywy powsta³ w 1988 roku w winoujciu unikalny w kraju Orodek Kszta³cenia
Kadr dla gospodarki morskiej. Orodek ten ca³y czas siê unowoczenia  szkoli w 16 specjalnociach morskich  i w 1999 roku otrzymuje Certyfikat Urzêdu Morskiego.
Pod jego kierownictwem WZDZ staje siê najwiêksz¹ w rejonie zachodniopomorskim instytucj¹ prowadz¹c¹ rekwalifikacjê zawodow¹. W placówkach owiatowych Zak³adu kwalifikacje
zawodowe zdobywa lub pog³êbia co roku prawie 40% bezrobotnych kierowanych na szkolenie
przez urzêdy pracy. Wysoka ocena tych szkoleñ, jak te¿ autorstwo wielu artyku³ów o rynku pracy
sprawia, ¿e Jan Osiñski jest powo³ywany na doradcê Powiatowych Urzêdów Pracy w dziedzinie
rekwalifikacji zawodowej.
Jest inicjatorem wielu nowatorskich przedsiêwziêæ w sferze wdra¿ania nowych kierunków
szkolenia zawodowego i metod nauczania. Placówki WZDZ w Szczecinie jako jedne z pierwszych w regionie rozpoczê³y kszta³cenie komputerowe, a obecnie maj¹ certyfikat Zgodny z ECDL
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(Europejski Certyfikat Umiejêtnoci Komputerowych), przyznany przez Polskie Towarzystwo
Informatyczne. Wdra¿a³y metodê symulacyjn¹ w kszta³ceniu zawodowym, przygotowa³y kadrê i
prowadz¹ kursy przy wykorzystaniu programów w systemie modu³owym.
Jan Osiñski du¿¹ wagê przywi¹zuje do wysokiej jakoci procesu kszta³cenia. Dlatego podj¹³
dzia³ania i doprowadzi³ do uzyskania przez Wojewódzki Zak³ad Doskonalenia Zawodowego
w czerwcu 2001 roku Certyfikatu Systemu Jakoci  wg normy ISO-9001 w zakresie dzia³alnoci
owiatowej. By³a to pierwsza instytucja owiatowa na Pomorzu Zachodnim, która tak¹ akredytacjê otrzyma³a. Centra Kszta³cenia Zawodowego WZDZ posiadaj¹ akredytacjê kuratora owiaty
na prowadzenie szeregu kursów zawodowych. Zak³ad uczestniczy w konsorcjach realizuj¹cych
programy finansowane ze rodków Unii Europejskiej, takich jak Alternatywa, PHARE 2001 i PHARE 2002. W tym ostatnim Jan Osiñski jest ekspertem kluczowym. Miêdzy innymi ta dzia³alnoæ,
jak i obejmuj¹ca obszar województwa sieæ Centrów Kszta³cenia Zawodowego pozwala Zak³adowi zajmowaæ pozycjê najwiêkszej pozarz¹dowej instytucji owiaty zawodowej w regionie.
Swoj¹ wiedz¹ i dowiadczeniem Jan Osiñski s³u¿y nie tylko Zak³adowi, lecz tak¿e przyczynia siê do rozwoju regionu. Aktywnie uczestniczy³ w pracach nad przygotowaniem strategii rozwoju województwa. By³ d³ugoletnim cz³onkiem Kolegium Kuratora Owiaty ds. Szkolnictwa
Zawodowego. Dzia³a spo³ecznie w samorz¹dzie terytorialnym i organizacjach pozarz¹dowych.
Od 1988 roku Przewodnicz¹cy Pañstwowej Komisji Egzaminacyjnej nadaj¹cej zawodowe
tytu³y kwalifikacyjne i Komisji Egzaminacyjnej Izby Rzemielniczej nadaj¹cej tytu³y czeladnika
i mistrza w zawodach spo¿ywczych.
Od 1992 roku pe³ni funkcjê Wiceprzewodnicz¹cego Krajowej Rady Zwi¹zku Zak³adów Doskonalenia Zawodowego.
Dzieci id¹ w lady ojca: córka Joanna ukoñczy³a studia ekonomiczne, a syn Krzysztof jest
doktorem informatyki i wyk³adowc¹ w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu.
Odznaczony m. in. Br¹zowym i Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalami: Komisji Edukacji Narodowej, Gryf Pomorski, Srebrnym i Z³otym Medalem Za Zas³ugi dla Obronnoci Kraju oraz odznakami: Za Zas³ugi dla Owiaty, Z³ot¹ Honorow¹ Odznak¹ TPS, Z³ot¹ Odznak¹
Za Zas³ugi dla ZDZ.
Andrzej Kirejczyk
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Konferencje, seminaria, informacje,
dobra praktyka
Jan OSIÑSKI
Wojewódzki Zwi¹zek Doskonalenia Zawodowego
Szczecin

Wojewódzki Zak³ad Doskonalenia Zawodowego
w Szczecinie
Vocational Development Centre in Szczecin
S³owa kluczowe: Zak³ad Doskonalenia Zawodowego, kszta³cenie, doskonalenie zawodowe
Keywords: Vocational Development Center, vocational development
Summary:
The article describes history and current activities of Vocational Development Center in Szczecin.
The authors analyse educational and training offers.

W roku 2006 Wojewódzki Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie bêdzie obchodzi³ 60 lat dzia³alnoci na Pomorzu Zachodnim. Jest to szczególna okazja, aby siê zastanowiæ nad
przebyt¹ drog¹ i dokonaniami na przestrzeni lat.
Wojewódzki Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie jest stowarzyszeniem owiatowym powo³anym w 1946 roku przez cz³onków za³o¿ycieli do organizowania kszta³cenia zawodowego. W okresie powojennym istnia³o ogromne zapotrzebowanie na rzemielników, robotników wykwalifikowanych i specjalistów w ró¿nych zawodach. Ju¿ w roku 1946 maj¹c na uwadze
potrzeby kadrowe i gospodarcze spo³eczeñstwa ziemi szczeciñskiej przyst¹piono do organizowania kursów doskonal¹cych, daj¹cych s³uchaczom uprawnienia do wykonywania zawodów rzemielniczych. Od tej pory z roku na rok, WZDZ (pocz¹tkowo jako Instytut Naukowy Rzemios³a)
rozwija³ i rozszerza³ swoj¹ dzia³alnoæ owiatow¹ przyczyniaj¹c siê do znacznego z³agodzenia
trudnoci kadrowych w ró¿nych dziedzinach ¿ycia gospodarczego.
Wraz z rozwojem gospodarczym zmienia³o siê zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry
specjalistów w ró¿nych dziedzinach. WZDZ odpowiadaj¹c na te potrzeby organizowa³ kursy kwalifikacyjne, doskonal¹ce w zawodzie, przysposobienia zawodowego dla m³odzie¿y i doros³ych,
zarówno na wsi, jak i w rodowisku miejskim.
Na wsi by³y to kursy przede wszystkim zwi¹zane z budownictwem, natomiast w miastach
szkolenia w takich zawodach, jak lusarz ogólny i maszynowy, mechanik samochodowy, spawacz
elektryczny i gazowy, ciela budowlany, stolarz, murarz, malarz, betoniarz, palacz kot³ów c.o,
kucharz, kelner, kierowca.
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Przygotowywano równie¿ specjalistów
w zakresie dozoru urz¹dzeñ energetycznych,
bhp, przewozu materia³ów niebezpiecznych,
obs³ugi sprê¿arek i agregatów pr¹dotwórczych. Przeszkolone osoby znajdowa³y zatrudnienie w pañstwowych zak³adach produkcyjnych, w spó³dzielczych zak³adach
us³ugowych i w warsztatach rzemielniczych.
W okresie 60 lat istnienia, tj. w latach
19462005 WZDZ przeszkoli³ na ró¿nego
Budynek g³ówny WZDZ
rodzaju kursach ponad 700 tysiêcy s³uchaczy.
W ostatnich latach zmieniaj¹ca siê rzeczywistoæ spo³eczno-gospodarcza w naszym kraju
postawi³a przed WZDZ nowe zadania i nowe wyzwania.
W warunkach gospodarki rynkowej uleg³y zmianie zarówno oferty w zakresie kszta³cenia
i doskonalenia, jak i programy szkolenia kursowego. Na kursach wprowadzono modu³owe programy nauczania, które uwzglêdniaj¹ nowe techniki nauczania i w wiêkszym stopniu wykorzystanie nowoczesnych rodków audiowizualnych.
Najwa¿niejszym zadaniem sta³o siê szkolenie i przekwalifikowanie bezrobotnych. Czynimy
starania, aby oferta dla bezrobotnych odpowiada³a potrzebom rynku pracy. W tym celu nawi¹zalimy cis³¹ wspó³pracê z urzêdami pracy i z organizacjami samorz¹du terytorialnego.
Uczestniczymy w realizacji programów unijnych. W ramach konsorcjum realizowalimy
miêdzy innymi podprojekty PHARE 2001 i 2002 obejmuj¹ce szkolenie zawodowe dla osób bezrobotnych oraz promocjê wspó³pracy lokalnej na rzecz zatrudnienia. Realizowalimy tak¿e projekt ALTERNATYWA, którego celem by³a pomoc dla m³odzie¿y poszukuj¹cej pracy, promocja
zatrudnienia , pobudzanie rozwoju przedsiêbiorczoci i zapobieganie bezrobociu.
WZDZ jako organizacja edukacyjna pozarz¹dowa stanowi wa¿ne ogniwo w systemie owiatowym. Nasza dzia³alnoæ obejmuje: kszta³cenie zawodowe m³odzie¿y i doros³ych, kszta³cenie
zawodowe w formach szkolnych, praktyczne nauczanie zawodu w warsztatach szkoleniowych.
Czynimy starania, aby lepiej dostosowaæ kszta³cenie zawodowe do aktualnych wymagañ
rynku pracy. Wieloletnia dzia³alnoæ naszej organizacji, dowiadczenie, tradycje oraz du¿y dorobek umo¿liwi³y wdro¿enie Systemu Zarz¹dzania Jakoci¹ wg normy PN-EN ISO 9001-2001 we
wszystkich naszych jednostkach organizacyjnych.
Myl¹ przewodni¹ naszych dzia³añ jest has³o: SATYSFAKCJA KLIENTA NASZYM CELEM.
Zak³ad nasz uzyska³ liczne certyfikaty, atesty i wyró¿nienia, wród nich:
 Certyfikat Ministerstwa Gospodarki, daj¹cy uprawnienia do prowadzenia kursów kierowców
wózków jezdniowych,
 Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach,
 Akredytacjê Zachodniopomorskiego Kuratora Owiaty i wiele innych.
W ci¹gu 60 lat dzia³alnoci WZDZ w Szczecinie osi¹gn¹³ wiele sukcesów i dobrze wpisa³ siê
w mapê edukacyjn¹ na Pomorzu Zachodnim.
Dane korespondencyjne autora:
Jan OSIÑSKI
WZDZ, Szczecin
e-mail: prezes@wzdz.szczecin.pl
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Competences of GiMA consult mbH (Germany)
Firma Konsultingowa GIMA (Niemcy)
S³owa kluczowe: GIMA, szkolenie i kszta³cenie ustawiczne, projekty miêdzynarodowe, EQUAL,
ma³e i rednie przedsiêbiorstwa, zarz¹dzanie innowacjami
Keywords: GIMA, training and lifelong education, international projects, EQUAL, small and medium sized enterprises, innovation management
Summary
GIMA is a consultancy which, helps small and medium sized enterprises to become more competetive at the market. It makes trainings for them and develops management methods in companies.
Since 2001 GIMA is the leader of WIR Wesentliche Ideen Realisieren - Wandlungskompetenz in
der Region Neckar-Alb (WIR Realizing Essential Ideas  Adaptability in the Region Neckar-Alb) in
the framework of EQUAL iniciative which also is supporting enterprises in Neckar-Alb region by
teaching staff and accomodating them to constant changes.

GIMA jest niemieck¹ firm¹ konsultingow¹, która pomaga ma³ym i rednim przedsiêbiorstwom zwiêkszaæ ich konkurencyjnoæ na rynku. GIMA zosta³a za³o¿ona w 1991 roku jako odrêbna czêæ Uniwersytetu Reutlingen. W g³ównej siedzibie, która znajduje siê w Tübingen, pracuje oko³o 10 konsultantów.
Jako firma konsultingowa GIMA specjalizuje siê w strategii firmy, zarz¹dzaniu innowacjami, zarz¹dzaniu projektami i benchmarkingiem (metod¹ porównywania rozwi¹zañ). W zakresie
szkoleñ GIMA oferuje programy seminaryjne dla mened¿erów oraz programy szkoleniowe dla
pracowników.
G³ównym zadaniem firmy jest organizowanie nauczania oraz samo nauczanie. Jej dzia³alnoæ skupia siê na:
 Myleniu systemowym
 Stworzeniu d³ugoterminowego planowania w zespole
 Profesjonalnej pracy zespo³u
 Ci¹g³ym uczeniu siê
 Tworzeniu szkoleñ dla klientów, konkurencji, dostawców i innych firm.

Konsulting w zarz¹dzaniu innowacjami:
GIMA pomaga ma³ym i rednim przedsiêbiorstwom wzmocniæ ich pozycjê na rynku w stosunku do konkurencji. Wraz z kadr¹ zarz¹dzaj¹c¹ i pracownikami firmy GIMA stwarza strategiê
przystosowania ma³ych i rednich przedsiêbiorstw do zmian strukturalnych, ci¹gle maj¹cych miejsce. W celu realizacji takich zamiarów GIMA opracowuje systemy zarz¹dzania i tworzy ró¿no114
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rodne strategie marketingowe. Ponadto GIMA pomaga instytucjom i w³adzom lokalnym w tworzeniu regionalnych sieci zarz¹dzania dla wzmocnienia przep³ywu informacji pomiêdzy firmami,
uniwersytetami i w³anie tymi w³adzami.
W ostatnich latach zosta³a opracowana samoocena firm w celu uzyskania przegl¹du ich wyników w zakresie zarz¹dzania innowacjami. Niniejsza samoocena opiera siê na modelu stworzonym przez Keith Goffin i Rolf Pfeiffer w projekcie badawczym: Zarz¹dzanie innowacyjne
w Wielkiej Brytanii i niemieckich firmach produkcyjnych stworzonym przez Niemieck¹ Fundacjê Angelo. Opracowany model zawiera 5 ró¿nych komponentów: strategiê innowacyjn¹, zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, generowanie pomys³ów, wybór pomys³ów i wdra¿anie (wiêcej na temat samooceny na stronie internetowej: www.gimaconsult.com).

Konsulting w miêdzynarodowym benchmarkingu
Wraz z Uniwersytetem Reutlingen GIMA bierze udzia³ w wielonarodowym programie dotycz¹cym benchmarkingu. Obecnie program jest realizowany w 3 krajach: w Anglii (Szko³a Zarz¹dzania w Cranfield), we W³oszech (Uniwersytet im. Luigi Bocconi w Mediolanie) i w Niemczech
(Uniwersytet w Reutlingen). Gromadzi szczegó³owe dane dotycz¹ce produkcji i jakoci us³ug
z ponad stu firm w ka¿dym roku.
GIMA pracuje dla firm w celu stworzenia w nich systematycznego benchmarkingu. Niniejszy projekt benchmarkingowy jest realizowany wraz z 3 miêdzynarodowymi producentami zwi¹zanych z bran¿¹ elektroniczn¹. W projekcie GIMA opracowa³a indywidualny kwestionariusz benchmarkingowy i metodologiê dla warsztatów odbywaj¹cych siê w tych 3 firmach.

Konsulting w zarz¹dzaniu projektami
Mened¿erowie projektów, którzy dysponuj¹ miêdzynarodowym certyfikatem zarz¹dzania
projektami potrafi¹ zarz¹dzaæ firm¹ w lepszy sposób ni¿ ci, którzy takiego powiadczenia nie
posiadaj¹. Dlatego GIMA opracowa³a specjalny kurs, który przygotowuje do egzaminów PMI
(Project Management Institute  Instytut Zarz¹dzania Projektami) lub IPMA (International Project Management Association  Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Zarz¹dzania Projektami), a tym
samym zachêca uczestników do mo¿liwoci zdobycia takiego certyfikatu.

Zarz¹dzanie szkoleniami
Aby liczba klientów GIMA ci¹gle ros³a, firma opracowuje pojêcia Nauczania Mieszanego
(Blended Learning), które z jednej strony ³¹cz¹ szkolenia, a z drugiej podstaw¹ znajomoæ komputera i Internetu. Tematy przedstawione do tej pory przez GIMA to: Zarz¹dzanie Ogólne, Zarz¹dzanie Projektami i Administracja w Biznesie.
Atutem firmy GiMA jest opracowywanie i wdra¿anie programów szkoleñ z zakresu zarz¹dzania dla wykorzystania ich w zarz¹dzaniu innowacjami w ma³ych i rednich przedsiêbiorstwach.
Wród szkoleñ mo¿na wymieniæ:
 szkolenia w firmie dla wykwalifikowanych pracowników i cz³onków kadry zarz¹dzaj¹cej,
 szkolenia realizowane na zamówienie,
 transfer metod zarz¹dzania do okrelonych firm,
 gry symulacyjne.
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Partnerstwa Rozwoju Regionalnego w Innowacjach
Od 2001 roku GIMA zajmuje siê projektem Learning Network Zollernalb (Sieæ Kszta³cenia
w Zollernalb). Projekt wspomagany jest przez Niemieckie Ministerstwo Badañ i Rozwoju, a jego
celem jest zorganizowanie i stworzenie nauki w tym regionie. G³ównym za³o¿eniem projektu jest
zwiêkszanie mo¿liwoci innowacyjnych i konkurencyjnej pozycji regionu Zollernalb w Europie.
Wraz z oko³o 40 partnerami regionalnymi, np. instytucjami publicznymi (uniwersytetami, szko³ami, miastami) i firmami GIMA przedstawi³a w niniejszym regionie propozycje kszta³cenia ustawicznego i mo¿liwoci wprowadzenia ró¿norakich innowacji. Od kilku lat GIMA opracowuje
cele, które maj¹ byæ zrealizowane w tym w³anie regionie.
Od 2001 roku GIMA jest liderem projektu EQUAL, którego tematyka dotyczy rozwoju
partnerstwa równie¿ w regionie Neckar-Alb. Celem niniejszego projektu jest pomoc ma³ym i rednim przedsiêbiorstwom w ich dzia³alnoci w zakresie zarz¹dzania innowacjami. Chce on doprowadziæ do zwiêkszenia konkurencyjnoci tych firm na rynku.
Ma³e i rednie przedsiêbiorstwa w regionie Neckar-Alb zajmuj¹ siê g³ównie produkcj¹ (w³¹czaj¹c rzemielników) i us³ugami z tego sektora. Najmniejsze firmy korzystaj¹ce z umiejêtnoci
pojedynczych rzemielników staj¹ naprzeciw wielkich firm, przez co nie zawsze s¹ konkurencyjne na rynku. Niestety rozwój wielkich przedsiêbiorstw ci¹gle nastêpuje ze wzglêdu na siln¹ wspó³pracê z korporacjami przemys³owymi dlatego polepszenie sytuacji mniejszych przedsiêbiorstw
sta³o siê koniecznoci¹. W przeciwnym razie ca³kowicie wypadn¹ z rynku.
Z jednej strony cech¹ charakterystyczn¹ ma³ych i rednich przedsiêbiorstw jest du¿a znajomoæ takich dziedzin, jak np. in¿ynieria mechaniczna  niektóre z przedsiêbiorstw sta³y siê nawet
liderami na rynku. Z drugiej jednak strony, ma³e firmy nie przestaj¹ konkurowaæ z wielkimi korporacjami, a nie s¹ przecie¿ doskona³e. S³abe strony ma³ych i rednich przedsiêbiorstw wi¹¿¹ siê
z brakiem miejsc w firmie dla rozwoju osobistego pracowników, do przeprowadzania szkoleñ lub
innego kszta³cenia. A to jest spowodowane z kolei brakiem funduszy na szkolenia oraz znikom¹
wiedz¹ na temat rynku szkoleñ i porad konsultingowych.
Aby pomoc takim firmom by³a mo¿liwa, GIMA d¹¿y do udoskonalenia umiejêtnoci personelu, takich jak samodzielna praca, organizacja pracy, elastycznoæ, mylenie sieciowe, komunikacja, praca w zespole. Nale¿y równie¿ zmieniæ mylenie kadry zarz¹dzaj¹cej, umiejêtnoci biznesowe oraz kompetencje miêdzykulturowe. Aby to zrobiæ, projekt zak³ada opracowanie nowych
form nauki oraz nowych miejsc nauczania poprzez Nauczanie Mieszane (na odleg³oæ wraz
z nauczaniem w tradycyjnej klasie). Jest to o tyle wa¿ne, i¿ w niniejszym regionie wysoki odsetek
pracowników nie posiada nawet dyplomu ukoñczenia szko³y zawodowej. Tylko 42% pracowników posiada dyplom ukoñczenia szko³y redniej. Wobec tego w ma³ych i rednich przedsiêbiorstwach brakuje wykwalifikowanego personelu. Jest to typowa cecha dla regionu Neckar-Alb, np.
kwalifikacje posiadane przez obecny personel nie pasuj¹ do wymaganych umiejêtnoci w danym
sektorze. Dlatego region pilnie potrzebuje: personelu zarówno do czynnoci wymagaj¹cych umiejêtnoci specjalistycznych, jak i do wykonywania prostych us³ug, wykwalifikowanych robotników, specjalistów technologii informatycznych, in¿ynierów i menad¿erów, wykwalifikowany personel do spraw handlowych i administracyjnych, mened¿erów projektu. Ze wzglêdu na brak
w regionie wykwalifikowanych pracowników, jednym z g³ównych celów projektu jest opracowanie pojêæ Mieszanego Nauczania Modu³owego i Transferowego dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw (np. zarz¹dzanie projektami, umiejêtnoci miêdzykulturowe, kompetencje technologii informatycznych, benchmarking dla specjalnych sektorów przemys³owych, narzêdzia interaktywne
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dla samooceny, uczenie siê i komunikacja z wykorzystaniem platformy, szkolenia zarz¹dzania
projektem, umiejêtnoci medialne, nabycie kwalifikacji przez kobiety pracuj¹ce w ma³ych i rednich przedsiêbiorstwach, nauczanie umiejêtnoci przywódczych, opracowanie narzêdzi samooceny benchmarkingu oraz zarz¹dzanie innowacjami). Ludzie musz¹ przede wszystkim nauczyæ siê:
bezporednio odpowiadaæ za swoje dzia³ania, byæ otwarci na inne kultury, rozwijaæ umiejêtnoci
personelu w swoich przedsiêbiorstwach, wiedzieæ, jak uczyæ innych, w szczególnoci poprzez
wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, wdra¿aæ i opracowywaæ innowacje. Projekt nie tylko nak³ada obowi¹zki na pojedyncze osoby. Równie¿ organizacje musz¹ przede
wszystkim potrafiæ: dostarczaæ us³ugi wysokiej jakoci, uczyæ siê na w³asnych b³êdach, wzmacniaæ pozycje zespo³ów pracowniczych, opracowywaæ drogi skutecznych informacji. Zadania s¹
na³o¿one równie¿ na sam region Neckar-Alb. W³adze regionalne musz¹ nauczyæ siê opracowaæ
d³ugoterminowe plany z mo¿liwociami wypromowania regionalnych innowacji, opracowaæ wspólne wizje i cele, myleæ globalnie i dzia³aæ lokalnie.
Dodatkowo projekt planuje opracowaæ gry symulowane w biznesie dla ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw. Dlatego tworzone s¹ platformy nauczania i komunikacji. Niniejsza platforma
bêdzie przydatna dla realizacji zadañ regionalnych i miêdzynarodowych. Projekt zak³ada stworzenie i utrzymanie ducha przedsiêbiorczoci w niniejszym regionie i stworzyæ nowe miejsca
pracy poprzez otwieranie nowych firm.
Grupami docelowymi projektu s¹:
 osoby, którzy chc¹ utrzymaæ swoj¹ dotychczasow¹ pracê, czyli s¹ to g³ównie pracownicy ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, którzy pracuj¹ na ca³y lub pó³ etatu, ale nie posiadaj¹ wykszta³cenia zawodowego (praktyki) lub którzy posiadaj¹ niskie kwalifikacje. Dotyczy to równie¿
m³odych osób, które w³anie skoñczy³y naukê i zaczê³y pracowaæ,
 osoby poszukuj¹ce pracy, wród których s¹ osoby dobrze wykwalifikowane, którzy szukaj¹
nowej pracy.
Razem z miêdzynarodowymi partnerami GIMA zamierza udoskonaliæ pojêcia kszta³cenia
ustawicznego oraz proponowane szkolenia poprzez wspólne dzielenie siê specjalistyczn¹ wiedz¹.
W celu wzrostu konkurencyjnoci ma³ych i rednich przedsiêbiorstw z regionu Neckar-Alb chce
wspó³pracowaæ z wieloma miêdzynarodowymi organizacjami. Ponadto GIMA jest otwarta na nowe
kontakty miêdzynarodowe, dziêki czemu ma mo¿liwoæ zdobycia nowych kompetentnych partnerów (dostawców us³ug) w celu dostarczania us³ug na ca³ym wiecie.
Opracowanie
Ludmi³a £opaciñska-Kupidura
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Summary:
The use of information-communication technology (ICT) in teaching-learning process is a reliable
method, that enriches the opportunities of conveying knowledge in continuing education. Implementation of ICT 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 ICT in distance learning. Finally it presents the curriculum for all
teachers and a minimum level of competences in the field of ICT that are essential in the system of
school education.

Europejskie Centrum Edukacji Multimedialnej i Informatycznej (ECEMI) jest jednostk¹ publiczn¹ o ogólnokrajowym zasiêgu, dzia³aj¹c¹ przy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Celem Centrum s¹ wszechstronne i ró¿norodne dzia³ania zmierzaj¹ce do dostosowania procesu kszta³cenia i doskonalenia nauczycieli do za³o¿eñ formuj¹cego siê globalnego spo³eczeñstwa
wiedzy i elektronicznych uwarunkowañ zmieniaj¹cej siê nieustannie rzeczywistoci. Podstawowym zadaniem Centrum jest integrowanie dzia³añ polskich uczelni pedagogicznych i chêtnych do
wspó³pracy orodków (krajowych i zagranicznych) w zakresie efektywnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i mediów w procesie dydaktycznym. Szczególnego znaczenia nabieraj¹ dzisiaj:
 wspieranie procesu kszta³cenia i doskonalenia nauczycieli systemami nauczania zdalnego,
 gromadzenie i udostêpnianie nauczycielom informacji zwi¹zanych z mo¿liwociami doskonalenia kompetencji informacyjno-komunikacyjnych i medialnych,
 prowadzenie badañ naukowych i dzia³añ umo¿liwiaj¹cych dostosowanie programów nauczania, form i metod kszta³cenia do uwarunkowañ jednocz¹cej siê Europy,
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 pomoc w nawi¹zywaniu wspó³pracy miêdzy krajowymi i zagranicznymi orodkami doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie kszta³towania kompetencji informacyjnych,
 opracowywanie multimedialnych materia³ów i pomocy dydaktycznych,
 stwarzanie mo¿liwoci wspó³pracy i wymiany dowiadczeñ (konferencji, seminariów, warsztatów),
 prowadzenie dzia³alnoci informacyjnej z dziedziny edukacji multimedialnej, e-learningu
i technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 wspó³praca z firmami produkuj¹cymi i dystrybuuj¹cymi sprzêt komputerowy i oprogramowanie w celu dostosowania oferty do potrzeb edukacyjnych,
 wspó³praca z firmami szkoleniowymi w celu zapewniania nauczycielom maksimum mo¿liwoci zdobywania i poszerzania kompetencji informacyjnych.
Edukacja jest dziedzin¹, od której zale¿y poziom wykszta³cenia kolejnych pokoleñ, umiejêtnoæ efektywnego wykorzystywania w spo³eczeñstwie najnowszych osi¹gniêæ techniki, wiadomoæ potrzeby i umiejêtnoæ urzeczywistniania kszta³cenia ustawicznego. Realizacja tych zadañ
zale¿y od nauczycieli, których w³aciwe przygotowanie nale¿y do podstawowych zadañ ka¿dej
spo³ecznoci. Elektronicznie uwarunkowana rzeczywistoæ wymusza wykorzystywanie, w realizacji wszystkich niemal celów i zadañ, technologie informacyjno-komunikacyjne. Aby nauczyæ
dzieci i m³odzie¿ m¹drze z nich korzystaæ, nauczyciele powinni przede wszystkim byæ w tym
zakresie w³aciwie przygotowani.
Aby zapewniæ wszystkim nauczycielom jednakowe mo¿liwoci przygotowania w tym zakresie, Ogólnopolski Zespó³ Pe³nomocników Rektorów Uczelni Pedagogicznych ds. Technologii
Informacyjnych w Procesie Dydaktycznym opracowa³ Ramowy program przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnych, który mo¿e stanowiæ podstawê kszta³cenia przysz³ych
i czynnych ju¿ zawodowo nauczycieli w omawianym zakresie zarówno w uczelniach pedagogicznych, na uniwersyteckich kierunkach kszta³c¹cych nauczycieli ró¿nych przedmiotów, jak i w ramach odrêbnych kursów doskonalenia nauczycieli. Mo¿e tak¿e byæ realizowany w systemach
zdalnego nauczania. Program zosta³ zaakceptowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Sportu, otrzymuj¹c pozytywn¹ opiniê Rady ds. Edukacji Informatycznej i Edukacji Medialnej
oraz Rady G³ównej ds. Szkolnictwa Wy¿szego i rekomendowany przez MENiS, mo¿e stanowiæ
przyk³ad realizacji za³o¿eñ znowelizowanej ustawy, dotycz¹cej kszta³cenia nauczycieli i podstawê projektu wspólnego i jednolitego wykorzystania komputerowych systemów zdalnego nauczania w realizacji koncepcji kszta³cenia ustawicznego nauczycieli.

Ramowy program przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej (TI)
Program zosta³ opracowany dla realizacji standardów przygotowania wszystkich nauczycieli
w zakresie technologii informacyjnej przez Zespó³ Pe³nomocników Rektorów Uczelni Pedagogicznych ds. Komputeryzacji Procesu Dydaktycznego w sk³adzie:
prof. dr hab. Andrzej Barczak  Akademia Podlaska,
dr El¿bieta Grzejszczyk  WSP TWP Warszawa,
dr Maria Kajdasz-Aouil  Akademia Bydgoska,
dr Barbara Kêdzierska  AP Kraków,
dr Robert Kowal  Akademia wiêtokrzyska,
dr Zbigniew Ledóchowski  Pomorska Akademia Pedagogiczna,
prof. dr hab. Jan £aszczyk  WSPS Warszawa,
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dr Arkadiusz Mandowski  Akademia im. Jana Dlugosza w Czêstochowie,
prof. dr hab. Maciej Tana  WSP ZNP Warszawa.
Program zosta³ opracowany jako niezbêdne minimum programowe, zapewniaj¹ce realizacjê
standardów przygotowania wszystkich nauczycieli w zakresie TI (technologii informacyjnej) .
Technologia informacyjna jest dziedzin¹ bardzo dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê w sposób ci¹g³y,
wymagaj¹c¹ nieustannego aktualizowania i poszerzania wiedzy w tym zakresie. Przewidziana
w Programie Ramowym liczba godzin jest minimalna, a zakres jej zwiêkszenia nale¿y uwarunkowaæ profilem studiów, specjalistycznymi potrzebami kierunku, a tak¿e przygotowaniem s³uchaczy w tym zakresie.
Proponowany program mo¿e stanowiæ podstawê kszta³cenia przysz³ych i czynnych ju¿ zawodowo nauczycieli w omawianym zakresie zarówno w uczelniach pedagogicznych, na uniwersyteckich kierunkach kszta³c¹cych nauczycieli ró¿nych przedmiotów, jak i w ramach odrêbnych
kursów doskonalenia nauczycieli. Materia³, zapewniaj¹cy nauczycielom niezbêdne kompetencje
w zakresie praktycznego wykorzystania metod i technik komputerowych w szeroko pojêtym procesie edukacji, zosta³ zawarty w trzech blokach przedmiotów:
I. Blok informatyczny  prowadzi do uzyskania kompetencji w zakresie pos³ugiwania siê rodkami i narzêdziami technologii informacyjnej,
II. Blok dydaktyczny  umo¿liwia (przysz³ym) nauczycielom nabycie umiejêtnoci nowoczesnego (z wykorzystaniem rodków i narzêdzi TI) nauczania swojego przedmiotu,
III. Blok uzupe³niaj¹cy  stanowi uzupe³nienie specjalistycznej wiedzy informatycznej, dostosowanej do potrzeb i mo¿liwoci kierunku studiów.
Przewidziane w programie zajêcia powinny w przewa¿aj¹cej czêci mieæ formê æwiczeñ
laboratoryjnych, odbywaj¹cych siê w pracowni komputerowej; jest wysoce wskazane, aby niektóre z nich, w miarê mo¿liwoci i potrzeb, przyjmowa³y postaæ e-learningu. Pierwszy i trzeci
z proponowanych bloków zajêæ, powinny byæ prowadzone przez informatyków lub dydaktyków
informatyki, natomiast drugi  przez metodyków i dydaktyków przedmiotowych, przygotowanych i maj¹cych dowiadczenie w stosowaniu TI, którzy wska¿¹ kiedy, w jakim celu i w jaki
sposób technologia informacyjna jest u¿yteczna w nauczaniu poszczególnych dziedzin i przedmiotów. Jest wysoce wskazane, aby nabywanie umiejêtnoci praktycznych zawartych w Bloku
dydaktycznym (szczególnie z przedmiotu Metodyka nauczania z wykorzystaniem TI) odbywa³o siê
równie¿ podczas zajêæ wchodz¹cych w sk³ad obowi¹zkowych praktyk pedagogicznych.
Zaproponowane w blokach treci, powinny byæ realizowane zarówno w ramach przedmiotów ju¿ przewidzianych programem studiów, jak i przedmiotów wprowadzanych w miarê mo¿liwoci na bie¿¹co. Blok informatyczny powinien siê znaleæ w Bloku przedmiotów kszta³cenia ogólnego, Blok dydaktyczny  w Bloku przedmiotów kszta³cenia nauczycielskiego, a Blok uzupe³niaj¹cy albo w Bloku przedmiotów kierunkowych, albo w Bloku przedmiotów kszta³cenia ogólnego.
Uwzglêdnienie zajêæ w pierwszych trzech semestrach programu studiów, umo¿liwi studentom
efektywne wykorzystanie technologii informacyjnej w kolejnych latach nauki. Blok informatyczny powinien poprzedzaæ zajêcia Bloku metodycznego i uzupe³niaj¹cego.
Nadrzêdnym celem proponowanych zajêæ jest wykszta³cenie w studentach postawy aktywnego zdobywania i poszerzania wiedzy poprzez m.in. komputerowe systemy pomocy, elektroniczne i tradycyjne ród³a informacji, samodzielne budowanie wiedzy. Dynamicznie zmieniaj¹ca
siê rzeczywistoæ zmusza do samodzielnego kszta³cenia ustawicznego, a umiejêtnoæ efektywnego samokszta³cenia staje siê jedn¹ z podstawowych kompetencji absolwentów wszystkich uczelni
wy¿szych, w szczególnoci szkó³ wy¿szych i akademii pedagogicznych.
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Ze wzglêdu na nierównomierne wyposa¿enie szkó³ w sprzêt komputerowy i niewystarczaj¹ce przygotowanie nauczycieli w zakresie TI, celem zajêæ Bloku informatycznego jest podsumowanie, uzupe³nienie i poszerzenie wiedzy i umiejêtnoci studentów w tym zakresie, wyniesionych
z wczeniejszych etapów kszta³cenia. Gwa³townie rozwijaj¹ce siê technologie informacyjne wymuszaj¹ spiralny tok zajêæ. Nieustanny wzrost mo¿liwoci sprzêtu komputerowego i oprogramowania wi¹¿e siê z wielokrotnym omawianiem tych samych zagadnieñ, dotycz¹cych ka¿dorazowo
kolejnej generacji, nastêpnego poziomu technologii.
Przypuszczaæ nale¿y, ¿e sta³y wzrost poziomu alfabetyzacji komputerowej dzieci i m³odzie¿y sprawi, ¿e zajêcia przewidziane obecnie w Bloku informatycznym bêd¹ stawaæ siê w coraz
wiêkszym stopniu zbêdne, a w takiej sytuacji, coraz wiêcej czasu bêdzie mo¿na przeznaczyæ na
specjalistyczne i metodyczne wykorzystanie narzêdzi komputerowych w szeroko pojêtym procesie dydaktycznym. Ze wzglêdu na mocno zró¿nicowane ci¹gle jeszcze przygotowanie studentów
I roku w zakresie TI, przedmiot Wprowadzenie do technologii informacyjnej zosta³ przewidziany
dla studentów nie dysponuj¹cych wystarczaj¹c¹ wiedz¹ i umiejêtnociami w tym zakresie i dlatego realizacja tych zajêæ nie jest obowi¹zkowa. Studenci powinni byæ jedynie zobligowani do zaliczenia tego przedmiotu (maj¹c dostêp do odpowiednich materia³ów umieszczonych w Internecie).
Cele zajêæ wchodz¹cych w sk³ad ramowego programu nauczania w zakresie TI:
 uwiadomienie potrzeby pos³ugiwania siê komputerem w spo³eczeñstwie informacyjnym,
 wykszta³cenie umiejêtnoci praktycznego wykorzystania wybranego oprogramowania komputerowego,
 wyposa¿enie w wiedzê i umiejêtnoci projektowania i samodzielnego opracowania pomocy
metodycznych przy u¿yciu komputera,
 wykszta³cenie umiejêtnoci integracji TI w procesie uczenia siê i nauczania w swojej dziedzinie,
 uwiadomienie potencjalnych zagro¿eñ zwi¹zanych z u¿ywaniem komputera w edukacji.
Po ukoñczeniu zajêæ, uwzglêdnionych w programie, studenci powinni:
 opisywaæ podstawowe mo¿liwoci komputera,
 stosowaæ i konsekwentnie przestrzegaæ praw autorskich podczas korzystania z ogólnodostêpnych zasobów informacyjnych,
 wykorzystywaæ komputer zgodnie z zasadami bezpieczeñstwa i higieny pracy,
 efektywnie wykorzystywaæ popularne oprogramowanie systemowe i u¿ytkowe (np. opracowywaæ dokumenty zgodnie z zasadami edycji tekstu, wykorzystywaæ arkusz kalkulacyjny do
obliczeñ i graficznej prezentacji danych liczbowych, przygotowywaæ efektywne prezentacje
multimedialne),
 optymalnie definiowaæ swoje w³asne rodowisko systemowe,
 okrelaæ korzyci i zagro¿enia zwi¹zane z prac¹ w sieci komputerowej,
 efektywnie korzystaæ z wybranych us³ug internetowych i programów edukacyjnych,
 projektowaæ i samodzielnie przygotowywaæ proste komputerowe pomoce dydaktyczne,
 mieæ wiadomoæ celu, miejsca i sposobu uzasadnionego wykorzystywania TI w procesie dydaktycznym swojej dziedziny,
 wykorzystaæ TI w samokszta³ceniu i doskonaleniu.
Podstawowym za³o¿eniem informatycznego przygotowania nauczycieli s¹ praktyczne umiejêtnoci wykorzystania technologii informacyjnej w szkolnym procesie dydaktycznym, dlatego
zaliczenie ka¿dego z przedmiotów powinno byæ uwarunkowane praktycznymi umiejêtnociami
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w zakresie merytorycznych treci przedmiotu (praktyczny sprawdzian, projekt, opracowanie konspektu integruj¹cego treci przedmiotu kierunkowego z mo¿liwociami TI, samodzielne przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem TI, zaprojektowanie i opracowanie witryny WWW).
Wyznaczaj¹c niezbêdne minimum kompetencji dla wszystkich nauczycieli, proponowany
program powinien byæ rozszerzany w miarê potrzeb i mo¿liwoci (np. dla kierunków cis³ych
(matematyki, fizyki), czy pedagogiki  przygotowuj¹cej do prowadzenia specjalistycznej terapii
z wykorzystaniem odpowiednich systemów komputerowych). Punktem wyjcia powinien byæ tutaj Blok uzupe³niaj¹cy, którego treci dostosowywane do potrzeb szczegó³owych, bêd¹ wymaga³y
zwiêkszenia liczby godzin przeznaczonych na zajêcia.

Treci programowe proponowanych przedmiotów i forma ich zaliczania
Blok INFORMATYCZNY
1. Wprowadzenie do technologii informacyjnej
Treci:
Podstawowe pojêcia zwi¹zane z TI, rodki i narzêdzia TI.
Wiadomoci z zakresu budowy i funkcjonowania komputera (zestaw podstawowy, typowe
urz¹dzenia zewnêtrzne  drukarka, skaner, noniki informacji).
Nowoczesne urz¹dzenia peryferyjne i inne urz¹dzenia wspó³pracuj¹ce z komputerem (projektor, kamera cyfrowa, mikrofon, aparat cyfrowy, specjalistyczne interfejsy do ró¿nych przedmiotów szkolnych itp.).
rodowisko systemu operacyjnego, zarz¹dzanie plikami i folderami.
Konfiguracja rodowiska systemowego, instalacja programów i podstawowych urz¹dzeñ zewnêtrznych.
Podstawowe mo¿liwoci edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego i systemu zarz¹dzania baz¹
danych.
Diagnozowanie i usuwanie prostych i typowych awarii sprzêtu i oprogramowania.
Kompresja plików (programy pakuj¹ce) i profilaktyka antywirusowa.
Ergonomia pracy przy komputerze, konserwacja sprzêtu komputerowego.
Trendy w rozwoju technologii informacyjnej i jej zastosowañ.
Forma zaliczenia:
Sprawdzian praktyczny  wykonanie zestawu æwiczeñ potwierdzaj¹cych umiejêtnoci samodzielnego pos³ugiwania siê systemem komputerowym
2. Oprogramowanie u¿ytkowe
Treci:
Zaawansowane mo¿liwoci edytora tekstów (dokumenty rozbudowane, prosta baza danych,
korespondencja seryjna, publikacje i opracowania, obiekty multimedialne w tekcie).
Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do wykonywania analiz i zestawieñ danych statystycznych, graficznej ich prezentacji, wskazanie mo¿liwoci arkusza w zakresie symulacji
i modelowania procesów i zjawisk, prosta baza danych.
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Przechowywanie i przetwarzanie informacji w systemach baz danych (wyszukiwanie, poufnoæ i bezpieczeñstwo informacji).
Zaawansowane mo¿liwoci pakietów graficznych.
Tworzenie prezentacji multimedialnych.
Prawo autorskie w zakresie obrotu oprogramowaniem.
Forma zaliczenia:
Wykonanie dwóch projektów:
1) tekstowego z elementami statystyczno-graficznymi, wykonanymi za pomoc¹ arkusza kalkulacyjnego,
2) graficznego (projekt graficzny lub prezentacja multimedialna).
Tematy obu projektów powinny dotyczyæ danego przedmiotu nauczania (w aspekcie naukowym, dydaktycznym) lub innej problematyki zwi¹zanej z warsztatem pracy nauczyciela i pedagoga (np. zagadnieñ diagnostycznych, terapeutycznych, reedukacyjnych, wychowawczych, organizacyjnych itp).
3. Uczenie siê i komunikowanie w sieci
Treci:
Globalna i lokalna sieæ komputerowa (podstawowe pojêcia, budowa i funkcjonowanie, zasady pracy w sieci). Internet.
Podstawowe funkcje sieci komputerowych:
 poznawcza (praca w sieci lokalnej i globalnej  wyszukiwanie, analiza i selekcja informacji,
edukacyjne zasoby sieci, portale edukacyjne);
 komunikacyjna (us³ugi sieciowe i ich rola w procesie dydaktycznym oraz doskonaleniu w³asnego warsztatu pracy);
 prezentacyjna (publikowanie w³asnych zasobów w sieci, tworzenie stron internetowych);
 inne (kulturowa, ekonomiczna, propagandowa).
Konfigurowanie wybranych us³ug internetowych (np. poczty elektronicznej).
Ocena i selekcja materia³u informacyjnego, tworzenie lokalnych zasobów informacyjnych,
przetwarzanie i prezentowanie informacji.
Wideokonferencje jako nowe narzêdzie dydaktyczne.
E-learnig  jako forma kszta³cenia.
Aspekty etyczno-wychowawcze (patologie zwi¹zane z zasobami WWW, uzale¿nienie, netykieta itp.).
Forma zaliczenia:
Przygotowanie:
1) opracowania (referatu, publikacji, obszerniejszej notatki dotycz¹cej okrelonego tematu, zwi¹zanego z przysz³¹ dziedzin¹ zawodow¹) w znacznej czêci opartego na materia³ach internetowych (z wyszczególnieniem róde³ informacji);
2) witryny WWW (projekt i realizacja) zwi¹zanej tematycznie z kierunkow¹ dziedzin¹ wiedzy
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Blok DYDAKTYCZNY
1. Technologia informacyjna  w procesie dydaktycznym
Treci:
Za³o¿enia i podstawy kszta³cenia multimedialnego
Specjalistyczne wykorzystanie oprogramowania u¿ytkowego dla danego kierunku studiów.
Rodzaje i grupy oprogramowania edukacyjnego: gry edukacyjne, drill-and- practice, programy wspomagaj¹ce, programy do tworzenia w³asnych rodowisk uczenia siê, s³owniki, encyklopedie multimedialne itp.
Oprogramowanie specjalistyczne (np. edytory muzyki dla muzyków, pakiety graficzne dla
plastyków, pakiety matematyczne, oprogramowanie do symulacji i modelowania w naukach cis³ych i przyrodniczych):
 instalowanie pakietów edukacyjnych dostosowanych do celów dydaktycznych i wymogów
rodowiska (tak¿e sieciowego),
 TI w diagnozowaniu dydaktycznym.
Tematyczne zasoby informacyjne Internetu, wykorzystywanie róde³ i narzêdzi przetwarzania informacji na potrzeby realizacji projektów kierunkowych i miêdzyprzedmiotowych.
Komunikacja spo³eczna w sieci (tematyczne grupy dyskusyjne, realizacja wspólnych projektów edukacyjnych itp.).
Wybrane pakiety oprogramowania edukacyjnego w uczeniu siê i nauczaniu danego kierunku.
Elektroniczne media w autoedukacji.
Forma zaliczenia:
Zaprojektowanie i wykonanie komputerowej pomocy dydaktycznej lub przygotowanie fragmentu w³asnego oprogramowania edukacyjnego (z u¿yciem oprogramowania u¿ytkowego, specjalistycznego lub na bazie materia³ów internetowych), który móg³by byæ wykorzystany na lekcji
z danego przedmiotu w szkole lub w procesie diagnozowania dydaktycznego.
2. Metodyka nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Treci:
Analiza podstawy programowej przedmiotów zwi¹zanych z kierunkiem studiów pod k¹tem
mo¿liwoci wykorzystania rodków i narzêdzi TI w procesie nauczania.
Planowanie procesu uczenia siê i nauczania  konstrukcja konspektu i programu nauczania
przedmiotu, uwzglêdniaj¹ce uzasadnion¹ obecnoæ TI.
Zasady metodyczne wykorzystania multimedialnego oprogramowania u¿ytkowego, specjalistycznego, edukacyjnego i zasobów sieci Internet w trakcie zajêæ.
Ocena przydatnoci wybranych narzêdzi komputerowych do realizacji zajêæ (kryteria ich
doboru).
Samodzielne tworzenie prostych multimedialnych rodków dydaktycznych.
Nowoczesne metody nauczania  kompleksowa integracja TI z treciami poszczególnych
dziedzin i przedmiotów (wyk³ad wspierany prezentacj¹, metoda projektu wykorzystuj¹ca zró¿nicowan¹ komunikacjê elektroniczn¹ itp).
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Media elektroniczne a inne pomoce dydaktyczne, rola podrêcznika.
Psychologiczne i organizacyjne aspekty wykorzystania rodków i narzêdzi TI w procesie
nauczania i uczenia siê.
Kontrola i ocena efektywnoci zajêæ prowadzonych z wykorzystaniem TI.
TI w samoewaluacji jakoci pracy nauczyciela (doskonaleniu zawodowym).
Realizacja minimum 8 godz. zajêæ (np. w ramach praktyk pedagogicznych) z wykorzystaniem gotowych lub samodzielnie opracowanych multimedialnych rodków dydaktycznych.
Forma zaliczenia:
Przygotowanie nastêpuj¹cych opracowañ:
1) rozk³ad materia³u do wybranego dzia³u nauczania przedmiotu zwi¹zanego z kierunkiem studiów, uwzglêdniaj¹cy racjonaln¹ obecnoæ rodków i narzêdzi TI;
2) scenariusz zajêæ przedmiotu zwi¹zanego z kierunkiem studiów, uwzglêdniaj¹cy obecnoæ rodków i narzêdzi TI (mo¿liwe jest wykorzystanie fragmentu w³asnego oprogramowania wykonanego w ramach przedmiotu TI rodkiem dydaktycznym);
3) projekt ewaluacji zajêæ prowadzonych z wykorzystaniem TI.
Blok UZUPE£NIAJ¥CY
Specjalistyczne zastosowania technologii informacyjnej
Treci  do wyboru:
Podstawy teorii algorytmów, zapis algorytmu w wybranym jêzyku programowania.
Zaawansowane techniki obróbki dwiêku i obrazu.
Specjalistyczne systemy komputerowe w poszczególnych dyscyplinach (np. w pedagogice
specjalnej, geografii, historii itd.).
Informatyczne rodki administrowania i zarz¹dzania placówk¹ owiatow¹.
Forma zaliczenia:
Opracowanie projektu w obszarze wiedzy kierunkowej z wykorzystaniem narzêdzi informacyjno-komunikacyjnych.
ród³o: Barbara Kêdzierska  Koordynator Ogólnopolskiego Zespo³u Pe³nomocników Rektorów ds. Technologii Informacyjnej w Uczelniach Pedagogicznych. (www.wsp.krakow.pl/ecemi/)

Dane korespondencyjne autora:
Zbigniew KRAMEK
e-mail: zbigniew.kramek@itee.radom.pl
Instytut Technologii Eksploatacji  PIB
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Summary:
The article describes history, educational and training activities of Center of Continuing Education
(CCE). The authors describe projects currently realised and plans for the future.

Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Wodzis³awiu l¹skim rozpoczê³o dzia³alnoæ 1 wrzenia 1999 r. jako pierwsze i jedyne w po³udniowej czêci województwa l¹skiego.
W sk³ad centrum wesz³y wydzielone z Zespo³u Szkó³ Zawodowych szko³y dla doros³ych.
By³o to 12 oddzia³ów technikum i 5 oddzia³ów szko³y policealnej w 4 zawodach: technik mechanik, technik elektryk, technik górnictwa podziemnego i technik BHP.
Pocz¹tek dzia³alnoci zbieg³ siê z reform¹ samorz¹dow¹, co jak wiadomo, by³o przyczyn¹
zmiany Organu Prowadz¹cego.
Historia CKU jest krótka, rozpoczynamy 7 rok dzia³alnoci, mimo to by³a bogata w zmiany
organizacyjne poci¹gaj¹ce za sob¹ ogrom pracy zwi¹zanej z ka¿dorazowym dostosowaniem dokumentacji. 1 wrzenia 2001 r. na bazie warsztatów szkolnych Zespo³u Szkó³ zostaje powo³ane
Centrum Kszta³cenia Praktycznego i w³¹czone w struktury CKU. 1 wrzenia 2002 r. powstaje
Powiatowe Centrum Kszta³cenia Ustawicznego i Doradztwa Metodycznego w sk³ad którego
wchodz¹: Centrum Kszta³cenia Ustawicznego, Centrum Kszta³cenia Praktycznego, Powiatowy
Orodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego, Szko³y Ponadgimnazjalne dla
m³odzie¿y (Zespól Szkó³ zostaje rozwi¹zany).
Wydawa³o siê, ¿e osi¹gnêlimy strukturê placówki pozwalaj¹c¹ w pe³ni zaspokoiæ realizacjê
kariery zawodowej naszych uczniów i s³uchaczy oraz wspieraæ nauczycieli w zakresie doskonalenia. Zmiany w ustawie o systemie owiaty by³y przyczyn¹ kolejnej reorganizacji. 1 wrzenia 2004 r.
z PCKU i DM zostaj¹ wy³¹czone szko³y ponadgimnazjalne dla m³odzie¿y oraz Powiatowy Orodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego. Placówka otrzymuje nazwê Powiatowe Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Wodzis³awiu l¹skim.
Zachodz¹ce zmiany organizacyjne wprawdzie wp³ywaj¹ na bie¿¹c¹ dzia³alnoæ placówki ale
nie hamuj¹ jej rozwoju. W roku szkolnym 2006/2007 posiadamy 42 oddzia³y w szko³ach dla do126
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ros³ych kszta³c¹c w 12 zawodach. Technikum na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej 
10 oddzia³ów w systemie stacjonarnym, 1 w systemie zaocznym  zawody: technik mechanik,
technik elektryk, technik górnictwa podziemnego, technik handlowiec, Zasadnicza Szko³a Zawodowa  3 oddzia³y w zawodach: mechanik automatyki przemys³owej i urz¹dzeñ precyzyjnych,
sprzedawca. Policealne Studium Zawodowe  7 oddzia³ów w systemie stacjonarnym, 9 w systemie zaocznym  zawody: technik mechanik, technik elektryk, technik informatyk, technik BHP,
technik ochrony rodowiska, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik administracji, pracownik socjalny. Liceum ogólnokszta³c¹ce  10 oddzia³ów w systemie stacjonarnym, 2 w systemie zaocznym.
Na mo¿liwoci uruchamiania nowych kierunków kszta³cenia wp³yw ma prowadzona polityka zatrudnienia i rozwój bazy dydaktycznej. Wszyscy zatrudnieni nauczyciele posiadaj¹ pe³ne
kwalifikacje do nauczanych przedmiotów, wielu posiada ukoñczone studia podyplomowe daj¹ce
mo¿liwoæ prowadzenia dodatkowych zajêæ oraz kurs z zakresu andragogiki. Wspierana jest kreatywnoæ nauczycieli w zakresie programów specjalizacji zawodowych, programów pozaszkolnych form kszta³cenia, rozwi¹zañ wspomagaj¹cych proces nauczania  uczenia siê. W szkole powsta³o 7 specjalizacji dla zawodu technik mechanik (mechatronika, programista obrabiarek CNC,
maszyny i urz¹dzenia górnicze, technologia i urz¹dzenia spawalnictwa, maszyny i urz¹dzenia
cieplne i energetyczne, maszyny i urz¹dzenia przemys³u gazowniczego, mechatronik pojazdów
samochodowych) i 2 dla zawodu technik elektryk (cyfrowe systemy sterowania, eksploatacja
maszyn i urz¹dzeñ elektrycznych górnictwa podziemnego).
Nawet najlepsza kadra pedagogiczna nie mo¿e realizowaæ programów nauczania dla zawodu
bez sta³ej troski o rozwój i utrzymanie bazy dydaktycznej. Do dyspozycji nauczycieli i s³uchaczy
s¹: 3 pracownie komputerowe, pracownia CNC, pracownia sterowników PLC, laboratorium analizy chemicznej, pracownia pomiarów, pracownia technik biurowych, pracownia mechatroniczna,
pracownia elektrotechniczna, pracownia elektroniczna, warsztat obróbki rêcznej metali, warsztat
spajania metali i obróbki cieplnej, warsztat obróbki mechanicznej, warsztat stolarski, warsztat
hydrauliki si³owej i pneumatyki,
Równie¿ biblioteka szkolna jest stale wzbogacana o nowoci w zakresie nauczanych zawodów. Zasoby biblioteki wprowadzone s¹ do systemu komputerowego co umo¿liwia ich przegl¹danie i wyszukiwanie potrzebnych materia³ów przez sieæ Internet.
Na osobn¹ wzmiankê zas³uguj¹ Górnicze Wyrobiska Æwiczebne  Sztolnia, z pewnoci¹
unikalne w skali kraju. Jest to oko³o 400 m chodnika i wyrobisk pod ziemi¹ wyposa¿onych
w maszyny górnicze i w pe³ni funkcjonuj¹ce. Sztolnia nadal pe³ni swoje funkcje dydaktyczne.
Odbywaj¹ siê w niej kursy i szkolenia dla czynnych zawodowo górników oraz zajêcia praktyczne
dla uczniów technikum w zawodzie technik górnictwa podziemnego, specjalistyczne w zakresie
maszyn i urz¹dzeñ górniczych i elektrycznych górnictwa podziemnego. Okrêgowe Komisje Egzaminacyjne w Krakowie i Jaworznie zwróci³y uwagê na sztolniê jako miejsce przeprowadzenia
egzaminów zawodowych dla zawodu górnik eksploatacji podziemnej. Nasi nauczyciele brali udzia³
w tworzeniu zadañ egzaminacyjnych do czêci pisemnej i praktycznej, a w tym roku odby³a siê
standaryzacja zadania egzaminacyjnego do czêci praktycznej egzaminu w tym zawodzie. Oprócz
funkcji dydaktycznych sztolnia cieszy siê olbrzymi¹ popularnoci¹ jako miejsce, w którym mo¿na
zobaczyæ warunki pracy pod ziemi¹. Liczne wycieczki, nie tylko szkolne, wiadcz¹, ¿e znakomicie wspomaga wychowanie regionalne.
Wprowadzenie kszta³cenia w kolejnych zawodach i typach szkó³ ka¿dorazowo poprzedzone
jest monitorowaniem zapotrzebowania lokalnego rynku pracy i oczekiwañ przysz³ych klientów.
Du¿¹ pomoc¹ jest wspó³praca z Powiatowym Urzêdem Pracy i organizacjami pracodawców.
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Odpowied na potrzeby naszych
klientów to równie¿ pozaszkolne formy kszta³cenia i dzia³alnoæ Pañstwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Eksternów.
Oferta kursowa PCKU obejmuje
kursy i szkolenia z zakresu informatyki, BHP, zawodów bran¿y ekonomicznej, mechanicznej i elektrycznej. Najczêciej wybierane to kursy daj¹ce dodatkowe kwalifikacje: programowania
obrabiarek sterowanych numerycznie
CNC, obs³ugi wózków wid³owych
z napêdem silnikowym, obs³ugi kas fiskalnych, spawania, programowania
Pracownia CNC
i obs³ugi sterowników PLC. Z ró¿nym
powodzeniem przystêpujemy do przetargów na szkolenia organizowanych przez Powiatowy Urz¹d
Pracy.
Kompetencje PKE dla Eksternów obejmuj¹ w zasadzie wszystkie szko³y i zawody, w których prowadzimy kszta³cenie. Od tej sesji egzaminacyjnej PKE otrzyma³a uprawnienia egzaminacyjne w zakresie szko³y podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokszta³c¹cego na podbudowie
gimnazjum.
Stale czynimy starania, by poszerzyæ mo¿liwoæ skorzystania z oferty edukacyjnej PCKU
w dogodnej dla odbiorców formie kszta³cenia. W tym roku uruchomilimy testowo platformê
e-learningu. Obecne jej przeznaczenie to wspieranie kszta³cenia w formach szkolnych, szczególnie w systemie zaocznym oraz wspieranie eksternów. Mamy nadziejê, ¿e w najbli¿szym czasie
platforma pos³u¿y do prowadzenia kursów.
Regionalizm, edukacja na odleg³oæ to równie¿ dziedziny, w których realizujemy programy
unijne. W ramach programu PHARE CBS zrealizowalimy wraz z partnerem z Czech, Stredni
Prumyslowa Skola  Technikum Przemys³owe w Karwinie, projekt Utopiec - Legendy regionu
Wodzis³awskiego i Karwiñskiego. Plonem realizacji projektu by³a publikacja Legendy o utopcach- skond siê wzion utopiec na ziemi zawieraj¹ca legendy z pogranicza wodzis³awsko  karwiñskiego oraz wystawa prac plastycznych i rzebiarskich, które wp³ynê³y na og³oszony konkurs.
Prace zosta³y wystawione w naszej sztolni oraz bêd¹ wystawione w szkole czeskiego partnera.
Iloæ prac i wiek twórców napawa optymizmem, ¿e ludowe przypowieci i bajki nie zosta³y zapomniane. Utopek, utopiec, utoplec lub u s¹siadów vodnik, hastrman to najbarwniejsza postaæ legend i opowieci naszego regionu, st¹d nazwa programu. Kontakty z czeskim partnerem u³atwia fakt prowadzenia w czeskiej szkole klas polskojêzycznych, znajomoæ jêzyka polskiego przez czeskich nauczycieli oraz podobne lub te same profile kszta³cenia.
Jako partner, realizujemy z³o¿ony przez Starostwo Powiatowe projekt Pomys³ na sukces,
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Tytu³ projektu Nauka w miejscu pracy z wykorzystaniem e-learningu. Istotne znaczenie w realizacji ma promocja zasady kszta³cenia ustawicznego, w szczególnoci w zwi¹zku z nowymi technologiami informatycznymi oraz promocj¹ nowych
form organizacji pracy, która uwzglêdni potrzeby pracodawców i pracowników co jest zbie¿ne
z celami funkcjonowania centrum kszta³cenia ustawicznego i praktycznego. Projekt adresowany
jest do pracowników firm zagro¿onych zwolnieniem, którzy:
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 posiadaj¹ kwalifikacje niedostosowane do zachodz¹cych strukturalnych zmian gospodarczych
oraz do wymagañ spo³eczeñstwa informacyjnego;
 mog¹ straciæ pracê ze wzglêdu na swój wiek (powy¿ej 50 lat);
 posiadaj¹ niewystarczaj¹ce kwalifikacje jêzykowe uniemo¿liwiaj¹ce pe³ne wykorzystanie urz¹dzeñ na których pracuj¹.
Udzia³ w projekcie zacienia nasz¹ wspó³pracê z organizacjami i instytucjami bêd¹cymi podobnie jak my partnerami: Powiatowy Urz¹d Pracy, Forum Firm Miasta Radlin, Cech Rzemielników i Innych Przedsiêbiorców w Wodzis³awiu l¹skim, Izba Gospodarcza w Wodzis³awiu l¹skim, Zwi¹zek Subregionu Zachodniego Województwa l¹skiego, Zespó³ Szkó³ Policealnych
Orodek Kursowy Notus w Wodzis³awiu l¹skim.
Nasz g³ówny wk³ad w dotychczasow¹ realizacjê projektu to przygotowanie platformy e-learningowej opartej na platformie Moodle  korzyci, to mo¿liwoæ analizy wyników ankietyzacji
pracowników firm w zakresie potrzeb szkoleniowych oraz kontakty z partnerami zagranicznymi,
maj¹cymi dowiadczenie w tworzeniu materia³ów i kursów na potrzeby e-learningu. Gocilimy
przedstawicieli North Devon College z Anglii, którzy od kilku lat prowadz¹ nie tylko szkolenia
komercyjne ale i naukê z wykorzystaniem Internetu. Organizacja pracy, kolejnoæ czynnoci, narzêdzia, zasady i metodyka tworzenia materia³ów dydaktycznych by³y treci¹ bezporednich rozmów podczas wielogodzinnych warsztatów.
Udzia³ w realizacji programów unijnych to nie tylko dowiadczenie pomagaj¹ce zrealizowaæ
za³o¿one w planie rozwoju cele strategiczne placówki, ale i jej promocja.
Promowanie dzia³añ powoduje, ¿e jestemy dostrzegani w regionie nie tylko przez poszukuj¹cych mo¿liwoci podniesienia kwalifikacji. Szwedzki VATTENVALL, do którego nale¿y Górnol¹ski Zak³ad Energetyczny, wybra³ nas, jako jedn¹ z 10 szkó³, której wyposa¿y pracowniê
automatyki i robotyki. Firma UTEX dostrzeg³a w sztolni mo¿liwoæ testowania materia³ów dla
górnictwa zabezpieczaj¹c czêæ wyrobisk.
Aby potwierdziæ jakoæ wiadczonych us³ug edukacyjnych, podjêlimy wdra¿anie systemu
zarz¹dzania jakoci¹ ISO 9001- 2000. W grudniu 2005 audyt zewnêtrzny ISO przeszlimy pozytywnie.
Dane korespondencyjne autorów:

Piotr KAUCH
e-mail: kauch@cku.wodzislaw.pl
Powiatowe Centrum Kszta³cenia Ustawicznego
44-300 Wodzislaw l¹ski, ul. Ga³czyñskiego 1
Jan KOPCZYÑSKI
e-mail: dyrektor@cku.wodzislaw.pl
Powiatowe Centrum Kszta³cenia Ustawicznego
44-300 Wodzislaw l¹ski, ul. Ga³czyñskiego 1
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Ogólnopolska Konferencja
Naukowa Pedagogiczno-psychologiczne
kszta³cenie nauczycieli
Pedagogical-psychological education
of teachers
Radom, 1718 listopada 2005 r.
Wydzia³ Nauczycielski Politechniki Radomskiej przy wsparciu Wydzia³u Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu
Technologii Eksploatacji w Radomiu zorganizowa³ konferencjê z cyklu Kompetencje zawodowe nauczycieli. Obrady rozpoczê³y siê sesj¹
plenarn¹ pod przewodnictwem prof. dr. hab.
Henryka Bednarczyka i prof. dr. hab. Miros³awa Szymañskiego, póniej przebiega³y w sekcjach tematycznych. W pierwszym dniu sekcji:
Teoria i praktyka kszta³cenia pedagogiczno-psychologicznego nauczycieli przewodniczyli prof.
dr hab. Kazimierz M. Czarnecki i prof. dr hab.
Andrzej S³omka. Sekcjê nt.: Przemiany funkcji
i kompetencji nauczycieli prowadzili prof. dr
hab. Alicja Siemek-Tylikowska i dr Stanis³aw
Oko. Trzeci¹ sekcjê: Wspomaganie procesu
dydaktycznego technologi¹ informacyjn¹ kierowali prof. dr hab. Jan Stoffa i prof. dr hab. Grzegorz Kiedrowicz. W ka¿dej z sekcji wyg³oszono kilkanacie referatów. W drugim dniu obrady prowadzone by³y równie¿ w trzech sekcjach:
Z zagadnieñ osobowoci wspó³czesnego nauczyciela; Nowe tendencje w dydaktyce akademickiej; Ró¿ne aspekty kszta³cenia nauczycieli
w szkole wy¿szej. Wyst¹pienia odzwierciedla³y
zainteresowania, przemylenia naukowe i badawcze oraz dowiadczenia z pracy dotycz¹ce
przysz³ych nauczycieli. Ich kszta³ceniem zajmuj¹ siê szko³y wy¿sze na studiach zawodowych, magisterskich i podyplomowych. Wed³ug
standardów kszta³cenia nauczycieli okrelonych
w rozporz¹dzeniu Ministerstwa Edukacji i Sportu z dnia 7 wrzenia 2004 r. absolwent studiów
powinien byæ przygotowany do kompleksowej
realizacji dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuñczych zadañ szko³y, a w szczególno130

ci posiadaæ wiedzê z wybranej specjalnoci,
z psychologii i pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz potrafiæ wykorzystywaæ technologie
informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu. Do
tych podstawowych aspektów odnosi³y siê referaty i dyskusje. Obrady zakoñczy³a sesja plenarna, w której podsumowano wyniki dyskusji
w sekcjach. Wszystkie referaty zamieszczono
w wydanej na tê okazjê monografii: Pedagogiczno-psychologiczne kszta³cenie nauczycieli pod
redakcj¹ dr El¿biety Sa³aty.
Alicja Sad³owska
Edukacja zawodowa
a uwarunkowania lokalne w procesie
zdobywania kwalifikacji zawodowych
Vocational education and local conditions
in the process of obtaining vocational
qualifications
23 listopada 2005 r. w Kielcach odby³a siê
Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa pod
patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych
PAN nt. Edukacja zawodowa a uwarunkowania lokalne w procesie zdobywania kwalifikacji
zawodowych. Organizatorami byli: Wy¿sza
Szko³a Zarz¹dzania Gospodark¹ Regionaln¹
i Turystyczn¹ w Kielcach, Kuratorium Owiaty
w Kielcach i Starostwo Powiatowe w Kielcach.
Na konferencji przedstawiano problematykê kszta³cenia zawodowego w Polsce, Niemczech w aspekcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych zwi¹zanych z lokalnym rynkiem
pracy. Omówiono przyczyny zmian w zatrudnieniu absolwentów szkó³ zawodowych spowodowanych rozwojem sektora us³ug i przetwarzania informacji przy jednoczesnym obni¿aniu
zatrudnienia w sektorze rolniczym i przemys³owym. Poruszano kwestie konkurencyjnoci si³y
roboczej na europejskim i wiatowym rynku
pracy.
Referat, który zaprezentowa³em na konferencji to Innowacyjne modu³owe programy
w kszta³ceniu zawodowym. W zwi¹zku z tym,
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¿e tendencje rozwojowe przedsiêbiorstw wskazuj¹ na potrzebê zmiany celów i treci kszta³cenia zawodowego oraz sposobu przekazywania
wiedzy przez instytucje kszta³c¹ce  systemy
edukacyjne powinny dostosowywaæ metody
i treci nauczania do potrzeb rynku pracy oraz
zapewniaæ absolwentom szkó³ warunki do rozwoju osobistego i zawodowego. Rozwi¹zaniem
s¹ wprowadzane modu³owe programy nauczania, które pozwalaj¹ na tworzenie elastycznych,
dostosowanych do oczekiwañ pracodawców
(np. lokalnych) ofert nabywania kwalifikacji
i kompetencji zawodowych. Omówi³em realizowany obecnie w Instytucie dla MEiN w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich projekt
Przygotowanie innowacyjnych programów do
kszta³cenia zawodowego (Umowa z MENiS Nr
DKZU-0902-229/2005). Przedstawi³em schemat organizacyjny i system zapewnienia jakoci w realizowanych zadaniach, omówi³em produkty realizacji projektu: modu³owe pogramy
nauczania i pakiety edukacyjne.
Tomasz Kupidura
III Sympozjum
Kszta³cenie na odleg³oæ
 metody i narzêdzia
Distance learning  methods and tools
Gdynia 1718 padziernika 2005
Organizatorem trzeciego sympozjum pt.
Kszta³cenie na odleg³oæ  metody i narzêdzia
by³a Akademia Morska w Gdyni.
Celem spotkania by³a wymiana informacji o aspektach naukowych, dydaktycznych
i spo³ecznych procesu kszta³cenia na odleg³oæ
oraz metodach i technikach stosowanych w jego
realizacji.
W trakcie sympozjum przedstawiane oraz
dyskutowane by³y miêdzy innymi zagadnienia
z zakresu koncepcji legislacyjnych kszta³cenia
na odleg³oæ oraz praw autorskich. Przedstawiono wiele ciekawych projektów wykorzystania
e-learningu (np. Wykorzystanie narzêdzi naEDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 4/2005

uczania na odleg³oæ do podnoszenia kwalifikacji przedsiêbiorców sektora MSP w zakresie
zarz¹dzania finansami przedsiêbiorstwa na przyk³adzie projektu MESIMA).
W trakcie warsztatów powiêconych projektom finansowanym przez Uniê Europejsk¹
zaprezentowano projekty realizowane w programie Socrates/Minerva. Podczas dyskusji poruszone zosta³y problemy pozyskiwania rodków
z tego programu, jednoczenie pojawi³y siê
w¹tpliwoci co do kryteriów oceny sk³adanych
projektów. Ponadto w tej czêci sympozjum zaprezentowany zosta³ projekt KNOW  kszta³cenie na odleg³oæ wspieraj¹ce rozwój kwalifikacji zawodowych.
Du¿¹ czêæ warsztatów powiêconych systemom zarz¹dzania kszta³ceniem na odleg³oæ
wype³ni³y zagadnienia dotycz¹ce platformy
Moodle, która jest najpopularniejszym i najlepiej rozwiniêtym systemem zarz¹dzania szkoleniami on line typu opens ource (otwarte ród³a). Zaprezentowane zosta³y mo¿liwoci platformy Moodle, jej praktyczne zastosowanie 
na przyk³adzie Wy¿szej Szko³y Bankowej
z Poznania  jak i niedoskona³oci w odniesieniu do polskich uczelni. Przedstawione niedoskona³oci mia³y charakter typowo subiektywny na podstawie wdro¿enia w Katedrze Systemów Informatycznych Wydzia³u Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki
Gdañskiej.
Ciekaw¹ ofertê kszta³cenia na odleg³oæ
przedstawili prelegenci z Wy¿szej Szko³y Umiejêtnoci Spo³ecznych w Poznaniu, którzy zaprezentowali kurs e-learningowy przysposobienia
obronnego dla szkó³ wy¿szych, zawieraj¹cy
miêdzy innymi elementy audio i wideo.
Sporo miejsca powiêcone by³o metodyce
nauczania. Stwierdzono, ¿e bardzo istotne jest
prawid³owe przygotowanie materia³ów do szkoleñ e-lerningowych oraz posiadanie odpowiedniej kadry dydaktycznej. Bez tego ¿adne systemy nauczania na odleg³oæ nie przynios¹ odpowiedniego efektu. Zwrócono przy tym uwagê,
¿e dobry nauczyciel w kszta³ceniu stacjonarnym,
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nie musi byæ dobrym nauczycielem w kszta³ceniu e-learningowym.
Referaty przedstawione na sympozjum, jak
i dyskusja nad nimi, stanowi¹ potwierdzenie
rosn¹cego zainteresowania kszta³ceniem asynchronicznym. Zamiarem organizatorów by³o
stworzenie forum wymiany pogl¹dów i nawi¹zywania kontaktów, które, mog¹ zaowocowaæ
ró¿nymi formami wspó³pracy miêdzy uczestnikami sympozjum.
W trakcie ca³ego sympozjum zosta³o wyg³oszone 20 referatów dotycz¹cych kszta³cenia
na odleg³oæ.
Wojciech Oparcik
Uniwersytet powszechny
jako miejsce edukacji doros³ych,
Uniwersytet Powszechny
Wschodnie Pomorze Przednie
Open university as
a place for adult education
Anklam, 1720.11.2005
Od maja 2005 roku do maja 2006 roku trwa
Rok Polsko-Niemiecki, którego celem jest
wzbudzenie wród Polaków i Niemców wiêkszego zainteresowania kultur¹, histori¹ i wspó³czesnoci¹ kraju s¹siada, zainspirowania do
wzajemnego poznawania siê.
W ramach obchodów Roku Polsko-Niemieckiego w dniach 1720.11.2005 odby³a siê
zorganizowana przez Uniwersytet Powszechny
Wschodniego Pomorza Przedniego w Anklam
polsko-niemiecka konferencja Uniwersytet
powszechny jako miejsce edukacji doros³ych,
na któr¹ ze strony polskiej pojechali s³uchacze
Podyplomowego Studium Edukacji Doros³ych
z UMK w Toruniu.
Uczestnicy konferencji zostali przywitani
przez kierownictwo i wspó³pracowników Uniwersytetu Powszechnego (Haus der Bildung)
w Anklam.
Konferencjê rozpoczê³a pani Schmidt, dyrektor Krajowego Zwi¹zku Uniwersytetów Po132

wszechnych Meklemburgii  Pomorza Przedniego, wyk³adem na temat miejsca i zadañ uniwersytetów powszechnych i ich zwi¹zków krajowych w Republice Federalnej Niemiec. Pani
Schmidt przypomnia³a historiê powstania Uniwersytetów Powszechnych (Volkshochschulen,
VHS) na terenie Niemiec. Na charakter niemieckich VHS wp³yw mia³y zarówno tradycje owiatowe robotników, jak i idee Miko³aja Fryderyka S. Grundtviga, które wcielono w ¿ycie, powo³uj¹c w 1844 roku pierwszy Uniwersytet
Powszechny w Rodding. Uniwersytety powsta³y jako instytucje ¿ywego jêzyka, w których
ludzie mieli wyra¿aæ siebie, swoje emocje, mieæ
mo¿liwoæ mówienia o wszystkim co ich interesuje i porusza. Pocz¹tek Volkshochschulen na
terenie Niemiec ³¹czy siê z proklamowaniem
Republiki Weimarskiej, która g³osi³a m.in. has³a: Demokracja potrzebuje owiaty, Owiata
dla wszystkich. W Konstytucji z 1918 roku
znalaz³ siê zapis: Owiata ludu w³¹cznie z uniwersytetami powszechnymi powinna byæ wspierana przez rzeszê, landy i gminy, który by³ bezporednim impulsem powstania Uniwersytetów
Powszechnych.
Praca uniwersytetów opiera³a siê na realizacji nastêpuj¹cych celów:
 objanianie i pog³êbianie dowiadczeñ,
 przekazywanie sprawdzonej wiedzy,
 wprowadzanie do samodzielnego mylenia
 æwiczenie kreatywnych si³.
Podczas trwania rz¹dów Hitlera placówki
VHS by³y masowo zamykane, a pracownicy byli
represjonowani. Dopiero w 1945 roku w³adze
chc¹c nawi¹zaæ do demokratycznych tradycji
VHS z okresu Republiki Weimarskiej zezwoli³y na wznowienie ich dzia³alnoci.
Obecnie Uniwersytety Powszechne s¹ najbardziej rozpowszechnionymi instytucjami edukacji doros³ych w Niemczech. Na terenie Niemiec dzia³a ich ponad 1000, a na obszarze Meklemburgii  Pomorza Przedniego  18. W skali roku organizowanych jest ponad 6700 kursów
i wyk³adów obejmuj¹cych 178000 godzin lekcyjnych, na które uczêszcza 93000 osób. Uni-
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wersytety Powszechne zatrudniaj¹ 95 pracowników pe³noetatowych i 2300 specjalistów zatrudnianych do prowadzenia okrelonych zajêæ,
kursów, wyk³adów.
Chc¹c scharakteryzowaæ VHS nale¿a³oby
powiedzieæ, ¿e s¹ to komunalne instytucje edukacji doros³ych, s¹ centrami kultury i komunikacji (na terenach wiejskich to niejednokrotnie
jedyne instytucje kulturalne), szerz¹ tolerancje
i zasady demokracji organizuj¹c kursy integruj¹ce spo³ecznoæ.
Dzia³alnoæ VHS opiera siê na zasadach:
1) dostêpnoci (bez wzglêdu na wiek, p³eæ,
pochodzenie spo³eczne, wykszta³cenie, status zawodowy, przekonania),
2) bliskoci miejsca zamieszkania,
3) ró¿norodnoci oferty tematycznej,
4) d¹¿enia do jak najwy¿szej jakoci,
5) realizacji zajêæ na dogodnych warunkach
finansowych (cena nie mo¿e byæ wyznacznikiem dostêpnoci).
W dzia³alnoci VHS mo¿na wyró¿niæ szeæ
obszarów merytorycznych.
Najwa¿niejszym jest stwarzanie mo¿liwoci edukacji dla ludzi, którzy przerwali edukacjê. W Niemczech co dziesi¹ty uczeñ przerywa
naukê na poziomie szko³y podstawowej i gimnazjum, dlatego tak wa¿na jest mo¿liwoæ zdobycia wiadectw i uzupe³nienia wykszta³cenia.
Najwiêkszym i najbardziej popularnym
obszarem jest dzia³ jêzykowy, którego oferta
obejmuje kursy z 25 jêzyków.
Polityka/spo³eczeñstwo/rodowisko stanowi¹ kolejny obszar dzia³alnoci VHS, którego
realizacja odbywa siê w formie odczytów, spotkañ i wyk³adów.
W zakresie dzia³añ zorientowanych na edukacjê zawodow¹ najwiêksz¹ popularnoci¹
ciesz¹ siê kursy komputerowe. Przy tworzeniu
oferty tematycznej z tego obszaru Uniwersytet
Powszechny korzysta z pomocy agencji porednictwa pracy.
Edukacja z zakresu kultury obejmuj¹ca
kulturoznawstwo, muzykê, taniec i malarstwo,
oraz edukacja zdrowotna, s¹ obszarami, które
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z ka¿dym rokiem zwiêkszaj¹ swoje znaczenie.
Wzrasta wiadomoæ spo³eczeñstwa, a co za tym
idzie równie¿ zapotrzebowanie na informacje,
które stara siê dostarczyæ VHS tworz¹c oferty
tematyczne kursów.
Pani Schmidt przybli¿y³a równie¿ model
finansowania w³aciwy dla Uniwersytetu Powszechnego landu Meklemburgia  Pomorze
Przednie, na który sk³adaj¹ siê rodki komunalne (powiatowe)  35%, rodki federacyjne 
19%, rodki trzecie  18% pochodz¹ce ze rodków UE oraz urzêdów pracy. Uczestnicy oferty
pokrywaj¹ 28% kosztów.
Najwiêkszym zainteresowaniem ciesz¹ siê
kursy jêzykowe (nauka jêzyka angielskiego
przyci¹ga najwiêksz¹ liczbê s³uchaczy) oraz
edukacja zdrowotna i kulturalna. Wród uczestników dominuj¹c¹ grupê stanowi¹ osoby w wieku 35-49 lat (32,9%) i 2534 lat (23,3%). To na
co warto zwróciæ uwagê to fakt, ¿e 70% stanowi¹ kobiety bez deficytów wykszta³cenia. Sytuacja ta wynika z faktu, ¿e do ludzi s³abo wykszta³conych trudno jest dotrzeæ i zachêciæ ich
do edukacji, dlatego te¿ tak wa¿ne jest korzystanie z infrastruktury socjalnej  uniwersytet
cile wspó³pracuje z urzêdami pomocy spo³ecznej. Ma³a liczba uczestników kursów z niskim
wykszta³ceniem oraz posiadaj¹cych deficyty
w wykszta³ceniu jest bodcem do poszukiwania nowych dróg informowania o ofercie edukacyjnej dla osób doros³ych. Reklama poprzez
telewizjê, prasê i radio okazuje siê ma³o skuteczna..
W swoim wyst¹pieniu Pani Schmidt poda³a strony internetowe dla osób zainteresowanych tematyk¹.
www.vhs-verband-mv.de
www.dvv-vhs.de
www.iiz-dvv.de
www.iiz-dvv.moe.pl
www.grimme-institut.de
www.wbtests.de
www.telc.net
www.lrovp.de
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W zastêpstwie Pana Hasselmanna, kierownika wydzia³u i wicestarosty powiatu
Wschodnie Pomorze Przednie, wyk³ad pod tytu³em Uniwersytet Powszechny Wschodnie Pomorze Przednie jako instytucja komunalna
w strukturze powiatu, wyg³osi³a jego wspó³pracowniczka. W swoim wyst¹pieniu zwróci³a
uwagê na specyfikê gospodarczo-spo³eczn¹ landu Meklemburgii Pomorza Przedniego. Przemys³ turystyczny landu skupiony jest na wyspie
Uznam i Wybrze¿u. W³adze d¹¿¹ do tego,
zwiêkszyæ atrakcyjnoæ turystyczn¹ obszarów
w g³êbi l¹du, co pozwoli na zmniejszenie iloci
osób bezrobotnych, których liczba siêga
3035%, podczas gdy na wybrze¿u nie przekracza 15% i maleje w sezonie turystycznym.
Wa¿nym obszarem dzia³añ jest wspó³praca ze stron¹ polsk¹ wynikaj¹ca z bliskiego s¹siedztwa i z posiadania wspólnej wyspy UznamWolin.
W strukturze powiatu Uniwersytet Powszechny wraz ze swoimi filiami zajmuje bardzo wa¿ne miejsce bêd¹c jedynym nonikiem
jêzyka niemieckiego dla obcokrajowców, którzy w ramach organizowanych kursów mog¹
zdobyæ certyfikat potwierdzaj¹cy znajomoæ
jêzyka.
Ta czêæ obrad zakoñczy³a siê dyskusj¹,
podczas której uczestnicy Studium Podyplomowego Edukacji Doros³ych mieli wiele pytañ
dotycz¹cych m.in. specyfiki pracy uniwersytetów powszechnych, sposobu rekrutacji oraz zainteresowania nauk¹ jêzyka polskiego na tych
terenach.
Odpowiedzi na wiele interesuj¹cych pytañ
zadawanych podczas dyskusji, jak i w kuluarach
konferencji, udzieli³ Pan Matzky, dyrektor Uniwersytetu Powszechnego (haus der Bildung)
w Anklam, przedstawiaj¹c Uniwersytet Powszechny Wschodnie Pomorze Przednie jako komunalne centrum kszta³cenia ustawicznego, jego
struktura, zadania i osi¹gniêcia.
W ramach realizacji za³o¿eñ edukacji kulturowej w ramach Roku Polsko-Niemieckiego
20052006 uczestnicy konferencji mieli okazjê
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uczestniczyæ w dwóch koncertach, poznaj¹c
muzykê wschodnioeuropejskich ¯ydów z lat 60
ubieg³ego stulecia oraz wybitne arie operowe
w wykonaniu Gulnary Davletschine (sopran).
Podsumowaniem Konferencji w Anklam
by³a moderacja przeprowadzona przez stronê
polsk¹, której celem by³o podzielenie siê informacjami i dowiadczeniami z zakresu edukacji
doros³ych oraz wypracowanie nowych strategii
i dzia³añ pomocnych w funkcjonowaniu Uniwersytetu Powszechnego w Anklam.
Wyjazd ten by³ niezwykle cennym dowiadczeniem dla przysz³ych specjalistów edukacji doros³ych, poniewa¿ pozwoli³ zapoznaæ siê
z ró¿norodnoci¹ form kszta³cenia osób doros³ych w Niemczech i specyfik¹ funkcjonowania Uniwersytetu Powszechnego.
Joanna Belzyt
Monika Kamper-Kubañska
Praca  Zawód  Rynek Pracy
Work, occupation, labour market
W dniach 2324 listopada 2005 r. w Zielonej Górze odby³a siê X Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa Praca  Zawód  Rynek Pracy maj¹ca na celu wymianê dowiadczeñ na
temat kszta³cenia pedagogów oraz podstaw zawodowego rozwoju m³odych pracowników.
Organizatorem konferencji by³ Uniwersytet Zielonogórski, przewodnicz¹cym prof. dr hab. Bogus³aw Pietrulewicz. Oficjalnego otwarcia konferencji dokona³ JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. zw. dr hab. Czes³aw Sêkowski.
Odby³y siê sesje plenarne, forum dyskusyjne, sesje problemowe i prezentacje projektów europejskich. Na sesjach plenarnych referaty wyg³osili: prof. zw. dr hab. Zygmunt Wiatrowski  Aktywnoæ i dzia³alnoæ cz³owieka
w koncepcji ca³o¿yciowego rozwoju zawodowego, prof. dr hab. Kazimierz Czarnecki 
Psychologiczne podstawy zawodowego rozwo-
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ju m³odych pracowników, prof. dr hab. Zdzis³aw Wo³k  Kszta³cenie ustawiczne odpowiedzi¹ pedagogiki na problemy wspó³czesnego
rynku pracy, prof. dr hab. Franciszek Szlosek
 Europejska a polska klasyfikacja zawodów
i specjalnoci, prof. dr hab. Kazimierz Wenta
 Biura karier w uczelni wy¿szej, prof. dr hab.
Bernd Meier  Pedagogika zawodowa jako
dziedzina nauki i praktyki, prof. zw. dr hab.
in¿. Kazimierz Udzicki  Potrzeby nauczycieli edukacji techniczno-informatycznej w zakresie kszta³cenia ustawicznego, prof. dr hab.
Henryk Bednarczyk ITeE-PIB Radom  Pedagogika pracy-kszta³towanie przedsiêbiorczoci.
Bardzo interesuj¹ca okaza³a siê debata pracodawców z przedstawicielami nauki Zintegrowana przestrzeñ edukacyjno-zawodowo-spo³eczna. Wkrótce zamiecimy obszerne opracowanie. Interesuj¹ce by³y sesje problemowe:
 Przygotowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.  Pracownik-praca-zatrudnienie 
Kszta³cenie i doskonalenie zawodowe pracowników.
Na konferencji zaprezentowano nowe czasopismo  pó³rocznik Problemy Profesjologii
wydany przez Uniwersytet Zielonogórski pod
redakcj¹ prof. zw. dr. hab. in¿. Kazimierza
Udzickiego.
Rafa³ £y¿wa
Problemy Profesjologii
Ukaza³ siê pierwszy numer pó³rocznika
Problemy profesjologii powiêconego problemom rozwoju zawodowego, który w opinii
Wydawców pe³niæ bêdzie rolê  synchronizuj¹co-harmonizuj¹c¹ trud i dorobek przedstawicieli wielu ró¿nych dyscyplin szczegó³owych,
zajmuj¹cych siê okrelonymi fragmentami pracy cz³owieka, k³ad¹c szczególnie mocny akcent
na szerokopasmow¹ problematykê pracy zawodowej, tak aby w konsekwencji poczynionych
zabiegów uzyskaæ efekt wspó³brzmienia oraz
maksymalizacjê osi¹gniêæ pracy w s³u¿bie cz³oEDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 4/2005

wieka jako jej sprawcy i twórcy zarazem.
Czasopismo wydawane jest przez Instytut
Edukacji Techniczno-Informatycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego przy wspó³pracy: Instytutu Techniki i Pracy  Uniwersytet w Poczdamie, Uniwersytetu Techniki w Tarnopolu,
Orodka Kszta³cenia Kursowego MADA w G³ogowie, Towarzystwa Naukowej Organizacji
i Kierownictwa (Oddzia³ w Zielonej Górze), Zespo³u Ergonomii PAN (Oddzia³ Poznañ). Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. dr hab.
Bogus³aw Pietrulewicz.
Obszary badawczych poszukiwañ Problemów profesjologii zosta³y zdefiniowane
i przedstawione przez Zespó³ Redakcyjny w formie szeregu pytañ: 1) Jakie jest miejsce, rola
i znaczenie pracy we wspó³czesnych koncepcjach teoretycznych i praktycznych? 2) Jak rozwi¹zaæ praktyczny dysonans pomiêdzy nabytymi kwalifikacjami (i kompetencjami) w systemie
kszta³cenia i doskonalenia zawodowego a potrzebami wewnêtrznego i zewnêtrznego rynku
pracy? 3) W jakim stopniu zawód ma wyznaczaæ rozwój ¿yciowy, zawodowy, karierê ¿yciow¹
i zawodow¹ jednostki? 4) W jakim stopniu prze135

bieg rozwoju zawodowego cz³owieka jest monitorowany, kszta³towany, modyfikowany?
5) W jakim zakresie opisywane dotychczas obszary zakresowe pedagogiki pracy odzwierciedlaj¹ relacje pracy, wychowania, kszta³cenia,
doskonalenia zawodowego? 6) W jakim stopniu kszta³towanie aktywnoci pracowniczej
w zak³adzie pracy, tak w zakresie w³asnego rozwoju zawodowego jak i przedsiêbiorczoci, budowanie wiedzy i kultury organizacyjnej to zadanie przedsiêbiorstwa, jednostki czy organizacji alternatywnych? 7) Jakie s¹ modelowe ujêcia rozwoju zawodowego cz³owieka we wspó³czesnej rzeczywistoci spo³eczno-gospodarczej,
prawnej, psychologicznej i pedagogicznej?
Pierwszy numer Problemów profesjologii otwiera cykl artyku³ów i rozpraw dotycz¹cych ca³o¿yciowego rozwoju zawodowego.
Doskona³ym wprowadzeniem w problematykê
profesjologii s¹ artyku³y: Profesjologia jako
wyodrêbniaj¹ca siê dziedzina wiedzy i badañ
naukowych o zawodowym rozwoju cz³owieka
prof. Kazimierza M. Czarneckiego oraz Dzia³alnoæ zawodoznawcza w kontekcie rozwoju
zawodowego cz³owieka prof. Zygmunta Wiatrowskiego.
Prof. Czarnecki omawia ró¿norodne czynniki inicjuj¹ce powstawanie nowych dyscyplin
naukowych, przedstawia pojêcia, cele, funkcje,
zadania, przedmiot badañ, podstawowe przes³anki, terminologie i dzia³y profesjologii. Artyku³ prezentuje zwi¹zki profesjologii z innymi naukami o cz³owieku, a tak¿e wskazuje na
te obszary badawcze profesjologii, które czyni¹ z niej naukê spo³ecznie u¿yteczn¹. Rozwiniêciem tej tematyki jest rozprawa prof. Zygmunt Wiatrowskiego, w której autor poszukuje
odpowiedzi na pytania pojawiaj¹ce siê wraz
z now¹ dziedzin¹ naukow¹  profesjologi¹. S¹
to pytania o miejsce profesjologii w rozwiniêtej i ugruntowanej ju¿ strukturze nauk o pracy
oraz o powi¹zania profesjologii z pedagogik¹
pracy, zawodoznawstwem, poradnictwem,
a tak¿e innymi naukami zwi¹zanymi z prac¹ np.:
filozofia pracy, psychologia pracy, naukowa organizacja pracy, fizjologia pracy, prakseologia,
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ergonomia, socjologia pracy, medycyna pracy,
teoria organizacji i zarz¹dzania, prawo pracy.
W dalszych rozwa¿aniach autor przedstawia
uwarunkowania i prawid³owoci ca³o¿yciowego rozwoju zawodowego.
Rozprawa prof. Zdzis³awa Wo³ka Rozwój
zawodowy cz³owieka na tle ¿ycia. ¯ycie cz³owieka jako proces rozwojowy jest kontynuacj¹ rozwa¿añ nad problemami badawczymi profesjologii. Autor wskaza³ na cis³e powi¹zania ¿yciowej aktywnoci cz³owieka z jego aktywnoci¹
zawodow¹, a podsumowuj¹c swe opracowanie
stwierdzi³, i¿  Biografia zawodowa nie jest
niezale¿n¹, autonomiczn¹ czêci¹ ¿ycia, lecz
sk³adnikiem biografii ¿yciowej. Sytuacje
i wybory zawodowe i pozazawodowe s¹ ze sob¹
cile splecione i wzajemnie uwarunkowane.
Ich analiza i interpretacja wymagaj¹ odwo³ania
siê do z³o¿onoci i zawi³oci dróg ¿yciowych.
Zakoñczeniem cyklu artyku³ów i rozpraw
jest praca prof. Bogus³awa Pietrulewicza
i dr Iwony Korcz pt. Multipotencja³ cz³owieka
w rozwoju zawodowym.
W Problemach profesjologii przeczytaæ
mo¿emy o zrealizowanych pracach badawczych:
Maria Jakowicka  Potrzeba nowego spojrzenia na problematykê orientacji zawodowej m³odzie¿y, Tadeusz Waciñski  Oceny pracownicze elementem polityki szkoleniowej, Jan Janiga
 Przygotowanie ergonomiczne m³odzie¿y szkó³
zawodowych oraz nowych rozwi¹zaniach organizacyjno-prawnych z zakresu: problemów doskonalenia zawodowego pracowników, zasad
i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykszta³cenia ogólnego pracowników
w prawie pracy.
Pierwszy numer pó³rocznika zamyka dzia³,
w którym znalaz³y siê recenzje monografii i czasopism: Zygmunt Wiatrowski  Praca w zbiorach wartoci pracuj¹cych i m³odzie¿y szkolnej;
Iwona Korcz, Bogus³aw Pietrulewicz  Przedsiêbiorczoæ; Kwartalnik Aktywizacja Zawodowa Osób Niepe³nosprawnych oraz sprawozdania i komunikaty z konferencji powiêconych
problemom profesjologii.
Tomasz Su³kowski

POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 4/2005

Contents
F Commentary
Innovations in Continuing Education  H. Bednarczyk ..............................................

5

F Problems of adult education in Poland in the World
Stefan M. Kwiatkowski: Main problems of today education ..................................
Danuta Cichy, Ligia Tuszyñska: The role of environmental education
in shaping the views and attitudes of local communities ...........................................
Ewa Przybylska: Adult education in the Polish-German Year 2005/2006 ...............
Anna Sacio-Szymañska: Experiences and perspectives of European Association
for the Education of Adults  EAEA .........................................................................
Jaros³aw Sitek, Miros³aw ¯urek, Wojciech Oparcik: Formal, informal
and incidental education based on the examples of the selected EU countries ..........
Ziemowit Szczerek: Public use in Polish intellectual property rights .......................

8
16
21
26
31
39

FModularisation of adult education
 Experiences of European Network
Krzysztof Symela: Modules of competences in the project Modularization
of Adult Education  Experiences of European Network ..........................................
Andreas Disselnkotter: Certificates as validation of competences in modularised
courses of instruction at schools of second-chance education ...................................
Karin Bödeker: Modularisation in Adult Education - experiences and results ........
Erwin Meerkens: Excerpt of a Modular unit (for adult education)
 Body parts/health ...................................................................................................
Krzysztof Symela, Anna Sacio-Szymañska: European Bank for the Development
of Modular Curricula and Educational Technologies EMCET-2  Continuation
of LEONARDO DA VINCI Project ..........................................................................
Sabine Archan: Modularisation  a way of raising the attractiveness of
vocational education in Austria .................................................................................

43
49
53
57
64
69

F Education and labour market
Andrzej Pi³at, Grzegorz Gaik, Bo¿ena Rolka: Quality management
 new tasks of Vocational Development Centres .......................................................
Wies³aw Zawisza: On the necessity of setting competences and standards
for preparing distance-learning teachers ....................................................................
Monika Mazur: New forms of functioning Volounteer Labour Corps
in the field of vocational counseling .........................................................................
Henryk Bednarczyk, Tomasz Kupidura, Miros³aw ¯urek: Analysis of good
practices  Community Information Centres .............................................................
MULTICENTRES  local centres of technological culture  Joanna Tomczyñska ...

EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 4/2005

73
84
90
95
104

!%

F Outstandings of educational workers
Boles³aw NIEMIERKO ............................................................................................
Jan OSIÑSKI ............................................................................................................

107
110

F Conferences, seminars, information, good practices
Jan Osiñski: Vocational Development Centre in Szczecin .......................................
Competences of GiMA consult MBH (Germany)  Ludmi³a £opaciñska-Kupidura .
Zbigniew Kramek: The European Information Technology Centre
of Pedagogical Academy in Cracow ..........................................................................
Piotr Kauch, Jan Kopczyñski: Centre for Practical Education ...............................
Pedagogical-psychological education of teachers  A. Sad³owska .............................
Vocational education and local conditions in the process of obtaining
vocational qualifications  T. Kupidura .....................................................................
Distance learning  methods and tools  W. Oparcik .................................................
Open university as a place for adult education  J. Belzyt, M. Kamper-Kubañska : ..
Work, occupation, labour market  R. £y¿wa .............................................................
Problems of Pedagogy of Work  T. Su³kowski ..........................................................

!&

112

F Inhaltsverzeichnis

139

F Ñîäåðæàíèå

141

POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 4/2005

Inhaltsverzeichnis
FKommentar
Innovationen in der Fortbildung  H. Bednarczyk ......................................................

5

F Probleme der erwachsenenbildung in der Welt und in Polen
Stefan M. Kwiatkowski: Hauptprobleme der gegenwärtigen Bildung .......................
Danuta Cichy, Ligia Tuszyñska: Rolle der Umweltbildung in der Meinungsund Ansichtsgestaltung der lokalen Gemeinschaften .................................................
Ewa Przybylska: Erwachsenenbildung im Polnisch-Deutschen Jahr 2005/2006 .....
Anna Sacio-Szymañska: Erfahrungen und Perspektiven des Europäischen
Verbands für Erwachsenenbildung (EAEA) ..............................................................
Jaros³aw Sitek, Miros³aw ¯urek, Wojciech Oparcik: Formale, unformale
und inzidentale Bildung  Beispiele der gewählten Ländern
der Europäischen Union ............................................................................................
Ziemowit Szczerek: Öffentliche Nutzung im polnischen Urheberrecht ...................

8
16
21
26
31

39

F Modularisierung der erwachsenenbildung
 Erfahrungen der Europaischen Netze
Krzysztof Symela: Kompetenzmodule in dem Projekt Modularisierung in der
Erwachsenenbildung Erfahrungen des Europäischen Netzes (MEA) ........................
Andreas Disselnkötte: Zertifikate als Anerkennung der Kompetenzen, die in der
modularen Bildung in den Schulen der zweiten Chance erworbenen werden ...........
Karin Bödeker: Modularisierung in der Erwachsenenbildung
 Erfahrungen und Resultate .....................................................................................
Erwin Meerkens: Beispiel eines Bildungsmoduls ...................................................
Krzysztof Symela: Europaische Bank für Entwicklung der Modularen Programme
und Bildungstechnologien EMCET2 ......................................................................
Sabine Archan: Modularisierung  ein Weg zum Aufstieg der Attraktivität
der Bildung in Österreich ..........................................................................................

43
49
53
57
64
69

F Bildung und Arbeitsmarkt
Andrzej Pi³at, Grzegorz Gaik G, Bo¿ena Rolka:
Quality management  neue Aufgaben von ZDZ ......................................................
Wies³aw Zawisza: Über die Notwendigkeit der Bestimmung von Kompetenzen
und Vorbereitungsstandards der Lehrer der Fernbildung ...........................................
Monika Mazur: Neue Tätigkeitsformen der Freiwilligen Arbeitsgruppen
im Bereich der Berufsberatung .................................................................................
Henryk Bednarczyk, Tomasz Kupidura, Miros³aw ¯urek:
Analyse von guten Praxen der Gemeindeinformationszentren ..................................
Multizntren  lokale Zentren der Technischen Kultur ...............................................
EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 4/2005

73
84
90
95
104
!'

F Silhouetten der berühmten bildungsleute
ProfessorBoles³aw Niemierko  El¿bieta Kowalik ..................................................
Jan Osiñski  Andrzej Kirejczyk ...............................................................................

107
110

F Konferenzen, seminare, informazionen, gute praxis
Jan Osiñski.: Woiwodschaftsvertretung der Beruflichen Weiterbildung
in Szczecin ................................................................................................................
Kompetenzen der Gima Consult MBH (Consulting Gesellschaft GIMA)
 L. £opaciñska-Kupidura ..........................................................................................
Zbigniew Kramek: Europäisches Computerzentrum der Pädagogischen
Hochschule in Krakau ...............................................................................................
Piotr Kauch, Jan Kopczyñski: Zentrum für Praktische Bildung
 Wodzis³aw l¹ski ...................................................................................................
Pädagogisch-psychologische Bildung der Lehrer  A. Sad³owska .............................
Berufsbildung und lokale Bedingungen im Prozess des Qualifikationserwerbs
 T. Kupidura ..............................................................................................................
Fernbildung  Methoden und Instrumente  W. Oparcik ............................................
Öffentliche Universität als eine Stelle der Erwachsenenbildung
 J. Belzyt, M. Kamper-Kubañska: ............................................................................
Arbeit, Beruf, Arbeitsmarkt  R. £y¿wa .....................................................................
Probleme der Arbeitspädagogik  T. Su³kowski ........................................................

"

112
114
118
126
130
130
131
132
134
135

F Contents

137

F Ñîäåðæàíèå

141

POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 4/2005

Ñîäåðæàíèå
F Êîììåíòàðèè
Èííîâàöèè â íåïðåðûâíîì îáðàçîâàíèè  Õåíðèê Áåäíàð÷èê: ...........................

5

FÏðîáëåìû ïðîñâåùåíèÿ âçðîñëûõ çà ðóáåæîì è â Ïîëüøå
Ñòåôàí Ì. Êâÿòêîâñêè: Îñíîâíûå çàäà÷è ñîâðåìåííîãî îáðàçîâàíèÿ ............
Äàíóòà Öèõû, Ëèãèà Òóøèíüñêà: Ðîëü îáðàçîâàíèÿ ê çäðàâîîõðàíåíèþ
â ôîðìèðîâàíèþ âçãëÿäîâ è îáëèêà ëîêàëüíîãî îáùåñòâà ..................................
Ýâà Ïøèáûëüñêà: Îáðàçîâàíèå âçðîñëûõ â ïîëüñêî-íåìåöêîì ãîäó
2005/2006 .................................................................................................................
Àííà Ñàöèî-Øèìàíüêñà: Îïûò è ïåðñïåêòèâû äåÿòåëüíîñòè Åâðîïåéñêîãî
ñîþçà îáðàçîâàíèÿ âçðîñëûõ (EAEA) ....................................................................
ßðîñëàâ Ñèòåê, Ìèðîñëàâ Æóðåê, Âîéöåõ Îïàðöèê: Ôîðìàëüíîå,
íåôîðìàëüíîå è ñëó÷àéíîå îáó÷åíèå  íà ïðèìåðàõ èçáðàííûõ ãîñóäàðñòâ
Åâðîïåéñêîãî ñîîáùåñòâà .......................................................................................
Çåìîâèò Ùåðåê: Ðàçðåøåííîå îáùåñòâåííîå ïîëüçîâàíèå â ïîëüñêîì
àâòîðñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå ...................................................................................

8
16
21
26
31
39

F Ìîäóëüíîå îáó÷åíèå âçðîñëûõ  îïûòû åâðîïåéñêèõ ñåòåé
Êæèøòîô Ñûìåëà: Ìîäóëû êîìïåòåíöèè â ïðîåêòå ìîäóëüíîãî
îáó÷åíèÿ âçðîñëûõ  îïûò åâðîïåéñêîé ñåòè (MEA) ...........................................
Àíäåàñ Äèññåëíêîòòåð: Ñåðòèôèêàò êàê ïðèçíàíèå ïîëó÷åííûõ êîìïåòåíöèé
â ñèñòåìå ìîäóëüíîãî îáó÷åíèÿ â øêîëàõ «âòîðîãî øàíñà» ................................
Êàðèí Áèóäåêåð: Ìîäóëüíîå îáó÷åíèå âçðîñëûõ  îïûò è ðåçóëüòàòû .............
Ýðâèí Ìååðêåíñ: Ïðèìåð ìîäóëüíîé åäèíèöû ...................................................
Êæèøòîô Ñûìåëà: Åâðîïåéñêèé áàíê ðàçâèòèÿ ìîäóëüíûõ ïðîãðàìì è
îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèè EMCET2 ...............................................................
Ñàáèíý Àðõàí: Ìîäóëüíîå îáó÷åíèå  ïóòåì ê ïîâûøåíèþ óâëåêàòåëüíîñòè
ê ó÷åáå â Àâñòðèè ....................................................................................................

43
49
53
57
64
69

FÎâpaçîâàíèå à ðûíîê òðóäà
Àíäðåé Ïèëàò, Ãðèãîðèé Ãàèê, Áîæåíà Ðîëüêà: Óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì
 íîâûå çàäà÷è ñåòè öåíòðîâ ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó îáó÷åíèþ .........................
Âåñëàâà Çàâèøà: Îá íåîáõîäèìîñòè îïðåäåëåíèÿ êîìïåòåíöèè è ñòàíäàðòîâ
äèñòàíöèîííîé ïîäãîòîâêè ó÷èòåëåé ....................................................................
Ìîíèêà Ìàçóð: Íîâûå ôîðìû äåÿòåëüíîñòè Äîáðîâîëü÷åñêèõ òðóäîâûõ
îòðÿäîâ â îáëàñòè ïðîôîðèåíòàöèè .......................................................................
Õåíðèê Áåäíàð÷èê, Òîìàø Êóïèäóðà, Ìèðîñëàâ Æóðåê: Èç äåÿòåëüíîñòè
Ãìèííûõ öåíòðîâ èíôîðìàöèè  àíàëèç «õîðîøèõ» ïðàêòèê .............................
Ìóëüòèöåíòðà  ëîêàëüíûå öåíòðà òåõíîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû
 Éîàííà Òîì÷èíüñêà ..............................................................................................

EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 4/2005

73
84
90
95
104

"

FÂûäàþùèåñÿ ïåäàãîãè
Ïðîôåññîð Áîëåñëàâ Íåìåðêî Ýëüæáåòà Êîâàëèê ..........................................
ßí Îñèíüñêè Àíäæåé Êèðåé÷èê ........................................................................

107
110

F Êîíôåðåíöèè, ñåìèíàðû, íàó÷íûå ñèìïîçèóìû,
ïðèìåðû õîðîøèõ ïðàêòèê
ßí Îñèíüñêè: Âîåâîäñêèé öåíòð ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
â ã. Ùåöèí ................................................................................................................
Competences of Gima Consult MBH (Ôèðìà GIMA)
 Ë. Ëîïàöèíüñêà-Êóïèäóðà ...................................................................................
Çáèãíåâ Êðàìåê: Åâðîïåéñêèé èíôîðìàöèîííûé öåíòð Ïåäàãîãè÷åñêîé
àêàäåìèè â ã. Êðàêîâ ...............................................................................................
Ïèîòð Êàóø, ßí Êîï÷èíüñêè: Öåíòð ïðàêòè÷åñêîãî îáó÷åíèÿ  ã. Âîäçèñëàâ
Ñèëåçÿíüñêè .............................................................................................................
Ïåäàãî-ïñèõîëîãè÷åñêîå îáó÷åíèå ó÷èòåëåé  À. Ñàäëîâñêà ...............................
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå à ëîêàëüíûå îáóñëîâëåííîñòè â ïðîöåññå
ôîðìèðîâàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ êâàëèôèêàöèé  Ò. Êóïèäóðà ........................
Äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå  ìåòîäû è èíñòðóìåíòû  Â. Îïàðöèê ......................
Âñåîáùèé óíèâåðñèòåò êàê ìåñòî îáó÷åíèÿ âçðîñëûõ 
Áåëçûò É., Êàìïåð-Êóáàíüñêà Ì. ..........................................................................
Òðóä, ïðîôåññèÿ, ðûíîê òðóäà  Ð. Ëûæâà ...........................................................
Ïðîáëåìû ïðîôåññèîëîãèè  Ò. Ñóëêîâñêè ...........................................................

"

112
114
118
126
130
130
131
132
134
135

FContents

137

FInhaltsverzeichnis

139

POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 4/2005

