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

Narodowa Rada Edukacji Doros³ych
National Council of Adult Education

Z przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej badañ pilota¿owych aktualnego stanu kszta³cenia ustawicznego doros³ych w 11 reprezentowanych grupach organizacji
i instytucji wskazuje siê koniecznoæ wyboru mierników uzupe³nienia statystki, a tak¿e dalszej
modyfikacji prawa. Ostatnia nowelizacja ustawy o systemie owiaty wprowadzi³a istotne uzupe³nienia s¹ to jednak, jeli chodzi o edukacjê doros³ych uzupe³nienia niewystarczaj¹ce. Przed kilkoma laty sygnatariusze Karty Porozumienia Organizacji Doros³ych opracowali projekt oddzielnej ustawy o edukacji doros³ych, który zosta³ z³o¿ony przez pos³ów do laski marsza³kowskiej, nie
doczeka³ siê jednak rozpatrzenia. W zasadzie nie ma znaczenia czy bêdzie to oddzielna ustawa,
czy rozbudowane rozdzia³y w obowi¹zuj¹cej ustawie. Rosn¹ca ranga edukacji ustawicznej, w³aciwie ju¿ realizowane edukacyjne strategie rozwoju: osobowoci, pracownika, organizacji i spo³eczeñstwa wymagaj¹ spo³ecznego, obywatelskiego udzia³u w budowaniu polityki owiatowej
i monitorowaniu zachodz¹cych zmian w kraju i na wiecie. St¹d te¿ wstêpna propozycja Pana
Andrzeja Pi³ata, aby sygnatariusze Karty Porozumienia Organizacji Owiaty Doros³ych wspólnie
z przedstawicielami przedsiêbiorców i pracodawców powo³ali Narodow¹ Radê Edukacji Doros³ych, zas³uguje moim zdaniem na wsparcie i realizacjê.
Podobne spo³eczne cia³a, i nie tylko krajowe, funkcjonuj¹ w wielu pañstwach. Przytaczamy
przyk³ad szwedzki.
Coraz wiêksze zainteresowanie aktywizacj¹ zawodow¹, rozwojem doradztwa znajduje wyraz w realizacji wielu projektów SPO RZL, PHARE, np. Zawodowe drogowskazy  wsparcie dla
modernizacji oferty szkó³ o profilu zawodowym, czy te¿ grantach KBN w badaniach aspiracji edukacyjno-zawodowych w kontekcie realiów rynku pracy. Próbujemy przybli¿yæ sprawê swoistego
rankingu publikacji, jak¹ jest Lista Filadelfijska. Niestety, nie jest ona reprezentatywna dla pedagogicznych czasopism naukowych. Jest bardzo zdominowana przez czasopisma wychodz¹ce
w Stanach Zjednoczonych. Mylê, ¿e tym bardziej trzeba podj¹æ starania, aby znalaz³y siê tam
równie¿ polskie pedagogiczne czasopisma naukowe.
EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 1/2006
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Prezentujemy sylwetki dwóch uznanych i cenionych pedagogów, profesorów: Andrzeja Radziewicza-Winnickiego i Henryka Moroza.
Wród instytucji opisujemy dowiadczenia: Wszechnicy Uniwersytetu Jagielloñskiego, Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Koninie i francuskiego Centrum rodków i Inicjatyw Miêdzynarodowych (CR2i).
Zwracamy uwagê na dwa interesuj¹ce i aktualne wydawnictwa: profesora Rados³awa Piwowarskiego Edukacja z perspektywy lokalnej i miêdzynarodowej i wybranych fragmentów dokumentów UE i Polski, opracowanych w Instytucie Technologii Eksploatacji  PIB w Radomiu, pt. Europejskie idee i inspiracje edukacyjne. Informujemy o interesuj¹cej konferencji naukowej Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacj¹ doros³ych, organizowanej przez prof. dr hab. Tadeusza
Aleksandra w 60-lecie Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagielloñskiego.
dr hab. Henryk Bednarczyk, prof. ITeE
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Z badañ nad edukacj¹ ustawiczn¹
Ireneusz WONIAK, Henryk BEDNARCZYK
Instytut Technologii Eksploatacji  PIB
Radom

Z badañ nad diagnoz¹ stanu edukacji ustawicznej
w Polsce*
From the study on the diagnosis of the condition
of adult education in Poland
S³owa kluczowe: edukacja ustawiczna, metodologia, diagnoza, Polska, wskaniki.
Key words: continuing education  methodology  diagnosis  Poland  indicators.
Summary
This article is a part of the report about position of continuing education in Poland in the year 2005
that was made for Ministry of Education and Science. The publication includes results of research
and analysis concerning position of continuing education in Poland. It presents methodological
assumptions and recommendations. The authors have developed and presented indicators that make
possible monitoring of continuing education development.

Cel i zadania diagnozy stanu edukacji ustawicznej w Polsce  wprowadzenie
Przedmiotem zamówienia by³o opracowanie diagnozy aktualnego stanu edukacji ustawicznej w Polsce, obejmuj¹cej system formalny i nieformalny (szkolny i pozaszkolny).
Zgodnie z definicj¹ kszta³cenia ustawicznego zawart¹ w ustawie o systemie owiaty1, diagnoz¹ zosta³y objête przede wszystkim te placówki i te formy kszta³cenia, które prowadz¹ kszta³cenie w szko³ach dla doros³ych, a tak¿e umo¿liwiaj¹ce uzyskiwanie i uzupe³nianie wiedzy ogólnej, umiejêtnoci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spe³ni³y obowi¹zek szkolny. Poza placówkami kszta³cenia ustawicznego specyfikacja istotnych warunków zamówienia wymaga³a dokonania przegl¹du potencja³u oraz ofert edukacyjnych instytucji
i organizacji dzia³aj¹cych na rzecz kszta³cenia ustawicznego, jak: zak³ady pracy, urzêdy pracy,
organizacje zawodowe i bran¿owe pracodawców i pracobiorców, zwi¹zki zawodowe i organiza*
1

Publikacja stanowi czêæ Raportu o stanie edukacji ustawicznej w Polsce w roku 2005. MEiN, Warszawa 2005.
Art. 3, pkt 17 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty. Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z pón. zm.
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cje rolników, Kocio³y i organizacje religijne, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje dobrowolne, instytucje naukowe, samorz¹dy lokalne, instytucje centralne.
Poszukiwano odpowiedzi na problemy zawarte w zleconych zadaniach:
ZADANIE 1: Dokonanie oceny krajowej polityki w zakresie edukacji ustawicznej na tle
osi¹gniêæ i dobrych praktyk przoduj¹cych pod tym wzglêdem krajów Unii Europejskiej.
1. Okrelono, na podstawie analizy zgromadzonych dokumentów Unii Europejskiej oraz dokumentów polskich, w jakim zakresie krajowe dzia³ania bie¿¹ce oraz perspektywiczne wpisuj¹
siê w politykê edukacyjn¹ Unii Europejskiej (rozdzia³ 2).
2. Opisano przyk³ady dobrych praktyk w dziedzinie edukacji ustawicznej w przoduj¹cych pod
tym wzglêdem krajach UE: Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Holandia (rozdzia³ 4).
3. Uwzglêdniono w analizach aspekt systemowego podejcia do zapewnienia jakoci edukacji
ustawicznej na poziomie Unii Europejskiej, kraju, regionu i placówki edukacyjnej. W szczególnoci odniesiono siê do zapisów: Europejskiej Strategii Zatrudnienia, Memorandum w sprawie uczenia siê przez ca³e ¿ycie, Strategii Lizboñskiej, Deklaracji Kopenhaskiej, w obszarach
(rozdzia³ 2 i 3):
 wymiar europejski;
 przejrzystoæ, informacja i poradnictwo;
 uznawanie kompetencji i kwalifikacji;
 zapewnienie jakoci.
ZADANIE 2. Zidentyfikowanie partnerów bior¹cych udzia³ w edukacji ustawicznej w Polsce z uwzglêdnieniem podstaw prawnych ich funkcjonowania, zakresu dzia³alnoci, form pracy
i wspó³dzia³ania oraz oferty us³ug edukacyjnych.
Przeprowadzono diagnozê potencja³u oraz ofert edukacyjnych instytucji i organizacji dzia³aj¹cych na rzecz kszta³cenia ustawicznego w Polsce, uwzglêdniaj¹c w szczególnoci: placówki
kszta³cenia ustawicznego, placówki kszta³cenia praktycznego, zak³ady pracy, urzêdy pracy, organizacje zawodowe i bran¿owe pracodawców i pracobiorców, zwi¹zki zawodowe i organizacje rolników, Kocio³y i organizacje religijne, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje dobrowolne,
instytucje naukowe, samorz¹dy lokalne, instytucje centralne (rozdzia³ 2.3 oraz 5.2 i 5.3).
ZADANIE 3. Opracowanie metodologii i przeprowadzenie badañ diagnostycznych stanu
edukacji ustawicznej w oparciu o wskaniki zaprojektowane w ten sposób, aby umo¿liwia³y ledzenie rozwoju edukacji ustawicznej w Polsce w kolejnych latach.
1. Opracowano metodologiê badania diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, procedury badania i odpowiednio dobranej próby badawczej.
2. Opracowano propozycje wskaników charakteryzuj¹cych stan edukacji ustawicznej w obszarach:
 jakoæ kszta³cenia/szkolenia;
 zatrudnienie, wykszta³cenie i kwalifikacje nauczycieli/szkoleniowców;
 warunki lokalowe i technodydaktyczne;
 charakterystyka s³uchaczy;
 bariery w kszta³ceniu ustawicznym;
 finansowanie kszta³cenia ustawicznego;
 szkolenia wewnêtrzne (w³asnych pracowników);
 oferta kszta³cenia (w systemie szkolnym i pozaszkolnym);
 programy i metody nauczania, doradztwo zawodowe;
 wykorzystanie Internetu i kszta³cenie na odleg³oæ.
8
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Wskaniki dobrano w ten sposób, aby uwzglêdniæ metodologiê stosowan¹ w Systemie Informacji Owiatowej (SIO), w statystyce publicznej (GUS) oraz przez organizacje miêdzynarodowe
(OECD, Eurostat) do porównañ w zakresie edukacji ustawicznej.
ZADANIE 4. Opracowanie rekomendacji dla polskiego systemu edukacji ustawicznej.
W rekomendacjach uwzglêdniono stan organizacyjno-prawny systemu edukacji ustawicznej
w Polsce, wyniki przeprowadzonych badañ, zapisy w Strategii rozwoju kszta³cenia ustawicznego do roku 2010, zapisy w oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej. Mamy nadziejê, ¿e sformu³owane rekomendacje  potwierdzone badaniami przeprowadzonymi po raz pierwszy na tak
ró¿norodnej próbie badawczej  bêd¹ inspirowaæ krajow¹ i lokaln¹ politykê owiatow¹.
ZADANIE 5. Przeprowadzenie ewaluacji oraz przygotowanie i upowszechnienie raportu.
Ewaluacjê prowadzono na etapach: opracowania koncepcji badañ, opracowania i sprawdzenia narzêdzia badawczego  kwestionariusza ankiety, analizy wyników i konstruowania raportu.
Ewaluacji wewnêtrznej stale towarzyszy³a ewaluacja zewnêtrzna recenzentów: prof. dr. hab.
Stefana Kwiatkowskiego, prof. dr. hab. Aleksandra Marsza³ka oraz Zleceniodawcy: Departamentu Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Wstêpny Raport by³ przedmiotem obrad, oceny i dyskusji na ogólnopolskiej konferencji
15 grudnia 2005 r. w Instytucie Badañ Edukacyjnych w Warszawie, w której uczestniczyli przedstawiciele instytucji kszta³cenia ustawicznego (w tym badanych instytucji), nadzoru pedagogicznego, zainteresowanych ministerstw i pracodawców. Wnioski z dyskusji i spostrze¿enia uczestników zosta³y uwzglêdnione w wersji ostatecznej Raportu.
Opublikowany Raport zosta³ udostêpniony centrom kszta³cenia ustawicznego, centrom kszta³cenia praktycznego, kuratoriom owiaty, stowarzyszeniom, szko³om, uczelniom wy¿szym, instytucjom uczestnicz¹cym w badaniach.
***
Pilota¿owy charakter badañ wynika³ z zakresu zleconych zadañ, dlatego Raport ma charakter
wstêpnej diagnozy. W kolejnych, systematycznie opracowywanych raportach, w celu uzyskania bardziej szczegó³owych wyników, niezbêdne jest zwiêkszenie zakresu i liczebnoci próby badawczej.
Widzimy potrzebê dokonywania corocznej diagnozy stanu edukacji ustawicznej w Polsce, aby
porównywaæ wyniki i monitorowaæ zmianê wskaników opisuj¹cych stan edukacji ustawicznej.
Dziêkujemy wszystkim instytucjom, ekspertom, recenzentom i wspó³pracownikom.

Metodologia diagnozy
Przedmiotem diagnozy by³o kszta³cenie ustawiczne zdefiniowane w art. 3, pkt 17 ustawy
z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty2 jako kszta³cenie w szko³ach dla doros³ych, a tak¿e
uzyskiwanie i uzupe³nianie wiedzy ogólnej, umiejêtnoci i kwalifikacji zawodowych w formach
pozaszkolnych przez osoby, które spe³ni³y obowi¹zek szkolny.
Przy czym mówi¹c o szkole dla doros³ych nale¿y przez to rozumieæ zgodnie z art. 3, pkt 15
tej¿e ustawy szko³ê, w której stosuje siê odrêbn¹ organizacjê kszta³cenia i do której przyjmowane
s¹ osoby maj¹ce 18 lat, a tak¿e koñcz¹ce 18 lat w roku kalendarzowym, w którym przyjmowane s¹
do szko³y.

2

Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z pón. zm.
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Natomiast przez formy pozaszkolne nale¿y rozumieæ zgodnie z art. 3, pkt 16 tej¿e ustawy
formy uzyskiwania i uzupe³niania wiedzy ogólnej, umiejêtnoci i kwalifikacji zawodowych w placówkach i orodkach, o których mowa w art. 2 pkt 3a, czyli s¹ to: placówki kszta³cenia ustawicznego, placówki kszta³cenia praktycznego oraz orodki dokszta³cania i doskonalenia zawodowego, umo¿liwiaj¹ce uzyskanie i uzupe³nienie wiedzy ogólnej, umiejêtnoci i kwalifikacji zawodowych.
Dodatkowo, poza wymienionymi wy¿ej placówkami kszta³cenia ustawicznego, specyfikacja
istotnych warunków zamówienia wymaga³a dokonania przegl¹du potencja³u oraz ofert edukacyjnych instytucji i organizacji dzia³aj¹cych na rzecz kszta³cenia ustawicznego, jak: zak³ady pracy,
urzêdy pracy, organizacje zawodowe i bran¿owe pracodawców i pracobiorców, zwi¹zki zawodowe i organizacje rolników, Kocio³y i organizacje religijne, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje dobrowolne, instytucje naukowe, samorz¹dy lokalne, instytucje centralne.
Celem badania by³o opracowanie metodologii i przeprowadzenie diagnozy stanu edukacji
ustawicznej, w oparciu o wskaniki zaprojektowane w ten sposób, aby umo¿liwia³y ledzenie
rozwoju edukacji ustawicznej w Polsce w kolejnych latach.
Pos³u¿ono siê metod¹ sonda¿u diagnostycznego, a w ramach tej metody zastosowano techniki: ankiety i badania dokumentów. Kwestionariusz ankiety jest uniwersalny i nadaje siê do
badania szerokiego spektrum instytucji dzia³aj¹cych na rzecz edukacji ustawicznej. Przyjêto zasadê, ¿e kwestionariusz wype³nia albo kierownik instytucji, albo osoba przez niego wskazana, zatrudniona w instytucji i posiadaj¹ca kompetencje do wypowiadania siê w sprawie organizowania
procesu kszta³cenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego osób doros³ych, w formach szkolnych
i pozaszkolnych.
Aby odpowiedzieæ na pytania w kwestionariuszu, respondent musi dokonaæ analizy dokumentów wewnêtrznych badanej instytucji, wyposa¿enia dydaktycznego i powierzchni pomieszczeñ przeznaczonych na kszta³cenie i szkolenie. Zbierane dane maj¹ na ogó³ charakter ilociowy
lub daj¹ siê przeliczyæ za pomoc¹ odpowiedniej skali.
Kwestionariusz ankiety ma budowê modu³ow¹. Modu³y w liczbie 25 zatytu³owano:
A. Charakterystyka instytucji i szkolenia wewnêtrzne w instytucji.
B. Zatrudnienie w instytucji.
C. Kwalifikacje zatrudnionej kadry pedagogicznej.
D. Warunki lokalowe.
E. rodki dydaktyczne.
F. Wspó³praca.
G. Oferta kszta³cenia w systemie szkolnym.
H. Oferta kszta³cenia/szkolenia w systemie pozaszkolnym.
I. Przedmioty i zajêcia edukacyjne.
J. Metody nauczania.
K. Charakterystyka s³uchaczy.
L. Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych nabytych przez s³uchaczy.
M. Identyfikacja potrzeb edukacyjnych.
N. Popyt na organizowane przedsiêwziêcia edukacyjne.
O. Wp³yw ukoñczonych form kszta³cenia i szkolenia doros³ych na karierê zawodow¹.
P. Bariery w kszta³ceniu ustawicznym.
Q. Promocja i reklama.
10
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R. Aktualnoæ tematyki.
S. Rola kszta³cenia ustawicznego w systemie edukacji doros³ych.
T. Programy kszta³cenia i szkolenia.
U. Doradztwo zawodowe.
V. Zapewnienie jakoci kszta³cenia/szkolenia.
W. ród³a finansowania kszta³cenia/szkolenia doros³ych.
X. Ceny edukacji doros³ych w systemie szkolnym.
Y. Ceny szkoleñ w systemie pozaszkolnym.
Modu³ A jest szczególny, gdy¿ obok pytañ pozwalaj¹cych opisaæ funkcjonowanie instytucji i stan zatrudnienia, znajduj¹ siê pytania powiêcone dzia³aniom podejmowanym przez instytucjê w zakresie edukacji ustawicznej ukierunkowanej na rozwój w³asnych pracowników (szkolenia
wewnêtrzne).
Ankieta liczy 25 stron formatu A4. Przeznaczona jest g³ównie do wype³nienia rêcznego.
Czas wype³nienia ankiety jest trudny do oszacowania, gdy¿ zale¿y od zakresu dzia³alnoci edukacyjnej badanej instytucji i stanu dokumentacji prowadzonego kszta³cenia/szkolenia. Na podstawie
pierwszych dowiadczeñ mo¿na przyj¹æ, ¿e nie powinien on przekroczyæ 4 godzin, pod warunkiem ¿e instytucja ma zgromadzone odpowiednie dane.
W przysz³oci, gdy badanie bêdzie mia³o charakter periodyczny, nale¿y kwestionariusz ankiety
opracowaæ w formie autoryzowanej, elektronicznej ankiety internetowej, zaopatrzonej w program
do automatycznego zliczania odpowiedzi ilociowych oraz gromadzenia odpowiedzi opisowych.
Terenem badañ by³o 11 rodzajów instytucji:
1. Placówki kszta³cenia ustawicznego,
2. Placówki kszta³cenia praktycznego,
3. Zak³ady pracy,
4. Urzêdy pracy,
5. Organizacje zawodowe i bran¿owe pracodawców i pracobiorców,
6. Zwi¹zki zawodowe i organizacje rolników,
7. Kocio³y i organizacje religijne,
8. Stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje dobrowolne,
9. Instytucje naukowe,
10. Samorz¹dy lokalne,
11. Instytucje centralne.
Na podstawie przyjêtych kryteriów  zdefiniowanych ni¿ej  do próby badawczej wybrano
w sposób celowy po piêæ z ka¿dego rodzaju instytucji, razem 55 instytucji.
Przy za³o¿eniu, ¿e wybór próbki badawczej jest losowy, mo¿na obliczyæ wartoæ b³êdu przy
wnioskowaniu statystycznym, gdy¿ wtedy wartoæ b³êdu zale¿y wy³¹cznie od liczebnoci próbki
badawczej. W przedk³adanej diagnozie próbka badawcza wynios³a 55 instytucji, st¹d mo¿emy
przypuszczaæ, ¿e wartoci wskaników obliczonych na podstawie tej próbki mog¹ siê ró¿niæ od
rzeczywistych w granicach plus minus 14,2%.
W przysz³oci, chc¹c uzyskaæ b³¹d wnioskowania statystycznego na poziomie ogólnie akceptowanym w badaniach spo³ecznych: plus minus 3,2%, próbka badawcza powinna liczyæ co
najmniej 1000 instytucji. Dopuszczalne wydaje siê obni¿enie liczebnoci próbki do 500 instytucji,
wtedy b³¹d wnioskowania dla ca³ej populacji wzronie niewiele i nie przekroczy 4,5%, przy du¿ych oszczêdnociach czasowych i finansowych badania (dwukrotne zredukowanie liczby respondentów, a b³¹d wiêkszy zaledwie o 1,3 punktu procentowego).
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Wyboru próbki badawczej dokonano w dwóch etapach:
Etap 1: wybrano 5 województw, których reprezentatywnoæ starano siê zapewniæ stosuj¹c
klucz wyboru:
 jedno województwo o najni¿szej stopie bezrobocia,
 jedno województwo o najwy¿szej stopie bezrobocia,
 trzy województwa o przeciêtnej stopie bezrobocia.
Wybrane zosta³y województwa3:
 mazowieckie  15,5% bezrobocia;
 zachodniopomorskie  25,3% bezrobocia;
 dolnol¹skie  23,8% bezrobocia;
 wiêtokrzyskie  20,7% bezrobocia;
 podkarpackie  18,3% bezrobocia.
Etap 2: w ka¿dym województwie wybrano po jednej instytucji, ze wskazanych wy¿ej 11 rodzajów, metod¹ wyboru celowego, wed³ug kryteriów przedstawionych w tabeli 1.
Tabela 1. Kryteria wyboru próbki badawczej
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G³ówny Urz¹d Statystyczny: Stopa bezrobocia w pierwszym kwartale 2005 r. [W:] Monitoring rynku pracy. Kwartalna informacja o rynku pracy. Dane pobrane ze strony: http://www.stat.gov.pl/ dane_spol-gosp/praca_ludnosc/kwart_inf_ryn_pracy/ 2005/II/tab3.pdf
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Rozk³ad geograficzny badanych instytucji pokazano na rys. 1.
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Rys. 1. Rozk³ad geograficzny badanych instytucji
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Rozk³ad badanych instytucji wed³ug wielkoci miejscowoci (rys. 2) ukazuje przewagê miejscowoci powy¿ej 500 tys. mieszkañców  32,7% instytucji. Miejscowoci w przedziale od 50
tys. do 500 tys. mieszkañców maj¹ podobn¹ reprezentacjê (od 14,5% do 16,4%). Na poziomie
kilku procent reprezentowane s¹ miejscowoci poni¿ej 50 tys. mieszkañców i z terenów wiejskich. Odzwierciedla to fakt, ¿e instytucje kszta³cenia ustawicznego powstaj¹ przede wszystkim
w miejscach du¿ych skupisk ludzkich.

Rys. 2. Badane instytucje wed³ug wielkoci miejscowoci

Na rys. 3 ukazano szczegó³owe typy, podtypy i liczby badanych instytucji. Zgodnie ze Specyfikacj¹ Istotnych Warunków Zamówienia uwzglêdniono jedenacie typów instytucji:
 placówki kszta³cenia ustawicznego,
 placówki kszta³cenia praktycznego,
 zak³ady pracy,
 urzêdy pracy,
 organizacje zawodowe i bran¿owe pracodawców i pracobiorców,
 zwi¹zki zawodowe i organizacje rolników,
 Kocio³y i organizacje religijne,
 stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje dobrowolne,
 instytucje naukowe,
 samorz¹dy lokalne,
 instytucje centralne.
Zdefiniowano w ten sposób bardzo szerokie pole badawcze, co ma swoje dobre i z³e strony.
Zalet¹ tego podejcia jest objêcie badaniem wszystkich istotnych podmiotów edukacji ustawicznej. Niestety, z uwagi na ma³¹ liczebnoæ próby badawczej  55 instytucji  ustalon¹ w trakcie
negocjacji zwi¹zanych z selekcj¹ wykonawców projektu, ka¿dy z typów reprezentowany jest przez
najwy¿ej 5 instytucji. Fakt ten nie pozwala prowadziæ analiz statystycznych w odniesieniu do
poszczególnych typów. Jedynymi uprawnionymi wnioskami mog¹ byæ tylko te, które dotycz¹
ca³ej próby badawczej. Z tego powodu przedstawione w Raporcie wyniki diagnozy dotycz¹ ca³ej
próby badawczej. Aby prowadziæ analizy w poszczególnych typach instytucji, próba badawcza
powinna zostaæ znacznie zwiêkszona.
Wiêkszoæ badanych instytucji to jednostki samodzielne (58%)  rys. 4. Zaznaczyæ nale¿y,
¿e je¿eli instytucja jest publiczn¹ lub niepubliczn¹ placówk¹ kszta³cenia ustawicznego i praktycznego, to zgodnie z prawem nie mo¿e posiadaæ filii ani oddzia³ów. Odsetek filii w próbce badawczej wynosi 13%, biura regionalne i centrale stanowi³y razem 18% instytucji.
14
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Rys. 3. Badane instytucje wed³ug typu  razem 55 instytucji
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Rys. 4. Badane instytucje wed³ug samodzielnoci organizacyjnej
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Wybór próbki badawczej z definicji ukierunkowany by³ na instytucje dzia³aj¹ce na rzecz
kszta³cenia ustawicznego. Rysunek 5 ukazuje charakterystykê badanych instytucji. Sporód nich
76% posiada wpis w statucie lub innym za³o¿ycielskim akcie prawnym o prowadzeniu dzia³alnoci edukacyjnej. Takiego zapisu nie posiadaj¹ powiatowe urzêdy pracy, jednostki samorz¹du terytorialnego, dwa sporód piêciu przedsiêbiorstw, jedna sporód trzech fundacja, jedna sporód piêciu instytucja centralna.
Instytucji nastawionych wy³¹cznie na kszta³cenie/szkolenie jest 33%. Nale¿¹ do nich Centra
Kszta³cenia Ustawicznego, Centra Kszta³cenia Praktycznego, orodki dokszta³cania i doskonalenia zawodowego i szko³y wy¿sze.
Akredytacjê kuratora owiaty posiada 9,1% instytucji i s¹ to: jedno Centrum Kszta³cenia
Praktycznego, dwa orodki dokszta³cania i doskonalenia zawodowego, jedno Centrum Doskonalenia Nauczycieli, jedna fundacja kocielna.
Akredytacjê innej instytucji ni¿ kurator owiaty posiada 11% instytucji: jedno Centrum Kszta³cenia Ustawicznego, trzy orodki dokszta³cania i doskonalenia zawodowego, jedna organizacja
religijna, jedna Izba Rolnicza.

Rys. 5. Charakterystyka badanych instytucji
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Wpis do rejestru instytucji szkol¹cych bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy, prowadzonego
przez Wojewódzki Urz¹d Pracy posiada 16% instytucji i s¹ to: dwa Centra Kszta³cenia Ustawicznego, jedno Centrum Kszta³cenia Praktycznego, jedna fundacja, jedna szko³a wy¿sza, dwie instytucje doskonalenia nauczycieli, dwa orodki dokszta³cania i doskonalenia zawodowego.
Do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej jest wpisanych 11% instytucji: jeden orodek dokszta³cania i doskonalenia zawodowego i piêæ przedsiêbiorstw.
Certyfikaty jakoci w zakresie dzia³alnoci szkoleniowej posiada 16% instytucji. Nale¿¹ do
nich: dwie szko³y wy¿sze, trzy instytucje centralne, jedno Centrum Kszta³cenia Ustawicznego,
trzy przedsiêbiorstwa.
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Aktywizacja spo³ecznoci lokalnych  LEADER+
Activating the local communities  LEADER+
S³owa kluczowe: Lokalna Grupa Dzia³ania, rozwój obszarów wiejskich, badania.
Key words: local operation group, rural region development, research
Summary
This article presents the main tasks of Community Initiative Program Leader and its implementation in Poland. Training activities and results of survey research carried out among commune Zwolen inhabitants are presented as concrete examples of projects realization within Leader+.

Wprowadzenie
Rozwój techniki, szczególnie technologii informacyjnych, przyspiesza procesy globalizacji,
zrastanie rynków narodowych w rynek globalny. Wi¹¿e siê to z globalizacj¹ edukacji, gospodarki,
unifikacj¹ i zró¿nicowaniem spo³eczeñstwa informacyjnego. Kszta³cenie jednostki to ju¿ kszta³cenie ustawiczne w ci¹gu ca³ego ¿ycia, praca w ucz¹cej siê organizacji, uczestnictwo w ¿yciu
ucz¹cego siê, informacyjnego spo³eczeñstwa i spo³eczeñstwa wiedzy. wiadcz¹ o tym dokumenty
UE i Polski, które do¿¹ do zwiêkszenia zatrudnienia i osi¹gniêcia wiêkszej spójnoci spo³ecznej
z wykorzystaniem gospodarki opartej na wiedzy oraz zapewniaj¹ spójny poziom zatrudnienia1.
Od kilkunastu lat UE poszukiwa³a sposobu na skuteczny rozwój obszarów wiejskich. Na
wsi, oprócz ludzi zajmuj¹cych siê rolnictwem, zamieszkiwa³o coraz wiêcej osób niezwi¹zanych
z rolnictwem. Pomoc, która by³a kierowana do rolników, nie decydowa³a o zmianach na obszarach wiejskich. Jako specyficzne podejcie do rozwi¹zywania problemów rozwoju wsi, uwzglêdniaj¹ce charakter danego obszaru i w³¹czaj¹ce mieszkañców w proces budowania strategii, sformu³owano program LEADER.
Program Leader+ trwa od 2000 roku. W krajach Unii Europejskiej wczeniej funkcjonowa³
Leader oraz Leader II. Nazwê programu tworz¹ pierwsze litery francuskich s³ów: Laisons Entre
Actions de Developpment de lEconomie Rura, co w t³umaczeniu brzmi: Powi¹zania miêdzy dzia³aniami na rzecz rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich. Jest to program inicjatywy wspólnotowej. Charakteryzuje siê tym, ¿e realizacja projektów w programie opiera siê na partnerstwie
lokalnym, które realizuje siê poprzez tworzenie Lokalnych Grup Dzia³ania, w sk³ad których
wchodz¹ najczêciej przedstawiciele w³adz lokalnych, organizacji pozarz¹dowych i przedsiêbiorców, s¹ grupami wprowadzaj¹cymi w ¿ycie projekty korzystne z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich. Projekty te wprowadzane s¹ najczêciej na obszarze kilku gmin. Komisja Europejska okreli³a tematy strategiczne dla Leader+:
1

H. Bednarczyk, T. Gawlik, T. Kupidura: Europejskie idee i inspiracje edukacyjne. ITeE  PIB, Radom 2005.
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Jak najlepsze wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym waloryzacja miejsc.
Poprawa jakoci ¿ycia na obszarach wiejskich.
Zwiêkszanie wartoci produktów lokalnych, zw³aszcza poprzez u³atwianie dostêpu do rynków dla ma³ych jednostek produkcyjnych poprzez dzia³ania kolektywne.
 Wykorzystywanie nowego know-how i nowych technologii do zwiêkszania konkurencyjnoci
produktów i us³ug na obszarach wiejskich.
Leader+ ma na celu pomoc mieszkañcom obszarów wiejskich w rozwiniêciu d³ugoterminowego potencja³u ich regionu. Promuje on wdra¿anie zintegrowanych, wysokiej jakoci i oryginalnych strategii dla osi¹gniêcia zrównowa¿onego rozwoju, a tak¿e zachêca do wspó³pracy narodowej i ponadnarodowej.
Podstawowe zasady Leader+:
 lokalne podejcie  oznacza to, ¿e wsparciem obejmuje siê obszar charakteryzuj¹cy siê wewnêtrzn¹ spójnoci¹ spo³eczn¹, wspóln¹ histori¹ i tradycjami, poczuciem jednoci itd. Takie
podejcie oparte jest na rosn¹cej wiadomoci lokalnych liderów na danym obszarze i znaczenia w³asnych zasobów w d¹¿eniu do trwa³ego rozwoju zrównowa¿onego;
 oddolne podejcie  konieczne jest zaanga¿owanie lokalnych uczestników, najlepiej ca³ej
wspólnoty, spo³ecznych i gospodarczych grup interesu i reprezentatywnych instytucji publicznych i prywatnych, poniewa¿ oni najlepiej s¹ zorientowani w potrzebach wsi, opracuj¹ i bêd¹
realizowaæ strategiê rozwoju. Oddolne podejcie opiera siê na dwóch dzia³aniach: animacja
i szkolenie lokalnych grup. Pojawia siê na ró¿nych etapach programu;
 partnerskie podejcie  dzia³ania na rzecz rozwoju s¹ efektem partnerskiej wspó³pracy prywatnych, spo³ecznych i publicznych uczestników projektu, którzy utworz¹ Lokaln¹ Grupê
Dzia³ania. LGD z³o¿ona z praktyków, posiadaj¹ca uprawnienia decyzyjne (osobowoæ prawna) oraz bud¿et jest gwarantem skutecznej realizacji powsta³ej strategii;
 innowacyjnoæ  mo¿e dotyczyæ nowego sposobu promowania lokalnych zasobów, dzia³añ
s³u¿¹cych rozwojowi lokalnemu nie podejmowanych dotychczas przez inne programy, dzia³añ przynosz¹cych nowe rozwi¹zania problemów obszarów wiejskich albo przynosz¹cych
w efekcie powstanie nowego produktu, nowego procesu, nowej formy organizacyjnej albo
rozwój nowego rynku;
 zintegrowane podejcie  integracja mo¿e dotyczyæ dzia³añ prowadzonych w jednym sektorze, wszystkich dzia³añ lub grup dzia³añ albo te¿  co najwa¿niejsze  powi¹zañ pomiêdzy
ró¿nymi grupami uczestników: gospodarczymi, spo³ecznymi, kulturowymi, ekologicznymi,
dzia³aj¹cymi na danym obszarze;
 tworzenie powi¹zañ i wspó³praca  sieæ powi¹zañ LEADER ma na celu prze³amanie izolacji
Lokalnych Grup Dzia³ania i stworzenie podstaw systemu informacji i analiz poszczególnych
dzia³añ poprzez u³atwianie wymiany i obiegu informacji o programach rozwoju obszarów
wiejskich oraz upowszechnianie lub transfer innowacji;
 lokalne finansowanie i zarz¹dzanie  Lokalne Grupy Dzia³ania ponosz¹ odpowiedzialnoæ
podejmowania decyzji dotycz¹cych finansowania i zarz¹dzania.

Leader+ w Polsce
W Polsce realizowany jest obecnie Pilota¿owy Program Leader+, którego wdra¿aniem zajmuje
siê Zespó³ Rozwoju Wsi Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa. Zadania tego zespo³u
obejmuj¹ równie¿ wsparcie merytoryczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy opracoEDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 1/2006
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wywaniu dokumentów do realizacji Programu Leader w Polsce w nastêpnym okresie programowania tj. 20072013.
Pierwszy jego etap to za³o¿enie Lokalnej Grupy Dzia³ania (LGD) oraz przygotowanej Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW).
Zakres pomocy w Schemacie I obejmuje:
 dzia³ania informacyjne, szkoleniowe i promocyjne zwi¹zane ze stymulowaniem udzia³u mieszkañców i organizacji dzia³aj¹cych na obszarach wiejskich w procesie planowania strategii rozwoju;
 opracowywanie strategii rozwoju obszarów wiejskich i wsparcie techniczne procesu ich przygotowywania, w szczególnoci analizy, ekspertyzy, wsparcie doradcze, prace studialne;
 pomoc doradcz¹ i eksperck¹ zwi¹zan¹ z tworzeniem LGD.
Etap drugi to realizacja przyjêtej strategii, której wykonawc¹ jest LGD.
Zakres pomocy w Schemacie II obejmuje:
 dzia³alnoæ operacyjn¹ LGD;
 promocjê i informacjê dotycz¹c¹ za³o¿eñ i sposobu realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich;
 pomoc szkoleniow¹ i doradcz¹ w zakresie przygotowywania i realizacji projektów dotycz¹cych strategii rozwoju obszarów wiejskich;
 przygotowywanie opracowañ, analiz, dokumentacji zwi¹zanej ze szczegó³owym planowaniem
inwestycji oraz kreowaniem nowych produktów, us³ug zgodnie z za³o¿eniami strategii rozwoju obszarów wiejskich;
 organizacjê imprez promuj¹cych region, w szczególnoci jego produkty, us³ugi, kulturê i sztukê;
 wspó³pracê i wymianê dowiadczeñ na poziomie krajowym i miêdzynarodowym pomiêdzy
LGD w zakresie wdra¿ania strategii oraz organizacji pracy LGD.
Pilota¿owym Programem Leader+ w Polsce zainteresowa³o siê ponad 250 partnerstw, a zarejestrowanych zosta³o 169 beneficjentów Schematu I.

Indywidualny przypadek Partnerstwa projektu Leader + w gminie Zwoleñ
Jako przyk³ad chcemy przedstawiæ realizacjê projektu: Partnerstwo mieszkañców wsi
z samorz¹dem dla rozwoju obszarów wiejskich Gminy Zwoleñ, zg³oszonego przez Urz¹d Miejski w Zwoleniu do Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 20042006, Dzia³anie 2,7  Pilota¿owy
Program Leader+.
Celem projektu jest powo³anie LGD jako partnerstwa publiczno-prywatnego, gremium skupiaj¹cego przedstawicieli samorz¹dów lokalnych (starostwo, Rady So³eckie), lokalnych organizacji pozarz¹dowych, przedsiêbiorstw, a nawet bezrobotnych. LGD ma przygotowaæ Zintegrowan¹
Strategiê Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW), a w nastêpnym etapie j¹ zrealizowaæ. Celem
partnerstwa jest uwiadomienie potencja³u spo³ecznoci lokalnej przez upowszechnianie informacji o: dziedzictwie kulturowym regionu, które mo¿na wykorzystaæ do podniesienia atrakcyjnoci gminy i rozwoju turystyki, inwestycjach infrastrukturalnych ju¿ poczynionych i planowanych
w celu podniesienia atrakcyjnoci inwestycyjnej regionu (agroturystyka), mo¿liwociach zatrudnienia poza rolnictwem. Obszarem dzia³ania jest gmina Zwoleñ. W trakcie realizacji projektu
przeprowadzono piêæ spotkañ informacyjnych dla mieszkañców w 4 wsiach i Zwoleniu. Tworzona jest Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich dla gminy Zwoleñ, ale docelowo
bêdzie poszerzona o s¹siaduj¹ce gminy: Policzna, Ciepielów, I³¿a, Kazanów. W zwi¹zku z tym
samorz¹dy gmin (obszaru dzia³ania LGD) i organizacje pozarz¹dowe podpisa³y porozumienie.
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W tych gminach powo³ano wczeniej zespo³y autorskie do przygotowania publikacji o swojej miejscowoci. Monografie te to nie tylko rys historyczny, ale równie¿ swoiste raporty o lokalnej spo³ecznoci i jej strategii rozwoju. Zespo³y autorskie w programie Leader+ przejê³y rolê zespo³ów problemowo-zadaniowych. Spo³eczna rozproszona sieæ komputerowa eSycyna to kolejny element, który bêdzie wykorzystany w realizacji strategii jako narzêdzie do aktywizacji spo³ecznoci lokalnych
przez wymianê informacji, zdobywanie wiedzy. Sieæ zbudowana z 80 komputerów w 51 ePunktach
w 44 wsiach powiatu zwoleñskiego oddalonych od siebie maksymalnie 3 km. ePunkty to ogólnodostêpne komputery w takich miejscach, jak remiza, wietlica, biblioteka, sklep, dom rolnika.
Schemat powstawania strategii ZSWOR przedstawia rys. 1.
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Rys. 1. Schemat pracy nad Zintegrowan¹ Strategi¹ Rozwoju Obszarów Wiejskich



ród³o: Kamiñski R., Kwatera K.: Jak budowaæ Zintegrowan¹ Strategiê Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Pilota¿owego Programu LEADER+? Fundacja Fundusz Wspó³pracy, Warszawa 2005.
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Na spotkaniach wy³oniono kandydatów do dalszej pracy w LGD. Nastêpnie te osoby na
warsztatach szkoleniowych pozna³y formy prawne dzia³ania LGD, æwiczy³y umiejêtnoci interpersonalne, pozna³y niuanse konstruowania strategii rozwoju lokalnego i prawa rozwoju zrównowa¿onego, jak równie¿ uzgodni³y misjê, cele operacyjne i szczegó³owe budowanej zintegrowanej
strategii. Powsta³a Lokalna Grupa Dzia³ania (LGD) Dziedzictwo i Rozwój.
Dobrze przygotowana strategia stwarza mo¿liwoæ kontynuacji projektu w Schemacie II,
który pozwoli na realizacjê kompleksowych dzia³añ o charakterze wielosektorowym, uwzglêdniaj¹cych m.in. rozwój turystyki, ochronê oraz promocjê rodowiska naturalnego, krajobrazu
i zasobów historyczno-kulturowych, popularyzacjê i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.
W ramach Schematu II LGD, posiadaj¹ce odpowiednie dowiadczenie i potencja³ administracyjny niezbêdny dla zarz¹dzania rodkami publicznymi, wdra¿aæ bêd¹ plany obejmuj¹ce wsparcie
realizacji strategii oraz promocjê obszarów wiejskich i animowanie wspó³pracy partnerów lokalnych.

Wyniki badañ ankietowych
Przeprowadzono badania na obszarze realizacji projektu (gmina Zwoleñ), które dotyczy³y
oceny sytuacji i problemów wsi. Badanie przeprowadzono w dniach od 3 do 26 stycznia 2006 r. na
próbie 84 osób bêd¹cych s³uchaczami spotkañ informacyjnych nt. Programu LEADER+ w 5 miejscowociach gminy Zwoleñ: Sycynie, Strykowicach Górnych, Jedlance, Zielonce Nowej oraz
w Zwoleniu. Anonimowe ankiety respondenci wype³niali dobrowolnie. Badania wykonano metod¹ sonda¿u diagnostycznego, przeprowadzono analizê 25 wywiadów indywidualnych i wyst¹pieñ na zebraniach informacyjnych. Kwestionariusz ankiety zawiera³ pytania otwarte, gdzie
mo¿na by³o obszernie ustosunkowaæ siê do problemu, oraz specjalnie skonstruowane stwierdzenia, które respondent wskazywa³ wród kilku mo¿liwych wariantów.
Celem badañ by³o okrelenie postaw mieszkañców gminy Zwoleñ wobec zmieniaj¹cej siê
rzeczywistoci oraz wy³onienie ich pomys³ów na rozwój obszarów wiejskich, które bêd¹ uwzglêdnione w opracowywaniu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na zebrania informacyjne zaproszono wszystkich doros³ych mieszkañców gminy Zwoleñ, licz¹cych 7333 osoby. Z zaproszenia skorzysta³o 128 osób i uczestniczy³o w spotkaniach informacyjnych, w tym 25
zabiera³o g³os w omawianych sprawach. Ankietê wype³ni³y 84 osoby (próba badawcza),
w tym 31% stanowi³y kobiety, 69% mê¿czyni. Rozpiêtoæ wiekowa od 20 do 85 lat, wiêkszoæ
stanowili 4060-latkowie. Wykszta³cenie respondentów kszta³towa³o siê nastêpuj¹co:
11%  podstawowe (rolnik, monter, stolarz),
23%  zawodowe (zbrojarz, elektromechanik, elektryk, kierowca),
40%  rednie (technik agrobiznesu, doradca, ekonomista, kupiec, lenik),
26%  wy¿sze (lekarz weterynarii, nauczyciel, pedagog-terapeuta, pracownik administracji).
Wród ankietowanych 80% odpowiedzia³o, ¿e zna strategiê rozwoju gminy, 18%, ¿e nie zna.
O dzia³alnoci w³adz gminy dobrze s¹ poinformowani respondenci w 65%, o dzia³alnoci w³adz
powiatu 14% jest poinformowanych, za 54% nie. O dzia³alnoci w³adz wojewódzkich na tak
odpowiedzia³o 10%, a 68% na nie. Na pytanie, czy uwa¿asz, ¿e dzia³ania, jakie podejmowane s¹
w gminie, uwzglêdniaj¹ potrzeby mieszkañców, 30% odpowiedzia³o, ¿e tak, 24%, ¿e nie i 35%, ¿e
trudno powiedzieæ.
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Wród najwa¿niejszych problemów wsi respondenci wskazywali:
 Infrastruktura: s³aba infrastruktura (12)2; brak: sieci dróg gminnych (26); kanalizacji (28);
wodoci¹gu (25); gazoci¹gu (5); oczyszczalni, chodników, owietlenia dróg (10);
 Kultura i edukacja: brak zaplecza kulturalnego (orodka kultury, wietlicy, biblioteki, kina,
kawiarni, klubu) (10); nierówny dostêp do informacji i wiedzy (2); brak dostêpu do Internetu
(3); do dobrych szkó³, szkoleñ dla rolników (2); s³abe wykszta³cenie ludzi na wsi (2);
 Zasoby ludzkie: bezrobocie (27); bieda (4); zubo¿enie spo³eczeñstwa, bezrobocie m³odzie¿y,
trudny start m³odych ludzi, brak jednoci wród rolników (6); odp³yw m³odzie¿y (2); wyludnianie, brak zaufania do instytucji i organizacji, brak rozwoju, informacji, dzia³ania na rzecz
poprawy, brak inicjatywy, wzajemna wrogoæ, zacofanie (1);
 Gospodarka: rozdrobnienie gospodarstw (3); trudnoci ze zbytem w³asnych produktów (9);
niska op³acalnoæ produkcji (6); brak grup producenckich (3); brak lub przestarza³y sprzêt
rolniczy, zanieczyszczenie rodowiska, s³abe dofinansowanie wsi.
Aby to zmieniæ, respondenci uznali, ¿e nale¿y: poprawiæ infrastrukturê, poprawiæ proces
edukacji, podnieæ poziom wykszta³cenia, zmieniæ mentalnoæ  stosunek do nauki i wspó³pracy
miêdzy s¹siadami, poprawiæ poziom ¿ycia mieszkañców wsi, za³o¿yæ grupy producenckie, podnieæ op³acalnoæ produkcji, zapewniæ zbyt na produkty rolne.
Za priorytetowe uznano: rozwój rolnictwa: ekologicznego  42, tradycyjnego  39, produkcja surowców energetycznych odnawialnych  21, tradycyjnych produktów wiejskich 11,
us³ugi  25, turystyka  21, przemys³  18.
Ankietowani wskazali równie¿ dziedziny gospodarki, które ich zdaniem powinno siê rozwijaæ na wsi:
Rolnictwo: ekologiczne (42); tradycyjne  zdrowa ¿ywnoæ (39); us³ugi  agroturystyka,
ochrona rodowiska, us³ugi typowe dla rolników (25); rolnictwo zwi¹zane z produkcj¹ energii
odnawialnej  fermy wiatrowe, uprawa rolin energetycznych (21); turystyka (21); przemys³ przetwórczy (18); produkcja tradycyjnych produktów wiejskich (11); lenictwo (6).
Na pytanie czy odczuwasz poprawê ¿ycia na wsi  tak odpowiedzia³o 40%, nie  42%, 13%
by³o niezdecydowanych. Oceniono warunki ¿ycia na wsi: 30%, ¿e s¹ wystarczaj¹ce, 41%  z³e.
Najwa¿niejsze pozytywne czynniki ¿ycia na wsi: czyste rodowisko (56); bezporedni kontakt z przyrod¹ (47); spokój (43); ³atwy dostêp do zdrowej ¿ywnoci (36), kontakty z ludmi (23);
wolniejsze tempo ¿ycia (22); Inne.  zdrowe powietrze, koniecznoæ (2).
Negatywne: s³abo rozwiniêta infrastruktura (kanalizacja, wodoci¹gi, drogi) (61), bezrobocie
(53), brak dostêpu do Internetu (48), s³aby dostêp do wiedzy i edukacji (ró¿nego rodzaju szkoleñ
i kursów) (31), ma³o wydarzeñ kulturalnych (28), s³aby dostêp do us³ug publicznych (poczta,
lekarz, bank, sklepy, przedszkole itd.) (20), s³aba komunikacja z innymi miejscowociami (17),
inne  brak: chodników i owietlenia dróg, us³ug typowych dla rolników (4).
Szanse rozwoju zawodowego potwierdzi³o 62% respondentów, a 26% tych szans nie widzi.
O szansach kszta³cenia dzieci 37% wypowiedzia³o siê, ¿e s¹, a 57%, ¿e nie ma z powodu biedy,
du¿ych odleg³oci do szko³y. O umiejêtnociach pos³ugiwania siê komputerem 62% respondentów potrafi, 26% nie, 55% posiada komputer, 30% nie.

2

Liczba w nawiasie oznacza liczbê g³osów.
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Wskazano po¿¹dane us³ugi publiczne bezporednio na wsi: sklep (64), szko³a (57), przedszkole (55), kawiarnia (14), poczta (8), bank (8), kino (5), inne  wietlica, kawiarenka internetowa z dostêpem do internetu bez ograniczeñ czasowych, przychodnia zdrowia (11).
Zaproponowano uznaæ za produkt lokalny: wyroby mleczarskie, np.: jajka, ser bia³y, ser
kozi (6), owoce: maliny, je¿yny, truskawki (3), wyroby miêsne: wieprzowina, wêdliny, wyroby
piekarskie, produkt ekologiczny (zdrowa ¿ywnoæ) (2), kapuniaki (go³¹bki z kaszy, kapusty, grzybów z olejem rzepakowym), miód, rêkodzie³o, Sycynka, a za us³ugê lokaln¹: agroturystyka (3),
przetwórstwo, mro¿onki, fryzjerstwo, drobne rzemios³o, pszczelarstwo, przetwórstwo mleka i miêsa
wieprzowego, stolarstwo (2).
Wykorzystanie walorów przyrodniczych: zaproponowano postawiæ na agroturystykê (15),
promowanie walorów, produkcja zdrowej ¿ywnoci, rozwój turystyki, trasy rowerowe (2), spacerowe, dydaktyczne, pola namiotowe, budowa k¹pieliska, sieæ turystyczna, aktywna turystyka konna,
zajazdy (1). Dziedzictwo kulturowe eksponowaæ przez promocjê gminy (4), organizacjê wycieczek, jarmarków, wystaw, kultywowanie tradycji poprzez organizacjê imprez promocyjnych, przez
zespo³y pieni, tañca, recytacji, odbudowa zabudowy dworskiej Jana Kochanowskiego, przygotowanie terenu dla wycieczek, rewitalizacja pokryæ dachowych, p³oty typowe dla Mazowsza,
turystyka (4), pomniki przyrody, tworzenie stowarzyszeñ owiatowych.
Wiarê w stworzenie dobrej strategii wyrazi³o 38%, za 33% by³o przeciwnego zdania. Ankietowani wyrazili swoj¹ opiniê, który z priorytetów powinien byæ uwzglêdniony w budowaniu strategii. Za priorytetem I: Zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu
podniesienia konkurencyjnoci produktów i us³ug terenów wiejskich by³o 46 g³osów Tak,
za Nie 2. Za priorytetem II. Poprawa jakoci ¿ycia na obszarach wiejskich: 57 Tak, 1 Nie. Za
priorytetem III. Podnoszenie wartoci lokalnych produktów zw³aszcza przez u³atwianie ma³ym
jednostkom produkcyjnym dostêpu do rynków dziêki wspólnym dzia³aniom  44 Tak, 0 Nie. Za
priorytetem IV: Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencja³u obszarów
nale¿¹cych do sieci Natura 2000  35 Tak, 0 Nie.
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Cezary KACPRZAK
Wy¿sza Szko³a Filozoficzno-Pedagogiczna
Kraków

Rola wspó³czesnego nauczyciela  filozoficzne
implikacje problemu w kontekcie andragogiki
The role of a modern teacher  philosophical implications
of this problem in the field of andragogy
S³owa kluczowe: nauczyciel, andragogika, teorie filozoficzne.
Key words: teacher, andragogy, philosophical theory.
Summary
This text is concentrated on presenting The role of a modern teacher in the field of andragogy. On the
basis of assumptions of modern pedagogicians I suggested some new proposals as possibile solutions
to the modern andragogy, such as: culture boundaries, comunicative activities, position (posture)
of boundary. These theories are the result of possible situations between the teacher and the student.
In my opinion the competencies of the teacher are situated in the integrity of philosophical antropology, semiotics sociology, philosophy of the language  at the same concerned with the socio-agrycultural conditions. In my opinion this solution is one of many possible ways of giving new meanings to the
modern andrology. The difficulty lies in the practical usage of this theory.

Pomys³ tej pracy narodzi³ siê podczas cyklu wyk³adów Profesora Lecha Witkowskiego,
w których mia³em przyjemnoæ uczestniczyæ na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu. Niniejsza praca jest tak¿e refleksj¹ nad wybranymi zagadnieniami z pogranicza filozofii i andragogiki.
I jeli momentami czytelnik odniesie wra¿enie, ¿e wiêcej w tym artykule namys³u filozoficznego ni¿ metodologicznego dyskursu, to znaczyæ to bêdzie tyle, i¿ zamys³ autora zosta³ osi¹gniêty. Mo¿na by za³o¿yæ, ¿e niniejsza praca idzie od pedagogiki ku filozofii, by ostatecznie powróciæ na obszar andragogiki. Pretendujê do bycia filozofem, st¹d te¿ momentami czytelnik mo¿e
odnieæ wra¿enie braku spójnoci wywodu teoretyczno-pedagogicznego (dlatego mowa tu o specyficznych  bo filozoficznych refleksjach), ale nie jest to wynikiem niedbalstwa, ale jedynie
oczarowania filozofi¹, co mo¿e byæ potraktowane jako zaleta, gdy¿ na pewne zagadnienia dotycz¹ce szeroko rozumianej andragogiki mogê spojrzeæ niejako z zewn¹trz...
Pytanie o rolê nauczyciela dzisiaj, kiedy mówi siê nawet o koñcu pedagogiki1 , nie jest
pytaniem trywialnym i warto raz jeszcze na nie odpowiedzieæ, podpieraj¹c siê filozoficzn¹ re1

Wiêcej na ten temat, patrz Lech Witkowski, Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesnoæ, Instytut Badañ Edukacyjnych, Warszawa 1998, s. 285290, gdzie autor prezentuje wywiad z Profesorem Riccardem Mass¹, w którym
Massa stawia diagnozê wspó³czesnej pedagogice  prezentuj¹c jej nêdzê i zapaæ we wspó³czesnej kulturze.

26

POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 1/2006

fleksj¹ w tej materii. Wbrew pozorom problem kompetencji nauczyciela i kondycji wspó³czesnej
humanistyki stanowi monolityczny problem, w którym te dwa zespo³y ró¿nych problemów  te
dwa bieguny mylowych mo¿liwych inspiracji stawiaj¹ wci¹¿ ¿ywe i aktualne pytania o to¿samoæ i rolê nauczyciela.
Jedn¹ z dostêpnych metod w filozofii jest metoda odwrócenia komunikatu, która pozwala
nam zast¹piæ przestarza³y wzorzec innym poprzez jego negacjê lub ukazanie biegunowych krañcowoci znaczeniowych danego terminu, i tak np.: w pedagogice id¹c za Zygmuntem Baumanem
mo¿emy mówiæ o zmianie to¿samoci nauczyciela jako przewodnika na rzecz t³umacza2. Nie
chodzi przy tym o to, by filozofia zrzuca³a z pedagogiki ten czy inny wzorzec postêpowania aksjologicznego, idzie bardziej o ukazanie mo¿liwej alternatywy, kiedy jeden paradygmat mylowometodologiczny zostaje zast¹piony przez inny. Nauczyciel rozumiany tylko i wy³¹cznie jako ten
co daje gotow¹ wiedzê jest dla wspó³czesnej pedagogiki  u¿ywaj¹c terminologii Nietzschego
mumi¹ pojêciow¹. Andragogika wydaje siê byæ tym polem badawczym dla filozofa-pedagoga
lub jak kto woli pedagoga-filozofa, w którym to na nowo mo¿na odkryæ wielowiekow¹ choæ ju¿
byæ mo¿e zapomnian¹ tradycjê powrotu do pytania o ród³o inspiracji dla wychowania cz³owieka doros³ego, którego umys³ stanowi wypadkow¹ wyuczonego behawioru, konwencji jêzykowych i ju¿ powoli wypaczanej spontanicznoci. Pytanie o kondycjê to¿samoci nauczyciela staje
siê pytaniem, które pojawi³o siê prawie na samym pocz¹tku, kiedy zadano pytanie o istotne elementy ³¹cz¹ce filozofiê z pedagogik¹  pytanie to ³¹czy siê z osob¹ Sokratesa. Trafnie konkluduje
w swoim artykule Bogus³awa Jod³owska: Od Sokratesa wiemy, ¿e aby poznaæ i zrozumieæ drugiego cz³owieka, nale¿y wpierw poznaæ samego siebie3. We wspomnianym artykule autorka k³adzie nacisk na nadrzêdn¹ rolê refleksji w procesie kszta³cenia cz³owieka doros³ego. Refleksja
i wy¿sza jej forma  autorefleksja stanow¹ dla Tomasza z Akwinu jedn¹ z najwa¿niejszych cech
wyró¿niaj¹cych ludzk¹ wiadomoæ. Zdaniem autorki wspomnianego artyku³u jednym z problemów wspó³czesnej andragogiki jest w³anie bezrefleksyjna, rutynowa postawa nauczyciela.
W wietle tych propozycji warto by teraz powróciæ do tych refleksji Profesora Witkowskiego,
których wyk³adnia zdaje siê nawi¹zywaæ do poruszanych tutaj zagadnieñ wstêpnych.
Trzeba zatem powróciæ do filozofii i zapytaæ: co mo¿e ona daæ andragogice, czy mo¿liwe jest
wypracowanie jakiego rozwi¹zania?
wietnym wype³nieniem dla poruszanych tutaj zagadnieñ mog¹ byæ wspominane czêsto przez
Profesora Witkowskiego pedagogiczne odkrycia Bachtina, które sytuuj¹ siê w obrêbie pytañ
i odpowiedzi o to: [ ]jak¹ w³adzê ma nad nami nasza wiedza [ ], i jak¹ wiedzê dopuszcza
nasza w³adza [ ]4. Czy jest mo¿liwe, aby osoba nauczyciela sprawi³a, a¿eby dosz³o do zaistnienia kilku artykulacji dyskursów? Kim jest nauczyciel w procesie edukacyjnym? Jest medium 
a konkretnie jego jêzyk staje siê tym, co nadaje kierunek interakcji pomiêdzy nim a innym.
Bachtin tutaj widzi istotê interakcji kontekstowej, ale pojawia siê pytanie drugie: jak mo¿e tego
dokonaæ wspó³czesny nauczyciel?
Postawa, jak¹ proponuje tutaj Bachtin, jest interdyscyplinarn¹ wypadkow¹ kilku wspó³dzia³aj¹cych dziedzin nauki5  nie ma przy tym na myli potocznego pokutuj¹cego rozumienia tego
2
3

4
5

Wiêcej na temat inspiracji Baumanowskich, patrz L. Witkowski, Edukacja..., s. 273281.
B. Jod³owska, artyku³: Wprowadzenie do teorii refleksji. Od filozofii majeutycznej do andragogiki, artyku³ w pracy
zbiorowej pod redakcj¹ Tadeusza Aleksandra pod tytu³em Andragogiczne problemy wspó³czesnoci. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego 1999, zeszyt 27, s. 19.
Edukacja..., s. 74.
Tam¿e, s. 77.
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terminu, lecz chodzi o dzia³anie zorientowane na kszta³towanie postawy kreowanego. Jednym
s³owem zespolenie: antropologii filozoficznej, semiotyki socjologii i filozofii jêzyka.
Teoria granic kultur polegaæ ma na tym, ¿e osoba nauczyciela realizuje nie³atwy postulat
ukazania, ¿e granice kultur ¿yj¹, ¿e on na samym sobie i dziêki sobie i swoim kompetencjom,
mo¿e dojæ do prezentacji przemieszczania siê tych granic  s³owem granice przebiegaj¹ wszêdzie6 . Istot¹ przekazu nauczyciela w tej interakcji musi byæ dzia³anie zorientowane na to, aby nie
dosz³o do ukazania, gdzie te granice przebiegaj¹, zatem owa postawa musi byæ uwik³ana w stan
nieustannego napiêcia ze s³uchaj¹cym  otwarcie ku innoci, ku pograniczu. Co siê za tym
kryje? Nic innego jak pobudzanie s³uchaj¹cego do interakcji, która ma polegaæ na dostarczaniu
impulsów mylowych zarówno jednej, jak i drugiej stronie  s³owem: do refleksji, do sporu7.
Maria Wanda Poznañska, która traktuje samodoskonalenie jako wyraz podmiotowoci8  ma na
myli nie tylko samorealizacjê (samego siebie) i samoprzekraczanie, ale równie¿ ukierunkowanie na innych ludzi.
Od strony metodologicznej warto by zadaæ pytanie: jakie warunki musz¹ byæ spe³nione, aby
dosz³o do interakcji pomiêdzy mn¹ (nauczycielem) a tym innym (ucz¹cym siê)?
Nauczyciel i ucz¹cy siê s¹ partnerami szeroko rozumianej interakcji spo³ecznej. J. Habermas
podejmuje na nowo problem dyskursu, który jest mow¹ argumentacyjn¹  której celem jest
doprowadzenie do zrozumienia. Ma przy tym na myli konsensus rzeczywisty a nie pozorny. Konsensus ów mo¿e zaistnieæ, gdy pomiêdzy dwoma podmiotami interakcji zostan¹ spe³nione nastêpuj¹ce warunki: komunikacja ta musi byæ wolna od nacisków i przymusów, jej podstaw¹ musi byæ
swobodna krytyka reprezentowanych wiatopogl¹dów.
Reasumuj¹c: Zasad¹ organizuj¹c¹ dyskurs powinien byæ przeto wy³¹cznie przymus lepszego argumentu, a nie argument przymusu9.
Dlaczego przywo³a³em te teoriê? Otó¿ sk³oni³y mnie do tego wyniki analiz Beaty Bury, która
wykaza³a, ¿e jednym z najczêciej diagnozowanych problemów wspó³czesnej edukacji (na problem ten wskazali niemal wszyscy badani przez autorkê uczniowie): [ ]by³ brak podmiotowoci w stosunkach nauczycieluczeñ (demonstrowanie w³adzy i presji dydaktycznej)[ ]10.
Pokazuje to tylko, jak wiele jeszcze trzeba zrobiæ, aby pewne postulaty Bachtina sta³y siê dla
nauczycieli akademickich, dla nauczycieli ucz¹cych doros³ych  norm¹. Proces kszta³cenia, jeli
próbowaæ zrozumieæ go w wymiarze filozoficznym, ma polegaæ  co wielokrotnie powtarza³ L.Witkowski  na zdaniu sobie sprawy (w tym przypadku przez pedagoga) z jak¿e oczywistej, lecz
jak¿e czêsto przemilczanej tezy, ¿e bycie sob¹ w istocie zawdziêczamy innym. Ci¹gle pokutuje
przes¹d, który wiele z³ego uczyni³ wspó³czesnej andragogice, a który polega na nieustannym traktowaniu wiadomoci i osobowoci jako dwóch oddzielnych poziomów w umyle cz³owieka,
horyzont mylowy w znacznej mierze jest rozstrzygany poprzez kompetencje przenikania i wnika
w stanowisko drugiego.
6
7
8

9

10

Tam¿e, s. 78.
Tam¿e, s. 78.
Wiêcej patrz M.W. Poznañska, Podmiotowoæ nauczyciela  warunek nowej edukacji, artyku³ w pracy zbiorowej
pod redakcj¹ T. Aleksandra, Andragogiczne..., zeszyt 27, s. 51.
A. Szahaj, O komunikacyjnym zwrocie w teorii krytycznej Jürgena Habermasa, artyku³ zosta³ wydany w pracy
zbiorowej pod redakcj¹ Lecha Witkowskiego pod tytu³em Dyskursy Rozumu: Miêdzy Przemoc¹ i Emancypacj¹
 z recepcji Jürgena Habermasa w Polsce, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 1990, s. 125.
B. Bury, Ukryta przemoc a dowiadczenia szkolne w wietle wypowiedzi biograficznych, artyku³ w pracy zbiorowej pod redakcj¹ T.Aleksandra, Andragogiczne..., zeszyt 27, s. 45.

28

POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 1/2006

Jak dot¹d w mojej argumentacji pojawi³y siê terminy, których przypisywane znaczenie
w wietle poruszanych zagadnieñ obraca siê wokó³ przywo³ania w postawie nauczyciela innych
postaw niewspó³obecnych. Konfrontowaæ, rewidowaæ, dzia³aæ  oto nowe narzêdzia wspó³czesnego nauczyciela. Moim zdaniem nigdy doæ podkrelenia, ¿e kszta³cenie to interakcja ¿ywych
ludzi, a nie teorii metodologicznych. Wci¹¿ trzeba powracaæ i przywo³ywaæ, ¿e oto ten inny
mo¿e byæ ród³em pobudzenia. Ci¹gle pokutuje przes¹d, ¿e racj¹ kontaktu nauczycieluczeñ jest
ukazywanie jedynie w³asnych racji i akcentowanie w³asnej  czêsto za pomoc¹ perswazji  racji
dla swoich w³asnych argumentów. Znowu trzeba przywo³aæ racjê, ¿e w tej interakcji nie chodzi
o argumentacjê racji, ale przede wszystkim o oto, aby powsta³o sprzê¿enie. Ci¹gle jeszcze wydaje
siê wielu pedagogom, którzy z samozwañczym zapa³em zamiast uwra¿liwiaæ i pobudzaæ, blokuj¹
i stêpiaj¹ mylenie, czyni¹c z w³asnej pracy niemal poletko dla w³asnych ideologii i raz na zawsze ustanowionych prawd. Nie chodzi mi oto, aby potêgowaæ spór o relatywizm etyczny, jedynie chcê pobudziæ do refleksji. W wietle przedstawianych tutaj problemów moje uwagi nabior¹
dodatkowego znaczenia, jeli tylko uwiadomimy sobie, ¿e nie tylko w wymiarze biologicznym
nasze ¿ycie cechuje dynamika, ale równie¿ w wymiarze mylowym. Mo¿liwoæ tej dynamiki jest
najbardziej widoczna w aspekcie ludzkiej egzystencji i nieobliczalnoci ludzkiego losu i dramaturgii ¿ycia. Chodzi o to  u¿ywaj¹c s³ów L.Witkowskiego  aby wy³amaæ siê z ram wypowiedzi
definitywnie okrelaj¹cych  które stanowi¹ jedn¹ z pu³apek wspó³czesnej andragogiki. I znowu w przypadku relacji nauczycieluczeñ warto przypomnieæ, ¿e musi dokonaæ siê przesuniêcie
zadania (roli) wspó³czesnego nauczyciela jako arbitra na rzecz mediatora. Jan Saran w jednej ze
swoich prac wskazuje, ¿e badania nad kategori¹ rozumienia mog¹ byæ ciekaw¹ inspiracj¹ badawcz¹ dla wspó³czesnej andragogiki. Bo jak pisze autor tego artyku³u, badania te mog¹ stanowiæ
jeden z priorytetów i mog¹ byæ ród³em inspiracji dla nowych analiz w andragogice. Refleksje
Jana Sarana akcentuj¹ i wskazuj¹ na te istotne elementy procesu badawczego, których potwierdzenie mo¿na równie¿ odnaleæ w niniejszej pracy. J. Saran uzasadniaj¹c ten typ badañ pisze:
[ ] spojrzenie w kierunku poszukiwania sensu, podmiotowoci cz³owieka i pog³êbiania refleksji nad nim, a w procesie badañ przywo³anie dialogu [ ]11. Ów dialog winien polegaæ na umiejêtnym obcowaniu z ideami tego drugiego. Patologia w edukacji bardzo czêsto objawia siê tym, ¿e
spychamy w niebyt idee innego. Najprociej jest przecie¿ kogo czego pozbawiæ, komu czego
zabroniæ  oto jedna z wielu mo¿liwych wyk³adni ideologicznych. W wymiarze kszta³cenia mowa
bêdzie o równouprawnieniu idei ucznia na równi z tymi nauczyciela. Jak¿e czêsto pokutuj¹cym
jest jeszcze przes¹d, zw³aszcza wród dojrzalszej kadry pedagogów, objawiaj¹cy siê niszczeniem
wrêcz walk¹ ze wszelkimi przejawami z tymi, których postawa kulturowa prezentuje innoæ
i chêæ zerwania ze wszelkimi bo¿yszczami. Ten mylowy trup utrzymywania autorytetów za
wszelk¹ cenê, po³¹czony z purytanizmem moralno-ideologicznym staje siê balastem uniemo¿liwiaj¹cym pog³êbienie wiedzy tym (czytaj: pedagogom), od których wymagamy szerokich horyzontów mylowych. Bachtin podkrela, ¿e ten spór pomimo tego, ¿e dotyczy idei innego, ma
swoje ród³o w naszym wnêtrzu, co pobudza nas tylko do wstrz¹su egzystencjalnego polegaj¹cego na sytuowaniu siê i ustanawianiu stosunków ze wiatem pogranicza12.
W andragogice oznacza³oby to, ¿e ¿adna argumentacja, ¿aden wiatopogl¹d, ¿adna ideologia
nie mog¹ pretendowaæ do wy³¹cznoci lub oczywistoci. Lech Witkowski podkrela³, ¿e wresz11

12

J. Saran, W poszukiwaniu priorytetów badawczych we wspó³czesnej andragogice. W: J. Saran (red.), Inspiracje
badawcze we wspó³czesnej andragogice, Ryki 2004, s. 136137.
Edukacja..., s. 81.
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cie i w naszej rodzimej pedagogice powoli przezieraj¹ tendencje, które zwracaj¹ uwagê na celebrowanie ró¿nic, które swoje ukonstytuowanie znajduj¹ przecie¿ w teorii pogranicza  w kontakcie z innymi.
Dlatego pragnê tutaj zwróciæ uwagê na rolê wspó³czesnego nauczyciela jako wszechstronnego humanisty, który z wielk¹ swobod¹ winien operowaæ wieloma interdyscyplinarnymi teoriami, który winien byæ równie¿ twórc¹ metafor  uczulam, i¿ ca³y spór, jeli mogê co sugerowaæ
w tej materii  winien przenieæ siê na kompetencje pedagogów  mówi¹c s³owami L. Witkowskiego  autentycznoæ w³asna (np. pedagoga) winna byæ sprzê¿ona z innoci¹ drugiego. Przecie¿
brak otwartoci na innego, a poprzez to brak zrozumienia jego interesów, które bardzo czêsto
konstytuuj¹ poznanie, stanowi¹ jeden z elementów Habermasowskiego zak³ócenia komunikacyjnego. Wspomniany przez jedn¹ z cytowanych tutaj autorek nawyk dzia³ania (pedagoga)
mo¿e byæ dobrym przyk³adem który uniemo¿liwiæ mo¿e przekroczenie granic w³asnego wiata.
Teoria pogranicza nierozerwalnie ³¹czy siê z pewnym wzorcem postaw, w kontekcie których postawa nauczyciela ³¹czy siê z byciem tym czwartym. Zdaniem L. Witkowskiego, postawa ta stanowi³aby jak¹ alternatywê dla nieco zu¿ytych ju¿ trzech postaw13. Bycie tym pierwszym odpowiada³oby sytuacji posiadania racji i nieustaj¹cej dominacji w dyskursie (z) lub (nad)
innymi  co w przypadku relacji nauczycielucz¹cy siê, prowadzi³oby stale do manifestacji b¹d
z jednej b¹d z drugiej strony postawy silnego indywidualizmu i rywalizacji  s³owem wielu
konfliktów. Postawa bycia tym drugim, która swoje ród³o ma w filozofii dialogu  jako kim
wa¿nym bez koniecznoci usilnego manifestowania wy¿szoci  jest to postawa personifikuj¹ca
jako bycie partnerem do aran¿owania dyskusji ni¿ raczej manifestowania bycia pierwszym  tym
lepszym. Jest to postawa, która daje siln¹ pozycjê do spajania podmiotów interakcji. Bycie tym
trzecim to bycie mediatorem, katalizatorem negocjacji. Postawa ta ma dla artyku³owanych
tutaj refleksji istotne zadanie. W procesie kszta³cenia w kontakcie nauczycielucz¹cy siê nie tylko
chodzi o interakcjê ale o to, ¿e podczas takiej interakcji nauczyciel ucz¹c bardzo czêsto odsy³a do
nadadresata14. Interakcja zak³ada nadawcê i odbiorcê, ale w tym przypadku uzmys³awia odbiorcy,
¿e istnieje równie¿ ten trzeci (który mo¿e byæ komunikatem  treci¹), który móg³by co dodaæ,
rozszerza pole edukacyjnych dzia³añ, wtedy sytuacja edukacyjnego dowiadczenia dawa³by nieustann¹ mo¿liwoæ weryfikowania ustanowionych za³o¿eñ.
I tak oto dochodzimy do pewnego terminu, który przedstawi³em ju¿ wczeniej. Poniewa¿
owo dopuszczenie kogo trzeciego w dyskursie pozwala na poszerzenie tego co czasowo i przestrzennie jest  zdaniem Bachtina  niewspó³obecne. Ten nieobecny trzeci mo¿e ukazaæ, ¿e to co
argumentujemy, nie jest tak oczywiste jak nam siê pierwotnie wydawa³o. Jest to o tyle istotny
punkt, poniewa¿ daje nam on mo¿liwoæ nieustannego poszerzania horyzontu mylowego i to, co
mo¿e najistotniejsze w dobie przekazu zniekszta³canego przez elektroniczne noniki  mo¿liwoæ
powrotu do tekstu pisanego  jako ufundowanego trwa³ego fundamentu dla kszta³cenia pedagogicznego. Jedynym metodologicznym minusem tej postawy mo¿e byæ ci¹g³oæ odnoszenia siê do
tego, czego przecie¿ nie ma, a wiêc mo¿e rodziæ pewien chaos komunikacyjny. Trafn¹ diagnozê
stawia Lech Witkowski, który pisze tak: W estetyce dopuszczaj¹cej wiêc tego trzeciego chodzi
o to w szczególnoci, aby umiejêtnie operowaæ mechanizmem niepokojenia, burzenia zbyt wygodnego komfortu i poczucia racji [ ]15. Doskona³ym narzêdziem dla wspó³czesnego pedagoTam¿e, s. 219.
Edukacja..., s. 223224.
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ga-humanisty mo¿e byæ umiejêtnoæ pos³ugiwania siê opozycyjnymi  peryferyjnymi teoriami
dotycz¹cymi jednego zjawiska teoretycznego, wytwarza to wówczas bardzo ciekaw¹ sytuacjê poznawcz¹. Jednym s³owem w postawie tej chodzi o to, by szukaæ takich aktów, które zak³óc¹ nasz
spokój i poczucie oczywistoci.
W aspekcie pedagogicznym postawa ta ma uczuliæ na æwiczenie w³asnych uzasadnieñ
w kontakcie z innym. I znowu warto przywo³aæ postawê Sokratesa, o której wspomina³a ju¿ wczeniej jedna ze wspomnianych w tej pracy autorek. Filozof ten potrafi³ w taki sposób przeprowadziæ wyk³adniê pytañ, ¿e niemal ju¿ pewny bior¹cy udzia³ w dyspucie uczeñ, ¿e osi¹gn¹³ istotê
definicji poruszanego zagadnienia, musia³ zaczynaæ ca³¹ argumentacjê od podstaw, poniewa¿ mistrz
po raz znajdowa³ nowe mo¿liwe rozwi¹zanie.
Estetyka sytuacyjna dowiadczenia pedagogicznego mówi równie¿ o postawie tego czwartego. Moim zdaniem logika tego zachowania jest najtrudniejsza do zrealizowania, gdy¿ zak³ada
ona od pedagoga perspektywiczne mylenie  gotowoæ w³¹czenia siê w ju¿ istniej¹c¹ sytuacjê.
Jest to o tyle sytuacja trudna, poniewa¿ tutaj nie jest ju¿ tak ³atwo dowolnie kierowaæ i modyfikowaæ interakcj¹ jak w sytuacji bycia tym trzecim. W obecnej interakcji wszystko dotyczy posiadanych kompetencji humanistycznych  im s¹ one ubo¿sze, tym mocniejsze jest przewiadczenie,
¿e pedagog mo¿e sobie nie poradziæ z interakcj¹. Specyfika tego zadania polegaæ ma na dostosowaniu siê do wymogów innych. A jej trudnoæ tkwi w przygodnoci danej sytuacji jako czysto
przypad³ociowej. Bycie czwartym w andragogice jest pewnym zadaniem do zrealizowania
i jeli tylko zostanie podjêta próba jego wdro¿enia przez pedagoga, pozwoliæ mo¿e ona na ucieczkê od rutyny w dzia³aniu i daje mo¿liwoæ ci¹g³ego trenowania rzemios³a zachowañ16.
Szukaj¹c potwierdzenia dla moich w³asnych idei w pogl¹dach innych wielkich teoretyków
andragogiki, ogólna koncepcja T. Kotarbiñskiego wydaje mi siê byæ adekwatna i s³uszna, aby j¹
tutaj zasygnalizowaæ. Lucjan Turos podkrelaj¹c wk³ad tego uczonego w rozwój andragogiki,
a zw³aszcza w rozwój osobowoci doros³ego, pisa³: [ ] ukazuje bowiem horyzonty dzia³ania
wychowawczego, polegaj¹ce na organizowaniu uczestnictwa doros³ych w kulturze [ ]17.
Ja  id¹c tym tropem w moich za³o¿eniach  ukazujê mo¿liw¹ sytuacjê estetyczn¹, dziêki której
doros³y mo¿e  u¿ywaj¹c s³ów Lucjana Turosa  w³¹czyæ siê w wiat kultury.
Ciekawie rysuj¹ siê pogl¹dy M.S. Knowlesa, które referuje L. Turos. Zacznê od tego, ¿e zaprezentowane przeze mnie sytuacje estetyczne ukazuj¹ interakcjê nauczyciela i ucznia, a nie pasywn¹
rolê tego drugiego z jednoczesn¹ dominacj¹ nauczyciela. Tak¿e M.S. Knowles k³adzie nacisk na to,
aby stworzyæ taki model pedagogiczny, który: [ ] uwzglêdnia³by podmiotowoæ uczniów [ ],
a tak¿e aby: zrywa³ on z wszelkim formalizmem i pedagogicznym dogmatyzmem [ ]18.
Raz jeszcze pragnê podkreliæ, ¿e nie pomijam tutaj innych bardzo istotnych czynników,
jakie odgrywaj¹ ogromn¹ rolê w stworzeniu w³aciwego modelu nauczania (mam na myli: sytuacjê osoby ucz¹cej siê, jej potrzeby, status spo³eczny, problemy, dowiadczenia, pe³nienie przez
ni¹ okrelonych obowi¹zków spo³ecznych  czyli to wszystko, na co wskazuje idea nauczania
ustawicznego  ci¹g³ego poszerzania horyzontów mylowych przy jednoczesnym uwzglêdnieniu
czynników gospodarczo-spo³ecznych), ja uwypuklam inne problemy, rzecz jasna nie zapominaj¹c
o innych uwarunkowaniach. Jednoczenie podpisujê siê pod tym, co na temat pogl¹dów
M.S. Knowlesa pisze L. Turos widz¹c w nich pewne uzasadnienie dla mojego kontekstu rozwa16
17
18
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¿añ: Najwy¿sz¹ wartoci¹ w jego systemie wartoci jest bowiem rozwój cz³owieka doros³ego
oparty na jego suwerennej decyzji i samodzielnym d¹¿eniu do nieustannego przekraczania granic
swoich mo¿liwoci psychicznych i fizycznych19  dlatego zarysowane przeze mnie teorie granic kultur, kompetencji nauczyciela, sytuacji estetycznych, postawy pogranicza,
i wreszcie teorii dzia³ania komunikacyjnego  stanowiæ mog¹ wypadkow¹ do wyjcia z pedagogicznej martwicy.
Reasumuj¹c: nakrelaj¹c w tej pracy postawy sytuacyjne nie chodzi³o mi o to, aby ukazaæ
wy¿szoæ jednej postawy wzglêdem innej, nie chodzi³o mi równie¿ o to, aby pedagog jednoznacznie opowiedzia³ siê za jedn¹ b¹d inn¹ sytuacj¹, istotnym zadaniem tej analizy jest uczulenie,
zasygnalizowanie ka¿demu, kto w mniejszym lub wiêkszym stopniu uczestniczy w procesie kszta³cenia, o mo¿liwoci, a bardziej dosadnie o koniecznoci uwzglêdnienia ca³ej ich ró¿norodnoci.
Myl¹ centraln¹, która co jaki czas przeziera³a przez strony tej pracy, by³o za³o¿enie koniecznoci interdyscyplinarnej, dziêki owemu sprzê¿eniu wielu dyscyplin naukowych widzê
szansê dla wyjcia z ja³owej przestrzeni teoretycznych za³o¿eñ, które czêsto pozbawiaj¹ wspó³czesnego nauczyciela ¿yciodajnych impulsów20. Pamiêtaj¹c jednoczenie, ¿e chodzi o nauczanie
osoby doros³ej, to znaczy, ¿e zaproponowany przeze mnie eksperyment andragogiczny musi
uwzglêdniaæ ró¿ne sfery ¿ycia: zawodow¹, kulturow¹ i spo³eczn¹, uwzglêdniaj¹c jednoczenie
problemy lokalne (gospodarcze uwarunkowania, ¿ycie w du¿ych lub ma³ych aglomeracjach miejskich, szybki rozwój techniki itp.).
Nowoczesna pedagogika musi odnosiæ siê do kulturowych obszarów, mówienie tylko o skandalu i nêdzy wychowania nic nie zmieni i nie na tym ma polegaæ wyjcie z tej pu³apki. Filozofia
jako taka nie chce byæ rozumiana jak oparcie metodologiczne czy nawet aksjologiczno-normatywne dla pedagogiki, idzie oto, aby by³a pewnego rodzaju wype³nieniem w tych miejscach,
w których pedagogice brakuje dobrych idei.
Bo zamiast pytaæ o spo³ecznoæ pedagogiczn¹ jako ca³oæ, lepiej iæ krok dalej i pytaæ
o kompetencje uzyskiwane przez jednostki nauczaj¹ce. I tu tkwi mo¿liwa próba rozwi¹zania problemu. Nauczyciel pogranicza  mo¿e byæ prób¹ wyjcia poza liniê tego co jest, na rzecz horyzontu mo¿liwoci. Wa¿ne jest równie¿ to, ¿e jako taka, jest to mo¿liwoæ dostêpna  pozostaje
tylko zapytaæ, na ile zostanie wdro¿ona we wspó³czesne ¿ycie, w którym jak nigdy dot¹d nie
obserwuje siê unowoczeniania i tak szybkiego rozwoju cywilizacyjnego, co dodatkowo stwarza
problem nad¹¿ania za tak szybkim tempem przemian. Bior¹c pod uwagê, ¿e nie idzie tylko
o nad¹¿anie za postêpem technicznym, ale równie¿ za kulturowym, wydaje mi siê, ¿e zaproponowany eksperyment andragogiczny ma szanse powodzenia. Idzie przecie¿ o to, by nauczaæ, jak
¿yæ
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Zastosowanie technologii IVR w systemie
oceny pracowników
The application of IVR technology in the staff assessment system
S³owa kluczowe: Automatyczny System G³osowy, Telefoniczny Dzia³ Obs³ugi Klienta, Balancescorecard, Karta Oceny Jakoci, grupa monitoruj¹ca.
Key words: Interactive Voice Response, Call Center, quality evaluation card, monitoring group.
Summary
Informatics systems represent the integral part of big corporations and small and middle sized enterprises. They are seen as callous, technical and infrastructural accessory. This article presents how
to use these systems as an supporting element for cadre management and staff development. The
example described in the article concerns using of IVR technology (Interactive Voice Response) in
the system of staff evaluation in a big staff group of Call Center in the Communication Trade.

Wprowadzenie
Technologia IVR jest elementem systemu oceny pracowniczej. W czasach intensywnego rozwoju metod s³u¿¹cych efektywnej, obiektywnej i sprawnej ocenie pracowniczej, wsparcie poprzez zastosowanie technologii jest nieodzowne. Twierdzenie powy¿sze szczególnie dotyczy du¿ych grup pracowniczych oraz poznania ich motywacji za pomoc¹ wielu metod oceny.
Sukces wspó³czesnego przedsiêbiorstwa jest w znacz¹cej mierze uwarunkowany posiadan¹
wiedz¹ pracowników, a produkty postêpu technicznego s¹ szeroko stosowane we wszystkich ga³êziach gospodarki, na wszystkich szczeblach zarz¹dzania i produkcji. Postêp w rozwoju jakoci
zasobów ludzkich wymaga d³ugotrwa³ego procesu szkolenia, przystosowywania i motywowania.
W wielu wypadkach ludzie, ich wiedza i wykszta³cenie decyduj¹ o atrakcyjnoci i konkurencyjnoci na coraz trudniejszym rynku us³ug. Zarz¹dzanie tym dobrem jest olbrzymim wyzwaniem 
jak kierowaæ, motywowaæ, rozwijaæ i usamodzielniaæ ludzi, aby osi¹gn¹æ przewagê nad konkurencj¹ i sprostaæ wszystkim wymaganiom rynku.
To pytanie stawiane jest zawsze, gdy mówimy o zarz¹dzaniu wiedz¹. Problem ten analizuje
Michael Armstrong twierdz¹c, ¿e Zarz¹dzanie Zasobami Ludzkimi (Human Resources Management) to strategiczne i spójne podejcie do zarz¹dzania najbardziej wartociowymi aktywami organizacji  pracuj¹cymi w niej ludmi, którzy indywidualnie i zbiorowo przyczyniaj¹ siê do realizacji celów1.
1
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Istotnym elementem zarz¹dzania zasobami ludzkimi jest skuteczny i efektywny system oceny pracowniczej oraz w³aciwie opracowane programy wynagrodzeñ, motywacji i doskonalenia
zawodowego. W ostatnich latach dynamiczne zmiany polityczno-spo³eczne oraz przeobra¿enia
rynkowe spowodowa³y znacz¹cy wzrost znaczenia polityki personalnej w wielu przedsiêbiorstwach.
Wa¿nym elementem takiej polityki sta³ siê system oceny pracowniczej oraz wprowadzanie nowych metod diagnozy stanu. Wed³ug R. Jurkowskiego System oceny personelu jest to uk³ad wiadomie dobranych, wewnêtrznie zorganizowanych i wzajemnie spójnych kryteriów ocen uznanych
za w³aciwe dla danej organizacji2. Nowe systemy oceny i motywowania pracowników powsta³y
w dynamicznie rozwijaj¹cych siê bran¿ach, takich jak: telekomunikacja, bankowoæ, motoryzacja
, FMCG. Istotnym elementem tworzenia systemu oceny w przedsiêbiorstwach jest wykorzystanie
nowych technologii. W zmiennych warunkach pracy trudno sobie wyobraziæ np. próbê wprowadzenia metodologii oceny pracowniczej opisanej w literaturze pod nazw¹ oceny 360°, w przedsiêbiorstwie zatrudniaj¹cym setki lub tysi¹ce osób bez wykorzystania nowoczesnej techniki i organizacji pracy. Zak³adam, ¿e technologia IVR jest istotnym narzêdziem, mog¹cym wspomóc
tworzenie systemów oceny w przedsiêbiorstwach.
Czym jest ta technologia i jakie s¹ mo¿liwoci jej wykorzystania w systemie ocen pracowników  oto pytanie, na które zamierzam odpowiedzieæ w tym artykule.

1. Charakterystyka technologii IVR
Pe³na, wszechstronna charakterystyka technologii IVR stosowanej w ró¿nych bran¿ach jest
trudna do przedstawienia w sygnalnym opracowaniu, st¹d w artykule zamierzam jedynie przedstawiæ wykorzystanie technologii IVR ( Interactive Voice Response) w systemie oceny pracowników Dzia³u Obs³ugi jednego z operatorów telefonii komórkowej. O wykorzystaniu technologii
wspomagaj¹cych, do których zaliczana jest IVR, pisze Earl Babbie3, u¿ywaj¹c nazw  TDE
(Touchtone Data Entry) lub VR (Voice Recognition), jednak nie jest to precyzyjne okrelenie.
W literaturze polskiej niewiele miejsca powiêcono wykorzystaniu tej technologii w badaniach
spo³ecznych i w systemach oceny wyników pracy oraz motywowania personelu. Z jednej strony
jest to podyktowane faktem, i¿ IVR pojawi³ siê na rynku polskim stosunkowo niedawno (lata 90.),
oraz ¿e wysoka cena zakupu systemu (w stosunku do kosztów tradycyjnych narzêdzi badawczych) skutecznie ogranicza³a zainteresowanie do prowadzenia badañ. Istotnym równie¿ czynnikiem wp³ywaj¹cym na ma³¹ popularnoæ wykorzystania systemu IVR w badaniach spo³ecznych jest przekonanie o jego sztywnoci i ograniczeniach przydatnoci w szerszych zakresach.
Aktualnie coraz wiêksza liczba przedsiêbiorstw posiadaj¹cych z³o¿one systemy telekomunikacyjne stara siê maksymalnie wykorzystaæ mo¿liwoci tych technologii i optymalizowaæ kosztogenne procesy (np. oparte na pracy ludzkiej).Technologia IVR jest ju¿ wykorzystywana w badaniach i ocenie zachowañ pracowniczych oraz opisana przez kilka firm specjalizuj¹cych siê
w us³ugach typu Call Center (np. Call Center Poland). Za pomoc¹ tego systemu przeprowadzono
badania dotycz¹ce satysfakcji klienta z jakoci obs³ugi w tej organizacji , a porednio ocenê pracowników. Z opinii respondentów badanej firmy wynika, ¿e klienci bardzo dobrze odbieraj¹
badanie i chêtnie udzielaj¹ odpowiedzi na zadane pytania. Nie ma tu znaczenia bran¿a, w jakiej
2
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dzia³a dana firma. Du¿a w tym zas³uga w³aciwej treci pytañ i odpowiednio uzasadnionego czasu
trwania badañ ankietowych. Dziêki temu tylko niespe³na 1% respondentów z populacji przerywa
badanie w trakcie, odpowiadaj¹c na jedno lub dwa pytania.
Najczêciej u¿ywany polski odpowiednik nazwy IVR to Automatyczny System G³osowy.
Technologia ta pozwala na automatyczn¹ obs³ugê u¿ytkowników i respondentów telekomunikacji, którzy za porednictwem tonowej klawiatury telefonu mog¹ zadawaæ i odpowiadaæ na standardowe pytania. Dziêki temu IVR mo¿e okreliæ, jakie s¹ potrzeby klienta i udzieliæ mu w³aciwych informacji lub po³¹czyæ z odpowiednim konsultantem. Technologiê mo¿na wykorzystaæ do
przeprowadzenia g³osowania, analizy wyników, konkursów i innych us³ug edukacyjnych, w których interakcja z u¿ytkownikiem odbywa siê za porednictwem po³¹czenia g³osowego.
Jak widaæ z tej krótkiej charakterystyki IVR, posiada on du¿e mo¿liwoci i szerokie zastosowanie w obs³udze du¿ych grup respondentów. Badania za pomoc¹ tej technologii nios¹ w sobie olbrzymi potencja³ informacyjny. Badania takie mog¹ byæ prowadzone w sposób masowy, ci¹g³y i kompletny, trudny do zrealizowania w oparciu o standardowe metody i narzêdzia. Jego mo¿liwoci mog¹
byæ wykorzystane jako element systemu oceny pracowniczej. IVR umo¿liwia tworzenie wielokrotnych, ró¿norodnych ankiet pozwalaj¹cych na bie¿¹ce zbieranie opinii od respondentów firmy.
Atuty badania za pomoc¹ technologii IVR to, miêdzy innymi:
 pe³na anonimowoæ danych (zwiêksza wiarygodnoæ badania);
 niski koszt badania;
 mo¿liwoæ otrzymania informacji na temat opinii respondentów w bardzo krótkim czasie;
 mo¿liwoæ poznania opinii na szereg ró¿nych tematów: ocena jakoci us³ug, opinia na temat
produktów, programów promocyjnych, nagród , zachowania i kompetencji pracowników.
Wyniki badañ uzyskanych na próbach reprezentatywnych w krótkim czasie mog¹ byæ wykorzystane do diagnozy stanu, wprowadzenia zmian w aktualnej rzeczywistoci spo³ecznej, wykorzystania wyników badañ do poprawy stanu procesów i zjawisk oraz opracowañ projektowych
i strategicznych. S¹dzê, ¿e przebieg procesu badawczego najlepiej zilustruje poni¿szy schemat:
Ankieta IVR
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procesu
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Rys. 1. Przebieg procesu badawczego
Fig. 1. The study process
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2. Charakterystyka systemów oceny
System ocen jako uk³ad sk³adaj¹cy siê z wielu celowo dobranych elementów nie jest czym
statycznym, ma charakter dynamiczny i ewaluacyjny4. Wprowadzenie systemu ocen w ¿ycie jest
tylko pierwszym krokiem. Osoba, która oczekuje, ¿e sam efekt wdro¿enia wp³ynie na poprawê
jakoci pracy, skazana jest na frustracjê. Efektywnoæ systemu ocen nie mo¿e byæ osi¹gniêta od
razu. Zazwyczaj potrzebny jest kilkuletni proces dzia³añ, podczas którego doskonali siê zarówno
umiejêtnoci osób oceniaj¹cych, narzêdzia i metody oceny oraz cel oceniania, przydatny dla pracownika i firmy.
Ocenianie pracowników jest procesem polegaj¹cym na wdra¿aniu do praktyki wyników badañ uzyskanych w formie ustnej lub pisemnej jako opinii o uczestnikach organizacji lub wartociach ich cech osobowych, zachowañ oraz efektów pracy. Procedura oceny kadr jest kompleksowym narzêdziem, zajmuj¹cym centralnie miejsce w systemie zarz¹dzania zasobami ludzkimi, mo¿e
byæ bowiem wykorzystywana niemal we wszystkich aspektach zarz¹dzania personelem w przedsiêbiorstwie.
Wspomniany system ocen s³u¿y kompleksowej ocenie wyników pracy personelu z punktu
widzenia celów i ich realizacji spe³niaj¹c jednoczenie dwie podstawowe funkcje:
 ewaluacyjn¹  ocena dotychczasowego poziomu pracy, jakoci i stopnia osi¹gania celów, obowi¹zków oraz przestrzegania ustalonych standardów,
 rozwojow¹  ukierunkowanie na rozwój potencja³u efektywnoci pracy w przysz³oci.
Spe³nienie tych funkcji mo¿e zostaæ osi¹gniête, je¿eli zostanie spe³nionych kilka warunków.
Zak³ada siê, ¿e system oceny powinien zawieraæ wiele elementów zespolonych ze sob¹ w odpowiednich etapach procesu systemu oceniania pracowników. S¹ to miêdzy innymi:
Cele oceny

 z punktu widzenia organizacji (np. tworzenie systemu wynagrodzeñ, planowanie kariery, zwiêkszanie efektywnoci pracy, zwiêkszanie motywacji, opracowywanie planów szkolenia i doskonalenia zawodowego, gromadzenie informacji itp.),
 z punktu widzenia pracownika (np. zaspokojenie psychicznej potrzeby oceny, okrelenie s³abych i mocnych stron, wskazanie perspektyw rozwoju itp.).
Podmiot oceny i podmiot oceniaj¹cy
Wybór uczestników organizacji, którzy zostan¹ poddani ocenie oraz wyznaczenie osób, które
zajm¹ siê przeprowadzeniem procesu oceniania. Powinno to byæ cile uzale¿nione od celów oceny.
Kryteria oceny
Zgodnie z kodeksem pracy ocena pracownika powinna byæ dokonana na podstawie obiektywnych danych. Nie jest to ³atwe, gdy¿ ród³a informacji maj¹ charakter subiektywny. Pracownicy powinni podlegaæ ocenie na podstawie podzia³u na odpowiednie grupy, okrelone wed³ug podobieñstwa pe³nionych funkcji lub wykonywanych zadañ. Dla ka¿dej grupy opracowano oddzielny arkusz oceny zawieraj¹cy kryteria oceny. Ocena pracownika musi siê odnosiæ do konkretnych,
z góry okrelonych kryteriów, aby motywowa³a do efektywniejszej pracy, zaanga¿owania, rozwijania w³asnych mo¿liwoci i pokonywania pojawiaj¹cych siê trudnoci, a jednoczenie nie krzyw4
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dzi³a niesprawiedliwymi i subiektywnymi os¹dami. W ka¿dym systemie ocen mo¿na wyró¿niæ
cztery podstawowe grupy kryteriów:
 kwalifikacyjne,
 efektywnociowe,
 behawioralne,
 psychologiczne (osobowociowe).
Zasady oceniania

 Periodycznoæ: chodzi tu o zapewnienie ci¹g³oci wyników oceny, powtarzanie ocen co pe-











wien czas, tzn. raz w roku. Czêciej ocenia siê pracowników na ni¿szych stanowiskach.
W przypadku kadry kierowniczej raz w roku przez organ za³o¿ycielski, radê pracownicz¹ lub
te¿ jest oceniana przed up³ywem kontraktu;
Obiektywnoæ:
 nie oceniaæ pracowników zbyt ³agodnie lub surowo,
 unikaæ ocen rednich,
 d¹¿yæ do pos³ugiwania siê faktami przy opracowywaniu metody oceny;
Demokratycznoæ (jawnoæ ocen): je¿eli oceniani znaj¹ kryteria i zasady oceniania oraz wyniki oceny, maj¹ mo¿liwoæ przedstawienia zastrze¿eñ co do oceny i wyra¿enia w³asnej opinii.
Opinie pracownika na temat oceny powinny byæ zapisane w arkuszu. Mo¿liwoæ rozpatrzenia
niezgodnoci ocen przez powo³anie specjalnego organu do tego celu;
Powszechnoæ: objêcie systemem ocen wszystkich pracowników bez wyj¹tku;
Kompleksowoæ: d¹¿enie do uwzglêdnienia postaw i zachowañ pracownika w jego ocenie;
Elastycznoæ: koniecznoæ uwzglêdnienia w pewnych wyj¹tkowych sytuacjach powodów, dla
których efekty pracownika s¹ gorsze. Tak rozumiana elastycznoæ nakazuje poszerzenie dotychczasowych kryteriów oceny
Bezporednioæ: oceniaæ powinien bezporedni prze³o¿ony, poniewa¿ zna pracownika, jego
wady i zalety;
Wspó³uczestnictwo: osoba uczestnicz¹ca w ocenie lepiej j¹ akceptuje, gdy¿ czêsto proszona
jest o przedstawienie swoich.

Techniki oceny
Technik¹ oceniania nazywamy bardziej lub mniej sformalizowany sposób, w jaki dokonujemy oceniania pracowników, zgodnie z przyjêtym wczeniej celem procesu oceny oraz w ramach
ustalonych kryteriów. Wszystkie stosowane metody mo¿na podzieliæ na grupy:
 opisowe (swobodnego opisu, wydarzeñ krytycznych),
 porównawcze (ranking, wymuszonego rozk³adu, rozk³adu normalnego, porównanie parami),
 kompleksowe (arkusze ocen, model 360°, zarz¹dzanie przez cele, assessment center , balance-scorecard).
Szczególn¹ uwagê pragnê powiêciæ modelowi 360°, który osobicie uwa¿am za bardzo obiektywny, a przedstawione w czêci praktycznej zastosowania technologii IVR mog¹ skutecznie pomóc w zastosowaniu modelu 360°na wiêksz¹ skalê.
Charakterystyka systemu oceny 360°
W systemie oceny 360° ka¿dy z ocenianych dokonuje samooceny oraz otrzymuje informacje
zwrotne dotycz¹ce swojej pracy od innych cz³onków organizacji i osób, z którymi wspó³pracuje.
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Ka¿da z osób bior¹cych udzia³ w badaniu otrzymuje informacje pochodz¹ce od podw³adnych,
prze³o¿onych oraz kolegów zajmuj¹cych podobne stanowiska. Czêsto dana osoba oceniana jest
równie¿ przez dostawcê lub klienta. Tym sposobem jest ona pe³na i kompletna. Wa¿ne jest to, ¿e
ocena jest dokonywana anonimowo, a wiêc jest tym samym obiektywna i szczera. W koñcu pochodzi od ludzi, którzy wspó³pracuj¹ z ocenianym, którzy maj¹ do czynienia z efektami jego
pracy, nie maj¹ jednak czêsto dostêpu do tak obiektywnej oceny na co dzieñ. Tak dokonana ocena
jest zbiorem cennych informacji nie tylko dla mened¿erów, którzy s¹ zobowi¹zani do przeprowadzanie okresowych ocen pracowników. To tak¿e cenny podarunek dla pracownika. Odpowiedzi
na pytania zawarte w kwestionariuszu oceny zawieraæ bêd¹ bowiem informacjê zwrotn¹, dotycz¹c¹ m.in. zdolnoci przywódczych ocenianej osoby, jej zdolnoci interpersonalnych, zachowañ
w rodowisku pracy, wykorzystywania kompetencji i umiejêtnoci zawodowych... Wyniki kwestionariusza dostarczaj¹ obu zainteresowanym stronom informacji o efektywnoci i zaanga¿owaniu pracownika/mened¿era. Powoduj¹ tak¿e reakcjê na ocenê  pracownik wie bowiem, które
umiejêtnoci musi rozwijaæ, które zachowania zmieniæ.

3. Zastosowanie technologii IVR w praktyce
Swoje rozwa¿ania o przydatnoci systemu IVR w ocenie pracowniczej chcia³bym oprzeæ na
dowiadczeniach zdobytych przez jednego z operatorów telekomunikacji mobilnej na rynku polskim. Firmy tego typu z racji swojej wielkoci i specyfiki posiadaj¹ rozbudowan¹ strukturê organizacyjn¹. Jedn¹ z istotnych, funkcjonalnych komórek organizacyjnych tych firm s¹ kilkusetosobowe Telefoniczne Dzia³y Obs³ugi Klienta (Call Center). Pracownicy tego dzia³u s¹ zlokalizowani w oddzia³ach firmy w ró¿nych miastach, a strukturalnie s¹ podzieleni na 20-osobowe sekcje,
posiadaj¹ce swoich kierowników. Nietrudno siê domyliæ, jak skomplikowany jest proces jednolitego i obiektywnego systemu ocen. Oceny bezporednich prze³o¿onych s¹ niekiedy obarczone
emocjami i uprzedzeniami, wynikaj¹cymi z bie¿¹cej pracy i kontaktu z ludmi w zespole. Jednak
to w³anie prze³o¿eni konsultantów Call Center s¹ odpowiedzialni za ich wyniki pracy, ocenê
i rozwój. Trudno sobie wyobraziæ dzia³ania w tych obszarach bez odpowiedniego wsparcia metodologicznego i technicznego. Jednym z istotnych elementów jest ocena klienta oparta na badaniach ankietowych za pomoc¹ systemu IVR. Ankiety IVR s¹ to dialogowe struktury nagrañ g³osowych wchodz¹ce w interakcje z respondentami koñcz¹cymi po³¹czenie z konsultantem Call Center. System pozwala na okrelenie pewnych parametrów granicznych dla ankiety:
 czasu reakcji na oddzwonienie (np. 5 minut po rozmowie, aby na wie¿o dowiedzieæ siê
o wra¿eniach respondenta),
 minimalnego czasu rozmowy z konsultantem, np. wybieramy tylko klientów rozmawiaj¹cych
nie krócej ni¿ 60 sekund,
 wykluczenia respondentów z programu (np. klienci VIP ),
 okrelenie odstêpów czasowych do przeprowadzania ankiet na poszczególnych respondentach
(np. raz na kwarta³),
 okrelenie godzin oddzwaniania do klientów (np. 820 od poniedzia³ku do pi¹tku).
Ankieta jest zamkniêta w momencie uzyskania odpowiedzi na wszystkie zadane pytania (za
pomoc¹ wyboru na klawiaturze telefonu). Ankiety, w których respondent nie udzieli³ odpowiedzi
na wszystkie pytania, nie s¹ brane pod uwagê. W za³o¿eniu konsultant powinien w ci¹gu miesi¹ca
mieæ wype³nionych minimum 5 ankiet. Liczba ta nie jest trudna do uzyskania, mimo ¿e wskanik
zwrotu ca³kowicie wype³nionej ankiety wynosi ok. 20%. Nale¿y podkreliæ, ¿e tworzenie ankiety
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wymaga uwzglêdnienia wszystkich wspomnianych parametrów, okrelenia zasobów (m.in. liczby respondentów), czasu i terminu badañ oraz przeprowadzenia testów. Niew¹tpliwie jednym
z najtrudniejszych elementów przy wprowadzaniu ankiet IVR do systemu ocen jest poprawnoæ
pytañ. Trudno ustrzec siê b³êdów, je¿eli nie mamy dowiadczenia w prowadzeniu badañ. Z pewnoci¹ warto powiêciæ czas na zagadnienia teoretyczne z zakresu badañ spo³ecznych, jak i dokonaæ wspomnianego pilota¿u. Pilota¿ ma jeszcze jeden dodatkowy atut, a mianowicie sprawdza
wszystkie elementy systemu IVR i,w pewnym sensie, kontroluje wprowadzane przez cz³owieka
parametry ankiety.
Wykorzystanie wyników IVR mo¿e byæ przedstawiane na wiele sposobów. Jednym z ciekawszych i skutecznych jest przeniesienie ocen na arkusz balancescorecard. Oceny mo¿na równie¿ przedstawiaæ na wykresach, za pomoc¹ tabel, tworzyæ rankingi i dokonywaæ analiz statystycznych (poni¿ej przyk³ady).

Rys. 2. Karta Konsultanta
Fig. 2. Balancescorecard
ród³o: Opracowanie w³asne.

Wyniki badañ mog¹ byæ wykorzystane do opracowania programów motywacyjnych. Istotnymi elementami oceny pracy w omawianym przypadku s¹:
 Produktywnoæ rozumiana jest jako wielkoæ procentowa zawarta w Balanced Scorecard
(wskanik produktywnoci ustalany jest indywidualnie przez prze³o¿onego).
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Tabela 1. Raport ogólny (statystyczne wyniki badañ)
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ród³o: Opracowanie w³asne.

 Jakoæ  ocena pracy pracownika dokonywana na podstawie rozmów monitorowanych przez
Grupê Monitoruj¹c¹, przeprowadzonych Testów Kompetencji oraz IVR-owych ankiet oceny
pracowników, zgodnie z kryteriami zawartymi w Karcie Oceny Jakoci.
Nale¿y wspomnieæ równie¿, i¿ opisany system ocen jest z kolei istotnym elementem wspieraj¹cym dzia³ania naprawcze w firmie oraz stanowi doskona³y przyk³ad wykorzystania informacji
zwrotnej w doskonaleniu systemów i procedur wewn¹trzfirmowych. Obieg informacji oparty
o procedury ISO (tzw. pêtla) pozwala efektywnie obserwowaæ, reagowaæ i dzia³aæ w obszarach
zachowañ, motywacji i praktyk pracowniczych, tak istotnych dla sprawnej obs³ugi klientów.

4. Podsumowanie i wnioski
Jak ka¿da metoda, równie¿ i system ocen oparty o ankiety IVR ma kilka wad, o których
nale¿y pamiêtaæ podczas jej wykorzystania. Przede wszystkim nale¿y wyjæ z za³o¿enia, ¿e badanie za pomoc¹ ankiety IVR jest istotnym, lecz nie jedynym elementem oceny pracowniczej. Nie
wyobra¿am sobie sytuacji, w której pracownik by³by oceniany tylko poprzez ankiety IVR lub
gdzie ocena koñcowa by³aby determinowana wynikami badañ ankietowych. Warto podkreliæ
fakt, ¿e wiarygodnoæ wyników wzrasta proporcjonalnie z liczb¹ wykonanych ankiet. S¹dzê, ¿e
w celu zagwarantowania obiektywnoci i aktualnoci ankiety warto równie¿ wykonywaæ niezale¿ne testy lub rozmowy kontrolne z klientami.
Metoda ta jest z pewnoci¹ godna polecenia dla organizacji z du¿¹ liczb¹ pracowników, gdzie
system oceny i motywowania pracowników opiera siê o standardowe, masowe elementy. Metoda
ta sprzyja sprawnej operacjonalizacji, kontroli, pomiarowi i ocenie uzyskanych wyników w stosunkowo krótkim czasie. Walor ten mo¿e byæ wykorzystany do efektywnego wdra¿ania wyników
badañ dla poprawiania stanu funkcjonuj¹cej rzeczywistoci.
Problematyka wykorzystania technologii (metody) IVR w procesie oceniania pracowników
jest zbyt z³o¿ona, by mo¿liwe by³o jej ca³ociowe przedstawienie w niniejszym artykule.
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Edukacja a rynek pracy
Agata SZYDLIK-LESZCZYÑSKA
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Przygotowanie in¿ynierów do wejcia
na rynek pracy
Preparing engineers to the entry to the Labour Market
S³owa kluczowe: kszta³cenie in¿ynierów, rynek pracy, kwalifikacje, kariera zawodowa.
Key words: engineer education, labour market, qualifications, professional career.
Summary
The theme of this article is to present vocational engineer preparation to enter and exist on the
current labour market. The author describes theoretical analysis and results of her own research
carried out between graduates of selected technical specialities and employers who employ young
engineers.

Wprowadzenie
Przez zdecydowan¹ wiêkszoæ kszta³cenie, zw³aszcza zawodowe, rozumiane jest jako sfera
determinowana przez zapotrzebowanie gospodarki (U. Jeruszka, 1999, s. 177). System edukacji
jest bowiem wielorako powi¹zany z rynkiem pracy. S¹ to zwi¹zki wynikaj¹ce ze znaczenia wykszta³cenia i kwalifikacji zawodowych  jako rezultatu uczestnictwa w procesie kszta³cenia i jego
pozytywnego zakoñczenia  dla pracownika, przedsiêbiorstwa, gospodarki i spo³eczeñstwa (Czajka Z.,
1997, s.11). W wymiarze jednostkowym wykszta³cenie i kwalifikacje s¹ specyficzn¹ form¹ w³asnoci, czy kapita³u, wyznaczaj¹c¹ status na rynku pracy, bezpieczeñstwo zatrudnienia, treæ pracy i pozycjê zawodow¹, a tak¿e poziom wynagrodzenia i mo¿liwoci rozwoju zawodowego. Dla
przedsiêbiorstwa pracownicy oraz ich kwalifikacje, umiejêtnoci i cechy osobowoci, zgodnie ze
wspó³czesnymi pogl¹dami, s¹ zasobem strategicznym. Przedsiêbiorstwo do realizacji swoich zadañ potrzebuje odpowiedniej liczby pracowników o wymaganych kwalifikacjach w danym czasie
i miejscu (U. Jeruszka, 1999, s. 177). Od jakoci kadr, których dostarcza system szkolny, zale¿y
w du¿ej mierze rozwój gospodarki. Inwestycje w cz³owieka stanowi¹ g³ówny czynnik wzrostu
gospodarczego. (...) Przemiany na rynku pracy i zmiany wykonywanego zawodu, przemiany
w treciach pracy zawodów, przemiany w strukturze ludnoci, istnienie bezrobocia i sta³e zagro¿enie bezrobociem, nasilaj¹ce siê procesy migracji powoduj¹ potrzebê dostosowywania siê systemów edukacji szkolnej do tych zjawisk. Wspó³zale¿noæ miêdzy ryzykiem bezrobocia a jakoci¹
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kszta³cenia zawodowego i ogólnego jest oczywista. System szkolny i rynek pracy s¹ powi¹zane
na zasadzie sprzê¿enia zwrotnego. Rynek pracy jest uzale¿niony od systemu szkolnego i jednoczenie nañ wp³ywa; to samo dotyczy systemu szkolnego, przy czym obydwa systemy s¹ wzglêdem siebie autonomiczne. Ta zale¿noæ wystêpuje w ka¿dym kraju.
Potrzeba zmian w strukturze kwalifikacji zawodowych s¹ pochodn¹ równie¿ przekszta³ceñ strukturalnych gospodarki. Obserwuje siê zanikanie tradycyjnych ga³êzi przemys³u (tzw. przemys³y schy³kowe), a pojawianie siê w ich miejsce nowych, opartych na wysokich technologiach oraz rozbudowê sektora us³ug (S.M. Kwatkowski (red.), 2001, s. 83). Zmiany w gospodarce i rynku pracy krajów
wysoko rozwiniêtych wiadcz¹ o znacz¹cym wp³ywie zmian technologicznych na strukturê gospodarki, organizacjê przedsiêbiorstw i oczekiwañ dotycz¹cych poziomu kwalifikacji pracowników,
poziomu ich umiejêtnoci zawodowych oraz przekonania o koniecznoci ci¹g³ego uczenia siê.
W Polsce symptomami tego wp³ywu s¹: wzrost zainteresowania nowoczesnymi kierunkami kszta³cenia, pêd do nauki jêzyków obcych i informatyki, pragnienie pracy w nowoczesnych firmach
z udzia³em kapita³u zagranicznego, dysponuj¹cych technologi¹ i metodami organizacji pracy, do
obs³ugi których poziom przygotowania polskich pracowników zdaje siê byæ niewystarczaj¹cy.
W zwi¹zku z szybkim tempem zmian zachodz¹cych w sferze technologicznej, dynamicznym
rozwojem nowych technik i technologii oraz zapónieniem naszego kraju wysoki poziom kwalifikacji zawodowych jest szczególnie wa¿ny w przypadku in¿ynierów, którzy za ten rozwój odpowiadaj¹. Wa¿na jest w ich przypadku nie tylko wiedza techniczna, ale równie¿ wiedza o szerszych
uwarunkowaniach sytuacji decyzyjnej, pozwalaj¹ca na sprawn¹ dzia³alnoæ w warunkach rynkowych (Cieszyñski K., 1995, s. 1617). Niezbêdne s¹ im szerokie kwalifikacje do pe³nienia bardzo
zró¿nicowanych i czêsto zmienianych funkcji. Kieruj¹ oni interdyscyplinarnymi zespo³ami ludzkimi, podejmuj¹ samodzielne decyzje gospodarcze (nie tylko techniczne). Niezale¿nie od tego
czy s¹ kierownikami, czy te¿ pracownikami szeregowymi rozwi¹zuj¹ lub bêd¹ rozwi¹zywaæ z³o¿one problemy ca³ociowe.
W dobie ci¹g³ych zmian konieczna jest równie¿ umiejêtnoæ odnalezienia siê na rynku pracy.
Zmienia siê sposób wykonywania danego zawodu (zmiana zadañ na danym stanowisku pracy,
zmiana miejsca pracownika w strukturze organizacyjnej przedsiêbiorstwa, zmiana miejsca zatrudnienia), czy te¿ pojawia siê koniecznoæ zmiany zawodu w ogóle. Czêstotliwoæ wszystkich
tych rodzajów zmian stale ronie, st¹d warunkiem powodzenia w pracy zawodowej jest niew¹tpliwie posiadanie przez ludzi zdolnoci adaptacyjnych. Do wykszta³cenia takich umiejêtnoci niezbêdna jest wiedza znacznie wykraczaj¹ca poza specjalnoæ zawodow¹ (Sikorski Cz., 1998,
s. 35), wiedza dotycz¹ca warunków i priorytetów funkcjonowania ca³ej organizacji, a tak¿e wiedza o rynku pracy i o tym, jak siê na nim poruszaæ.
Zmienny repertuar zadañ na wykonawczych stanowiskach pracy coraz czêciej wyklucza w¹sk¹
specjalizacjê zawodow¹ pracowników i zmusza ich do ³¹czenia kilku specjalnoci. Szybki postêp
wiedzy prowadzi ponadto do dezaktualizacji wielu metod i technik wykonawczych, zmuszaj¹c do
zdobywania nowych umiejêtnoci. We wspó³czesnych organizacjach ka¿dy pracownik musi tak¿e
braæ pod uwagê, ¿e jego dowiadczenie i bieg³oæ w okrelonej dziedzinie mog¹ byæ wykorzystane
w kierowaniu zespo³em zadaniowym. Oprócz wiedzy i umiejêtnoci zawodowych okresowo mog¹
byæ mu zatem potrzebne odpowiednie kwalifikacje kierownicze (Janowska Z., 2001, s. 5).
Polskie uczelnie techniczne przez wiele lat kszta³ci³y specjalistów g³ównie na potrzeby gospodarki sterowanej centralnie, w której przewa¿a³y przemys³y tradycyjne, natomiast udzia³ nowoczesnych technologii by³ stosunkowo niewielki. Zmiany o charakterze rynkowym os³abi³y powi¹zania miêdzy systemem edukacji a przedsiêbiorstwami, które ukszta³towa³y siê jeszcze w cza42

POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 1/2006

sach gospodarki centralnej. Znaczna czêæ ówczesnych przedsiêbiorstw upad³a, zmniejszy³ siê
popyt na tradycyjnych in¿ynierów, uprofilowanych cile technicznie, odpowiadaj¹cych jedynie za techniczn¹ stronê produktów i procesów wytwarzania. Dzisiejsi in¿ynierowie oprócz wiedzy stricte technicznej  zawodowej zobligowani s¹ do posiadania wiedzy o funkcjonowaniu rynku, a tak¿e niezbêdne jest wyposa¿enie ich w umiejêtnoci spo³eczne i wiedzê o zarz¹dzaniu.
Poszerza siê spektrum miejsc pracy wspó³czesnego in¿yniera, znajduje on zatrudnienie nie tylko
w bezporedniej produkcji, ale tak¿e w ca³ej sferze us³ug i obs³udze klienta. Wykorzystuje tam
swoj¹ wiedzê techniczn¹ o produkcie stanowi¹c cenny zasób dla pracodawcy. Wiedza z zakresu
organizacji i zarz¹dzania oraz rynku pracy wydaje siê byæ zatem dla in¿ynierów niezbêdn¹ do
funkcjonowania na wspó³czesnym, niezwykle zmiennym i konkurencyjnym rynku pracy. W zwi¹zku
ze zmian¹ charakteru gospodarki i zmian¹ roli in¿yniera politechniki musz¹ odejæ od wy³¹cznie
technicznego kszta³cenia w kierunku kszta³cenia techniczno-spo³ecznego. Jest to problem nie tylko instytucji edukacyjnych kszta³tuj¹cych kwalifikacje zawodowe i wp³ywaj¹cych na postawy
absolwentów, ale problem wszystkich uczestników rynku pracy. Wiêcej uwagi nale¿y powiêciæ
poszukuj¹cym pracy, jakie trudnoci napotykaj¹ oni w trakcie jej poszukiwania i jakie wymagania
stawiane im s¹ przez rynek pracy. Systemy edukacyjne odczuwaj¹ w zwi¹zku z tym zwiêkszon¹
presjê rynku, ich przekszta³cenie i adaptacja do nowych warunków zewnêtrznych staje siê wyzwaniem dla rz¹dów i ca³ych spo³eczeñstw.

Badania w³asne
Celem badañ przeprowadzonych od maja 2001 r. do marca 2002 r. wród absolwentów dwóch
kierunków Politechniki £ódzkiej, tj. Budownictwa i In¿ynierii rodowiska oraz badañ przeprowadzonych od lipca do wrzenia 2002 r. wród pracodawców bran¿y budowlanej by³o uzyskanie
opinii absolwentów na temat ich przygotowania do wejcia i poruszania siê na rynku pracy oraz
zbadanie, czy kwalifikacje posiadane przez tych absolwentów s¹ adekwatne do wymagañ pracodawców.
Badane kierunki: Budownictwo (w tym dwie specjalnoci: In¿ynieria procesów budowlanych  IPB oraz Konstrukcje budowlane i in¿ynierskie  KBI) i In¿ynieria rodowiska P£ (w tym
dwie specjalnoci: Urz¹dzenia cieplne, zdrowotne i oczyszczanie powietrza oraz Zaopatrzenie
w wodê, unieszkodliwianie cieków i odpadów) ze wzglêdu na przedmioty podstawowe i techniczne, nale¿¹ce do kanonu kszta³cenia na kierunkach technicznych, s¹ kierunkami typowymi dla
wy¿szych uczelni technicznych. Ró¿ni¹ siê one zakresem przedmiotów nietechnicznych. Realnie
przeprowadzone zajêcia nietechniczne dla badanych kierunków kszta³towa³y siê na poziomie
14,9%17,4%. Dla porównania, wspó³czesny in¿ynier w krajach takich jak W. Brytania czy Niemcy
w toku studiów otrzymuje oko³o 40%45% wiedzy nietechnicznej: mened¿erskiej, spo³ecznej
i innej (U. Jeruszka, 1999, s. 177).
Badania prowadzone wród absolwentów by³y dwuetapowe. Pierwsza czêæ badañ zosta³a
przeprowadzona za pomoc¹ metody ankietowej i objêto nimi 133 absolwentów (wszystkich absolwentów badanych kierunków, którzy ukoñczyli studia w roku akademickim 2000/2001 tu¿ po
obronie pracy magisterskiej). Ostatecznie zebrano 127 ankiet (95,5%) (5 osób nie zwróci³o ankiet,
jedna odmówi³a jej wype³nienia).
Druga czêæ badañ wród absolwentów polega³a na przeprowadzeniu wywiadów po kilku
miesi¹cach od obrony z t¹ grup¹ absolwentów, którzy bronili siê jako pierwsi (w maju i czerwcu
2001 r.) i najd³u¿ej funkcjonowali na rynku pracy jako absolwenci. Ta czêæ badañ zosta³a przeEDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 1/2006
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prowadzona od lutego do pocz¹tku kwietnia 2002 r. Wywiad w II. etapie badañ przeprowadzono
z 36 osobami (planowano przeprowadziæ go z 37 osobami, do jednej nie uda³o siê dotrzeæ).
Na podstawie badañ przeprowadzonych wród absolwentów kierunków Budownictwo i In¿ynieria rodowiska P£ wyci¹gniêto nastêpuj¹ce wnioski dotycz¹ce przygotowania tych absolwentów do wejcia na rynek pracy:
Absolwentom studiów technicznych brakuje wiedzy praktycznej, a¿ 60% badanych wymienia wiedzê praktyczn¹ jako tê, której nie nabyli w wystarczaj¹cym zakresie. Opinia ta nie zmieni³a
siê po omiu miesi¹cach funkcjonowania na rynku pracy. Ci absolwenci, którzy mieli uwagi dotycz¹ce wiedzy praktycznej, zwracali uwagê przede wszystkim na zbyt ma³¹ iloæ odniesieñ teorii
do praktyki i podawania zbyt ma³ej iloci praktycznych rozwi¹zañ oraz na brak mo¿liwoci zdobycia wiedzy praktycznej w postaci spotkañ z ludmi z bran¿y, wycieczek do firm oraz praktyk,
które pozwoli³yby dodatkowo na zdobycie dowiadczenia zawodowego w trakcie studiów. Absolwentom brakowa³o na studiach równie¿ wiedzy o nowoczesnych materia³ach i technologiach
(w ca³ej populacji stwierdzi³o tak 41% badanych, w grupie osób broni¹cych siê najwczeniej a¿
62% badanych stwierdzi³o, ¿e by³o za ma³o tej wiedzy) i o stosowanych bran¿owych programach
komputerowych (38%). Du¿a czêæ osób wskaza³a równie¿ na braki wiedzy w sferze metod
i technik poszukiwania pracy (32% badanych), prawa pracy (29% badanych) oraz wiedzy na temat prowadzenia w³asnej dzia³alnoci gospodarczej (zaraz po studiach by³o to 28%, po omiu
miesi¹cach od obrony stwierdzi³o tak a¿ 89% badanych).
Absolwentom brakowa³o równie¿ wiedzy z dziedziny organizacji i zarz¹dzania oraz rynku
pracy. Zaraz po studiach, w I. etapie badañ 67% osób uwa¿a³o, i¿ za ma³o by³o na studiach wiedzy
z zakresu organizacji i zarz¹dzania. Na braki wiedzy z zakresu rynku pracy z kolei zaraz po studiach narzeka³o a¿ 84% osób. Po kilkumiesiêcznym okresie funkcjonowania na rynku pracy
(II etap badañ) nadal wskazywano na braki wiedzy z zakresu organizacji i zarz¹dzania, uzna³o tak
47% uczestników wywiadu. W dalszej kolejnoci wymieniano niedosyt wiedzy z zakresu rynku
pracy (44%) oraz z zakresu jêzyków obcych i nowoci komputerowych (42% badanych). Wiedzy
z zakresu organizacji i zarz¹dzania najbardziej brakowa³o absolwentom kierunku In¿ynieria rodowiska zarówno na specjalnoci Zaopatrzenie w wodê jak i na specjalnoci Urz¹dzenia cieplne.
Lepsze oceny co do iloci wiedzy z zakresu organizacji i zarz¹dzania w grupie osób broni¹cej siê
najwczeniej i póniej bior¹cej udzia³ w II etapie badañ wynika, i¿ by³a to g³ównie specjalnoæ
IPB, która mia³a najwiêksz¹ iloæ wiedzy z tego zakresu w trakcie studiów. Mimo to, oni równie¿
mieli uwagi co do tej wiedzy. Osoby, które stwierdzi³y, ¿e brakowa³o im na studiach wiedzy
z zakresu zarz¹dzania zwraca³y uwagê na potrzebê wiedzy zw³aszcza z zakresu finansów, z zakresu prowadzenia w³asnej dzia³alnoci gospodarczej oraz zwiêkszenia liczby godzin z zakresu zarz¹dzania ludmi. Absolwenci zg³osili równie¿ potrzebê wiedzy na temat funkcjonowania rynku
pracy i prawa pracy. Wiedzy z zakresu rynku pracy brakowa³o wszystkim absolwentom, ale najbardziej osobom ze specjalnoci Urz¹dzenia cieplne (93%), niewiele mniej osobom ze specjalnoci IPB (91%) i ze specjalnoci Zaopatrzenie w wodê (89%).
Absolwenci, którzy zg³aszali zarzuty do wiedzy zawodowej, narzekali g³ównie na rozdwiêk
wiedzy przekazywanej na uczelni z rzeczywistoci¹. Dotyczy³o to przede wszystkim uczenia ich
przestarza³ych rozwi¹zañ (archaizmów) i przekazywania ma³ej iloci wiedzy o nowych metodach
i rozwi¹zaniach wspó³czenie stosowanych (nowociach).
Ponad po³owa badanych absolwentów zaraz po studiach stwierdzi³a natomiast, i¿ na studiach
by³o za du¿o wiedzy teoretycznej. Po omiu miesi¹cach od obrony (II etap badañ) a¿ 44% badanych stwierdzi³o, ¿e dosta³o za du¿o wiedzy teoretycznej. Ich zarzut dotyczy³ g³ównie tego, ¿e
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wiedza ta by³a przedstawiona w sposób zbyt naukowy (wiele definicji, twierdzeñ, dowodów
i wyprowadzeñ wzorów na kilkadziesi¹t stron, których nie wykorzystuje siê w rzeczywistoci).
Absolwenci raczej negatywnie oceniaj¹ swoje przygotowanie do poszukiwania pracy nabyte
podczas studiów. Nieco lepiej swoje przygotowanie do poszukiwania pracy ocenili uczestnicy
wywiadów po omiu miesi¹cach od obrony. Osoby, które nie by³y w pe³ni usatysfakcjonowane
przygotowaniem do poszukiwania pracy wskazywa³y na kilka kwestii: czas na to powiêcony by³
zbyt krótki, brakowa³o bezporednich kontaktów z pracodawcami, narzekali na s³abe przygotowanie praktyczne do wykonywania zawodu, mieli zastrze¿enia do organizacji i przebiegu praktyk
oraz brakowa³o im na studiach kszta³towania umiejêtnoci autoprezentacji. Mimo ¿e absolwenci
w du¿ym stopniu uznali, ¿e nie zostali przygotowani do poszukiwania pracy, to wiêkszoæ z nich
uwa¿a³a, ¿e posiada wiedzê o sytuacji na rynku pracy.
Osoby ze specjalnoci Urz¹dzenia cieplne i Zaopatrzenie w wodê w porównaniu ze specjalnociami IPB i KBI zg³aszaj¹ wiêksze zapotrzebowanie na sumê wiedzy z zakresu organizacji
i zarz¹dzania oraz rynku pracy1. Wynika to z tego, ¿e kierunek In¿ynieria rodowiska (specjalnoci Urz¹dzenia cieplne i Zaopatrzenie w wodê) nie otrzyma³ tej wiedzy w toku studiów w postaci
osobnych przedmiotów w przeciwieñstwie do kierunku Budownictwo (specjalnoci IPB i KBI).
Najbardziej usatysfakcjonowani pod tym wzglêdem s¹ absolwenci specjalnoci IPB, gdzie tej
wiedzy by³o najwiêcej (tabela 1).
Tabela 1. Zró¿nicowanie wiedzy ze wzglêdu na specjalnoæ
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ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ.

Osoby zg³aszaj¹ce wiêksze zapotrzebowanie na wiedzê z zakresu organizacji i zarz¹dzania
oraz rynku pracy to osoby oczekuj¹ce wy¿szych wynagrodzeñ oraz osoby sk³onne podj¹æ pracê
nie w zawodzie (tabela 2 i tabela 3).
Tabela 2. Zró¿nicowanie wiedzy ze wzglêdu na ustêpstwo  pracê nie w zawodzie
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 ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ.
1

Pos³u¿ono siê analiz¹ wariancji i stworzono zmienn¹ syntetyczn¹  wiedza, sk³adaj¹c¹ siê z dwóch komponentów: wiedzy z zakresu zarz¹dzania oraz wiedzy z zakresu rynku pracy.
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Tabela 3. Zró¿nicowanie wiedzy ze wzglêdu na ustêpstwo  nisk¹ p³acê
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ród³o:
Opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ.

Badania wród pracodawców zosta³y przeprowadzone od lipca do wrzenia 2002 r. w grupie
30 celowo dobranych pracodawców, obejmuj¹cych przedsiêbiorstwa prowadz¹ce dzia³alnoæ
w bran¿y budowlanej na terenie województwa ³ódzkiego. Ostatecznie zebrano informacje od 25
pracodawców w wiêkszoci metod¹ wywiadu indywidualnego. Sporód 25 badanych przedsiêbiorstw: 14 stanowi³y firmy zatrudniaj¹ce do 50 pracowników, 9 to przedsiêbiorstwa zatrudniaj¹ce 50100 pracowników oraz 2 to firmy zatrudniaj¹ce powy¿ej 100 pracowników. Celem wywiadu by³o zebranie opinii pracodawców na temat przygotowania zawodowego absolwentów badanych kierunków.
Pracodawcy uwa¿aj¹, i¿ absolwenci s¹ dobrze przygotowani pod wzglêdem teoretycznej
wiedzy technicznej, ale nie potrafi¹ zastosowaæ jej w praktyce. Brak im wiedzy i umiejêtnoci
praktycznych oraz praktycznego podejcia do wykonywanych zadañ. Charakteryzuje ich brak
samodzielnoci, pewnoci w sferze wykorzystywania wiedzy i umiejêtnoci zawodowych oraz
wytrwa³oci w pracy. Ceni¹ ich natomiast za aktywnoæ, innowacyjnoæ, dyspozycyjnoæ i zapa³
do pracy, który uto¿samiaj¹ g³ównie z m³odoci¹.
Pracodawcy krytycznie ocenili absolwentów ze wzglêdu na brak podstawowej wiedzy i umiejêtnoci z zakresu przygotowania inwestycji, w tym kalkulacji produkcji i procedur przetargowych. Brakuje im równie¿ wiedzy i umiejêtnoci z zakresu zarz¹dzania ludmi i relacji miêdzyludzkich, w tym motywowania pracowników na stanowiskach robotniczych. Absolwentom brakuje umiejêtnoci planowania pracy i organizacji czasu pracy w³asnego i podleg³ych im pracowników. Pracodawcy dostrzegli u absolwentów równie¿ brak gotowoci do wykonywania zadañ
spoza budownictwa i gotowoci do podnoszenia kwalifikacji. Docenili oni natomiast posiadan¹
przez absolwentów wiedzê teoretyczn¹ w zakresie konstrukcji, wiedzê ogóln¹ na temat technologii procesów produkcji, umiejêtnoæ projektowania oraz posiadan¹ przez niektórych absolwentów ogóln¹ wiedzê o zarz¹dzaniu. Pracodawcy pozytywnie oceniaj¹ tak¿e absolwentów za posiadanie wiedzy z zakresu aktualnie stosowanych bran¿owych programów komputerowych, któr¹
zdobyli poza uczelni¹ na finansowanych przez siebie kursach.
Absolwentom brakuje jednak znajomoci nowych technik i technologii (brakuje im wiedzy
o nowych metodach, materia³ach i rozwi¹zaniach wspó³czenie stosowanych) a wiedza, któr¹
posiadaj¹ w tym wzglêdzie, jest niedostosowana do szybko zmieniaj¹cych siê warunków. Brakuje
im równie¿ znajomoci jêzyków obcych.
Pracodawcy wymieniali ró¿ne przyczyny zatrudniania absolwentów badanych kierunków.
Sk³ania³a ich g³ównie wiedza techniczna, znajomoæ technik komputerowych (programów projektowych), potrzeba wykszta³cenia w³asnych kadr, zapa³ do pracy, kreatywnoæ i wie¿oæ umys³u. Jednoczenie podawali przyczyny niechêci wobec ich zatrudniania. Pracodawcy wymieniali
tu najczêciej brak dowiadczenia zawodowego, brak uprawnieñ budowlanych, brak potrzeb kadrowych, brak wiedzy techniczno-organizacyjnej, rutyny, a tak¿e brak dowiadczenia w kontaktach z ludmi i ukierunkowania zawodowego.
46

POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 1/2006

Pracodawcy wyra¿ali ró¿ne opinie na temat adekwatnoci programów kszta³cenia in¿ynierów do potrzeb rynku pracy: 6 przedsiêbiorstw stwierdzi³o, ¿e programy te raczej nie s¹ adekwatne do potrzeb rynku, 4 firmy, ¿e nie s¹, kolejnych 10 firm stwierdzi³o, ¿e raczej s¹, 2, ¿e
s¹ adekwatne, pozostali nie mieli zdania na ten temat. Na pytanie, czy chcieliby wp³ywaæ na
treæ programów kszta³cenia in¿ynierów, prawie po³owa pracodawców (12 z 25) wyrazi³a tak¹
wolê, pozosta³e firmy nie chcia³y wp³ywaæ na treæ programów studiów.
Blisko po³owa pracodawców nie planowa³a w najbli¿szym czasie (w perspektywie najbli¿szego roku) zatrudniæ absolwentów  odpowiedzi takiej udzielono w 12 przedsiêbiorstwach. Argumentowano to g³ównie z³¹ sytuacj¹ gospodarcz¹ i kondycj¹ bran¿y w regionie. Pozosta³e 13
firm deklarowa³o chêæ zatrudnienia absolwentów badanych kierunków w perspektywie roku.
Wiêkszoæ pracodawców (15 z 25) deklarowa³o chêæ przyjêcia studentów na praktyki zawodowe. Co ciekawe, pracodawcy, którzy nie deklarowali chêci przyjêcia studentów na praktyki
zawodowe (10 firm), a¿ w 90% narzekali na brak dowiadczenia zawodowego i wiedzy praktycznej u absolwentów.
Pracodawców poproszono równie¿ o sformu³owanie wymagañ wobec absolwentów. Wymieniali oni przede wszystkim posiadanie wiedzy technicznej, odpowiedzialnoæ, samodzielnoæ, chêæ
uczenia siê, chêæ do pracy, ambicjê, pracowitoæ, kreatywnoæ, zaanga¿owanie i dyspozycyjnoæ.
Chcieliby, ¿eby m³odzi in¿ynierowie mieli umiejêtnoæ wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce i chocia¿ minimum praktycznego podejcia do zawodu. Przyda³aby siê równie¿ znajomoæ
rynku budowlanego.
Przedstawicieli firm bior¹cych udzia³ w badaniu poproszono równie¿ o podanie kryteriów,
jakie stosuj¹ wobec osób z wy¿szym wykszta³ceniem staraj¹cych siê o pracê u nich. Pracodawcy
podawali tu przede wszystkim dowiadczenie zawodowe, rodzaj wykszta³cenia i wiedzê techniczn¹. Bardzo istotna dla pracodawców by³a równie¿ dyspozycyjnoæ czasowa i terytorialna,
tak¿e posiadanie uprawnieñ budowlanych, pracowitoæ, bardzo dobra znajomoæ bran¿owych programów komputerowych, charakter kandydata-przebojowoæ, okazana chêæ i zaanga¿owanie
w problematykê firmy. Wymieniano równie¿ znajomoæ bran¿y budowlanej i posiadanie dodatkowych kwalifikacji, znajomoæ jêzyków obcych, prawo jazdy, umiejêtnoæ prowadzenia prezentacji przed du¿¹ grup¹ osób i kulturê osobist¹, tak¿e umiejêtnoci marketingowe i zarz¹dcze.
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Jakoæ pracy nauczycieli
The quality of teachers work

S³owa kluczowe: edukacja, nauczyciel, Strategia Lizboñska.
Key words: education, teacher, Lisbon Strategy.
Summary
Poland has become a fully member of European Union. It is very important on account of economic,
social and education cases. After signing Treaty of Accession, we are responsible for improving
education and training level and blooming member states cultures. The improvement of educational
level requires from schools to acquire new competences and knowledge. European countries have
to develop it. Teachers and trainers must be systematically evaluated in accordance with statutory
law in force concerning education and evaluation of their work. These regulations must be adjusted
to current social and economic situation in our country and in Europe.

Wprowadzenie
Po wielu latach starañ Polska sta³a siê w 2004 roku niemal pe³noprawnym cz³onkiem Unii
Europejskiej1. Fakt ten oznacza, ¿e sytuacja w naszym kraju musi byæ rozpatrywana w kontekcie
tego, co siê we Wspólnocie dzieje nie tylko na polu gospodarczym, ale tak¿e politycznym i spo³ecznym. Gospodarka bowiem rz¹dzi siê swoimi prawami, ale jednoczenie dotyka istotnych spraw
spo³ecznych, w tym równie¿ szeroko pojêtej edukacji. Podpisuj¹c traktat akcesyjny zobowi¹zalimy siê mi.n. do:
 podejmowania odpowiednich rodków koniecznych do zapewnienia efektywnego wykonywania i stosowania prawa wspólnotowego oraz
 dzia³ania do osi¹gniêcia celów okrelonych w Traktacie.
Szczególne znaczenie ma tu artyku³ 3(q) Traktatu Ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹,
który stanowi, i¿ w celu osi¹gniêcia stawianych przed Wspólnot¹ celów powinna ona przyczyniaæ
siê do wzrostu poziomu edukacji i szkolenia oraz rozkwitu kultur Pañstw Cz³onkowskich. Zapis
powy¿szy nie tworzy jednak czego, co mo¿na uznaæ za europejsk¹ wspólnotê edukacyjn¹.
W Unii Europejskiej nadal narodowe polityki edukacyjne nie podlegaj¹ g³êbszemu uwspólnotowieniu, tak jak to siê dzieje w innych dziedzinach. Niemniej jednak, co najmniej od po³owy lat
90. ubieg³ego wieku podejmowane s¹ inicjatywy edukacyjne, które winny znajdowaæ szeroki od1

Nale¿y pamiêtaæ o okresach przejciowych w ró¿nych obszarach funkcjonowania UE, w tym w obszarach swobodnego przep³ywu osób.
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dwiêk w polityce krajowej. Wynika to z traktatowych podstaw wspó³pracy edukacyjnej. Do podstaw tych nale¿y:
 promowanie mobilnoci uczniów, studentów i nauczycieli,
 rozwój wspó³pracy pomiêdzy szko³ami i uczelniami,
 zachêcanie do nauki jêzyków obcych,
 uznawanie tytu³ów i stopni naukowych, kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
 promowanie kszta³cenia otwartego i kszta³cenia na odleg³oæ.
Reasumuj¹c powy¿sze cele, od po³owy lat 90. XX wieku powstawa³y programy wspó³pracy
edukacyjnej, adresowane do szkó³, nauczycieli i uczniów, tworz¹ce swoiste pomosty. Ponadto
Komisja Europejska opracowa³a kilka Bia³ych Ksi¹g. W najwa¿niejszej z nich  Bia³ej Ksiêdze
Kszta³cenia i Doskonalenia Nauczanie i uczenie siê. Na drodze do ucz¹cego siê spo³eczeñstwa
(1995) silnie akcentuj¹cej zwi¹zek miêdzy edukacj¹ a zatrudnieniem, wskazano, ¿e postêp naukowo-techniczny wp³ywa na przemiany przedsiêbiorstw i rodzajów wykonywanej w nich pracy.
Przemiany te od szkó³ wymagaj¹ nowych umiejêtnoci i nowych rodzajów wiedzy. Zmieniaj¹ równie¿ sposób ¿ycia (...) stanowi¹ zapowied jutrzejszego spo³eczeñstwa. Dla Europy i dla
nas wszystkich wyzwaniem jest opracowanie tych zmian i niedopuszczenie, aby wywar³y na nas
niekontrolowany wp³yw. Poniewa¿ nie zdo³alimy ich zawczasu przewidzieæ, nasze kraje dowiadczaj¹ dramatycznego wzrostu bezrobocia. (...) W tym kontekcie edukacja odgrywa, rzecz jasna,
rolê pierwszoplanow¹. (...) Jednoczenie okrelono wspólny cel, którym jest przygotowanie
p³ynnego przejcia Europejczyków do modelu spo³ecznego opartego na zdobywaniu umiejêtnoci
w trakcie ci¹g³ego uczenia siê i nauczania. Innymi s³owy i do spo³eczeñstwa ucz¹cego siê.
Osi¹gniêcie tego celu poci¹gnie za sob¹ zmianê charakteru szko³y i ró¿nicowanie jej funkcji.
Zmiana ta wymagaæ bêdzie wielkiego wysi³ku skierowanego na ustanowienie partnerstwa miêdzy
sektorem publicznym i prywatnym oraz cis³ej wspó³pracy szko³y i przedsiêbiorstwa, zw³aszcza
w odniesieniu do opanowania i stosowania nowych technik przetwarzania i przekazywania informacji. Wed³ug ogólnie wyra¿onych pogl¹dów g³ówn¹ rolê sprawcz¹ przemian bêdzie nauczyciel,
który nie bêdzie, jak dawniej, depozytariuszem specjalistycznej wiedzy, lecz jego rola zapewne
zró¿nicuje siê i wzbogaci, pod warunkiem ¿e wykszta³cenie i uznanie spo³eczne, stosownie do
jego odpowiedzialnoci, wyposa¿y go w zdolnoæ i wolê dzia³ania. Przekaz wiedzy bêdzie wprawdzie nadal jego podstawowym zadaniem, lecz wymagaæ siê bêdzie od niego wyjanienia celów
i sensu aktu kszta³cenia, wskazywania dróg, kreowanie kolektywnej dynamiki w powierzonych
mu grupach, ci¹g³ej oceny uczniów, ale równie¿ wstawienniczej edukacji i sporz¹dzania repertorium róde³ wiedzy.
Na kompetencje nauczycieli sk³adaæ siê bêdzie wówczas opanowanie okrelonych dziedzin
wiedzy, wiedza o uczniach oraz zdolnoæ do tworzenia rodowiska sprzyjaj¹cego nauce i kierowanie nim2.
Podsumowuj¹c nale¿y powtórzyæ za cytowanym wy¿ej autorem Dzi, jak nigdy przedtem,
staje siê oczywiste, ¿e jakoæ edukacji zale¿y od jakoci kadry nauczycielskiej i jej ofiarnoci3.

Jakoæ kadry nauczycielskiej w dokumentach UE
Pod koniec XX wieku pojawi³y siê nowe wyzwania zwi¹zane z globalizacj¹ i rosn¹c¹ konkurencyjnoci¹ gospodarek wiatowych, a tak¿e z pojawieniem siê w krajach Wspólnot Europej2
3

F. Mzyor: Przysz³oæ wiata, Fundacja Studiów i Badañ Edukacyjnych, Warszawa 2001, s. 394.
Tam¿e, s. 380.
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skich barier strukturalnych spowalniaj¹cych wzrost gospodarczy. Zjawiska te doprowadzi³y do
szerokiej dyskusji nad stworzeniem nowego programu gospodarczego UE. Wynikiem tej dyskusji
by³a przyjêta w marcu 2000 r. podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Lizbonie strategia, zwana skrótowo strategi¹ lizboñsk¹, która sta³a siê najwa¿niejszym programem gospodarczo-spo³ecznym Unii Europejskiej do roku 2010. Strategia skupi³a siê na czterech kwestiach:
 innowacyjnoci (gospodarka oparta na wiedzy),
 liberalizacji (rynków telekomunikacji, energii, transportu oraz rynków finansowych),
 przedsiêbiorczoci (u³atwienia w zak³adaniu i prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej),
 spójnoci spo³ecznej (kszta³towanie nowego modelu aktywnego pañstwa socjalnego).
Realizacja powy¿szych celów strategicznych ma spowodowaæ, ¿e: gospodarka europejska
powinna staæ siê najbardziej konkurencyjn¹ i dynamiczn¹ gospodark¹ w wiecie, gospodark¹ opart¹
na wiedzy. Zdoln¹ do trwa³ego wzrostu, tworz¹c¹ coraz wiêksz¹ liczbê lepszych miejsc pracy
i zapewniaj¹c¹ wiêksz¹ spójnoæ spo³eczn¹4.
Ogólne zapisy strategii lizboñskiej, w obszarze edukacji zosta³y uszczegó³owione podczas
posiedzenia Rady Europejskiej w 2001 r. w Sztokholmie. Raport okreli³ dla edukacji trzy cele
strategiczne:
 poprawa jakoci i efektywnoci systemów edukacji w UE,
 u³atwienie powszechnego dostêpu do systemów edukacji,
 otwarcie systemów edukacji na rodowisko i wiat.
Konkretyzacja ogólnie zak³adanych celów strategicznych edukacji zosta³a zawarta w dokumencie Rady Europejskiej w lutym 2002 r. pt. Edukacja w Europie: ró¿ne systemy kszta³cenia
i szkolenia wspólne cele do roku 2010. Powy¿szy program prac dotycz¹cych przysz³ych celów
systemów edukacji znany jest pod nazw¹ Program Barceloñski. Program ten rozwija trzy cele
okrelone w Raporcie Sztokholmskim w 13 celów szczegó³owych. Ka¿dy z celów szczegó³owych
okrela kluczowe zagadnienia, niezbêdne do osi¹gniêcia poszczególnych celów.
Celem strategicznym nr 1 jest poprawa jakoci i efektywnoci systemów edukacji w Unii
Europejskiej.
Cel ten podzielono na piêæ celów szczegó³owych, mianowicie:
Cel 1.1. Podniesienie jakoci kszta³cenia i doskonalenia nauczycieli i osób prowadz¹cych szkolenia.
Cel 1.2. Rozwijanie kompetencji i umiejêtnoci potrzebnych dla spo³eczeñstwa wiedzy.
Cel 1.3. Zapewnienie powszechnego dostêpu do technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Cel 1.4. Zwiêkszenie rekrutacji w dziedzinach nauk cis³ych i technicznych.
Cel 1.5. Optymalne wykorzystanie zasobów.
Numeracja poszczególnych celów szczegó³owych nie jest przypadkowa. wiadczy o tym
zapis: w strategii budowy spo³eczeñstwa wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy kluczow¹ rolê
odgrywa nauczyciel i osoby prowadz¹ce szkolenie5. Cel ten jest równie¿ najistotniejszy z punktu
widzenia naszego opracowania.
Kluczowymi zagadnieniami, wskazuj¹cymi, jakie dzia³ania nale¿y podj¹æ, aby osi¹gn¹æ ten
cel, s¹:
 okrelenie umiejêtnoci, jakie powinni posiadaæ nauczyciele i osoby prowadz¹ce szkolenia
zgodnie z ich zmieniaj¹c¹ siê rol¹ w spo³eczeñstwie,
4
5

Posiedzenie Rady Europy w Lizbonie 23 i 24 marca 2000 r. Wnioski Prezydencji ust. 5.
Tam¿e.
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 stworzenie warunków, które u³atwi¹ nauczycielom i osobom prowadz¹cym szkolenie wype³-

nianie zadañ, jakie stawia przed nimi spo³eczeñstwo wiedzy, m.in. poprzez kszta³cenie i doskonalenie zawodowe w kontekcie zasady uczenia siê przez ca³e ¿ycie (kszta³cenie ustawiczne),
 zapewnienie odpowiedniego naboru do zawodu nauczycielskiego  do wszystkich przedmiotów, na wszystkich szczeblach nauczania, a tak¿e uatrakcyjnienie kszta³cenia i doskonalenia
zawodowego,
 pozyskanie do procesu nauczania i szkolenia osób, które uzyska³y dowiadczenie zawodowe
w innych dziedzinach.
Omawiany cel, obok kluczowych zagadnieñ okrela równie¿ wskaniki jakociowe, wród
których wymieniono:
 ocenê programów kszta³cenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 wymagania kwalifikuj¹ce do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z poziomem wykszta³cenia.
Przyjmuj¹c Program Barceloñski szefowie pañstw i rz¹dów UE og³osili, i¿ edukacja w UE
powinna staæ siê wzorem dla ca³ego wiata pod wzglêdem jakoci i u¿ytecznoci spo³ecznej,
a Europa powinna byæ miejscem najbardziej atrakcyjnym dla studentów, nauczycieli akademickich i naukowców z innych rejonów wiata.
W celu monitorowania prac nad wdro¿eniem postanowieñ ww. dokumentów Pañstwa Cz³onkowskie zosta³y zobowi¹zane do sk³adania odpowiednich raportów.
W lutym 2004 r. Rada i Komisja Europejska przyjê³a wspólny raport okresowy na temat
wdra¿ania szczegó³owego programu pracy, dotycz¹cego realizacji celów systemów edukacji i szkolenia w Europie zatytu³owany Edukacja i szkolenie 2010. Sukces Strategii Lizboñskiej zale¿y od
wprowadzenia natychmiastowych reform.
W raporcie ministrowie edukacji Pañtw Cz³onkowskich kolejny raz podkrelili, ¿e ich
intencj¹ nie jest ani definiowanie celów krajowych, ani za³o¿enie, jakie decyzje powinny podejmowaæ rz¹dy poszczególnych pañstw w sprawach okrelania i osi¹gania celów w³asnej polityki edukacyjnej, niemniej jednak uwa¿aj¹, ¿e aby utrzymaæ osi¹gniête tempo rozwoju, nale¿y opracowaæ system monitorowania postêpu w realizacji wspólnych celów systemów edukacji
i szkolenia.
W tym celu postanowiono, ¿e Rada i Komisja do dwa lata bêd¹ przedstawia³y na wiosennym
spotkaniu Rady Europejskiej wspólny raport na temat wdra¿ania programu pracy (Edukacja
i szkolenie 2010), dotycz¹cego realizacji celów systemów edukacji i szkolenia (tj. w roku 2006,
2008 i 2010). W tym kontekcie Pañstwa Cz³onkowskie bêd¹ przekazywaæ Komisji niezbêdne
informacje na temat podejmowanych przez siebie dzia³añ i postêpu w realizacji wspólnych celów
na poziomie krajowym.
Materia³y przekazywane przez Pañstwa Cz³onkowskie powinny zawieraæ informacje dotycz¹ce priorytetów przeprowadzanych reform i dzia³añ podejmowanych na poziomie krajowym
w zale¿noci od sytuacji panuj¹cych w poszczególnych pañstwach.
Informacje te zast¹pi¹ dotychczasowe raporty, o których by³a mowa wy¿ej.
Przeprowadzaj¹c reformy i inwestuj¹c w edukacjê Pañstwa Cz³onkowskie winny uwzglêdniaæ, ¿e bêd¹ one znacznie mniej efektywne jeli bêd¹ braæ pod uwagê wy³¹cznie krajowe
i regionalne potrzeby, bez uwzglêdniania wymiaru europejskiego, natomiast w kontekcie europejskiego obszaru edukacyjnego, ich skutecznoæ mo¿e byæ znacznie wy¿sza. Kryteria oceny jakoci i adekwatnoci programów kszta³cenia oraz instytucji musz¹ byæ kompatybilne na poziomie
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europejskim i musz¹ przyczyniæ siê do podniesienia Europy do rangi wiatowego lidera w tych
obszarach6 .

Jakoæ pracy nauczyciela w Polsce
Polska, maj¹c perspektywê bliskiego przyst¹pienia do Unii Europejskiej, ju¿ kilka lat temu
podjê³a trud w³¹czenia siê do wdra¿ania poszczególnych zapisów strategii z Lizbony, uznaj¹c, ¿e
jest to dokument wielkiej wagi, wytyczaj¹cy bardzo istotne kierunki rozwoju Unii Europejskiej
w dziedzinach, które na globalnym rynku dóbr i idei maj¹ decyduj¹ce znaczenie.
Dotyczy to równie¿ obszaru edukacji skonkretyzowanych w dokumentach Rady i Komisji
Europejskiej. Szczególnie w Raporcie Sztokholmskim  Wspólne europejskie cele strategiczne
w praktyce edukacyjnej przyjêtym na posiedzeniu Rady Europejskiej w Sztokholmie w marcu
2001 r. i Programie barceloñskim  Europejski program realizacji celów strategicznych systemów
edukacji przyjêtym na posiedzeniu Rady Europejskiej w Barcelonie w lutym 2002 r.
Znalaz³o to odbicie w przyjêciu dokumentów o znaczeniu strategicznym, takich jak:
 Strategia rozwoju edukacji narodowej na lata 20012006,
 Strategia rozwoju szkolnictwa wy¿szego w Polsce do roku 2010,
 Strategia rozwoju kszta³cenia ustawicznego do roku 2010.
Z punktu widzenia tematu opracowania szczególne znaczenie ma pierwsza z tych strategii,
która zagadnieniu jakoci pracy nauczycieli powiêci³a ca³y rozdzia³ (Rozdzia³ II Podniesienie
jakoci pracy nauczycieli).
W rozdziale tym stwierdzono, ¿e nadrzêdny cel edukacji, jakim jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, mo¿e byæ osi¹gniêty tylko przez nauczycieli, którzy bêd¹ posiadaæ
wysokie zawodowe i moralne kwalifikacje, uzyskaj¹ mo¿liwoæ dobrego przygotowania i wysokiego uposa¿enia, ale przede wszystkim poczuj¹ siê odpowiedzialni za poziom i postêp w zakresie
powierzonych ich trosce uczniów.
Podkrelaj¹c kluczow¹ rolê nauczyciela, uznano, ¿e dla zapewnienia polskiej szkole najlepszych nauczycieli szczególnie wa¿ne jest, m.in.:
 przygotowanie wszystkich nauczycieli do samodzielnego opracowywania programów nauczania
i programów wychowania,
 doskonalenie nauczycieli szczególnie w zakresie funkcji dydaktycznej i wychowawczej do
tworzenia warunków do pe³nienia przez nich bardziej podmiotowej .... roli w edukacji (...),
 usprawnienie systemu awansu zawodowego w taki sposób, aby przyczyni³ siê do podnoszenia
kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
 stworzenie warunków, aby nauczyciele nabywali umiejêtnoci czynnego korzystania z technologii informacyjnych dla realizacji z uczniem zadañ edukacyjnych oraz przyswajali sobie
znajomoæ co najmniej jednego jêzyka obcego krajów cz³onkowskich UE,
 doskonalenie kryteriów, metod mierzenia, oceny kwalifikacji i dorobku nauczycieli oraz systemu awansu zawodowego, aby pobudziæ ich osobiste zainteresowania podnoszeniem jakoci
ich pracy edukacyjnej.
Zapisy strategii znalaz³y odbicie zarówno w aktach prawnych rangi ustawowej, jak i w przepisach wykonawczych. Najwa¿niejsze z nich to:
6

Komunikat Komisji Skuteczne inwestowanie w edukacjê i imperatyw dla Europy.
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 Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty, która na skutek licznych zmian dokonanych
po przyjêciu strategii zosta³a opublikowana jako tekst jednolity w 2004 r. (Dz.U.Nr 256 poz. 257),
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112
z póniejszymi zmianami),
 Ustawa z dnia 12 wrzenia 1990 r. o szkolnictwie wy¿szym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z póniejszymi zmianami).
Dla oceny jakoci pracy nauczyciela zasadnicze znaczenie maj¹ zapisy Karty Nauczyciela,
szczególnie art. 6a, który w ust. 1 stanowi, ¿e praca nauczyciela, z wyj¹tkiem pracy nauczyciela
sta¿ysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela mo¿e byæ dokonana w ka¿dym czasie, nie
wczeniej jednak ni¿ po up³ywie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szko³y, który mo¿e zasiêgn¹æ opinii samorz¹du uczniowskiego.
Niezale¿nie od ocen w oparciu o zapisy art. 6a  Karty Nauczyciela w rozdziale 3a uzale¿nia
siê uzyskanie przez nauczyciela wy¿szego stopnia awansu zawodowego od pozytywnej oceny
dorobku zawodowego.
Kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela s¹ zawarte w rozporz¹dzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny
pracy nauczyciela, trybu postêpowania odwo³awczego oraz sk³adu i sposobu powo³ywania zespo³u oceniaj¹cego (Dz.U. Nr 98 poz. 1066) § 2 ust. 8 tego rozporz¹dzenia stanowi, ¿e dyrektor
szko³y dokonuj¹c oceny pracy nauczyciela, uwzglêdnia w szczególnoci:
1) poprawnoæ merytoryczn¹ i metodyczn¹ prowadzonych zajêæ dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuñczych, prawid³owoæ realizacji innych zadañ zawodowych wynikaj¹cych ze statutu
szko³y, (...), kulturê i poprawnoæ jêzyka, pobudzane inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajêciach,
2) zaanga¿owanie zawodowe nauczyciela (uczestnictwo w pozalekcyjnej dzia³alnoci szko³y,
udzia³ w pracach zespo³ów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych dzia³añ w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie ucznia i jego rodowiska, wspó³pracê
z rodzicami),
3) aktywnoæ nauczyciela w doskonaleniu zawodowym,
4) dzia³anie nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzglêdnieniem jego mo¿liwoci i potrzeb,
5) przestrzeganie porz¹dku pracy (punktualnoæ, pe³ne wykorzystanie czasu lekcji, w³aciwe prowadzenie dokumentacji).
Podniesieniu jakoci kwalifikacji i jakoci pracy nauczyciela s³u¿¹ równie¿ inne akty wykonawcze do cytowanych wy¿ej ustaw.
Podniesieniu jakoci kszta³cenia i doskonalenia w szko³ach wy¿szych, na studiach wy¿szych
zawodowych, studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych powiêcone jest rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 wrzenia 2003 r. W sprawie standardów
kszta³cenia nauczycieli (Dz.U. Nr 170 poz. 1655). Za³¹cznik do powy¿szego rozporz¹dzenia okrela
standardy kszta³cenia nauczycieli. Standard obejmuje:
 wymagania ogólne,
 sylwetkê absolwenta,
 wymagane umiejêtnoci,
 grupy przedmiotów i minimalne obci¹¿enie godzinowe na studiach,
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 treci programowe przedmiotów na studiach,
 praktyki pedagogiczne,
 studia podyplomowe w zakresie:
 kszta³cenia kierunkowego,
 przygotowania pedagogicznego,
 przygotowania do pracy w szko³ach i placówkach specjalnych.
Liczne postanowienia dotycz¹ce kszta³cenia nauczycieli zawarte s¹ w rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie okrelenia standardów
nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kszta³cenia (Dz.U. Nr 116,
poz. 1004 z póniejszymi zmianami).
Za³¹cznik nr 4 do powy¿szego rozporz¹dzenia okrela standard nauczania dla kierunku studiów: pedagogika na poziomie studiów magisterskich i studiów zawodowych.
Standard okrela (oddzielnie dla ka¿dego poziomu):
 wymagania ogólne,
 sylwetkê absolwenta,
 grupy przedmiotów i minimalne obci¹¿enia godzinowe,
 praktyki,
 przedmioty w grupach i minimalne obci¹¿enia godzinowe,
 treci programowe przedmiotów,
 zalecenia.
Ocenie jakoci pracy nauczycieli i ich rozwoju zawodowego powiêcone jest porednio rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó³owych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagaj¹cych kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbêdnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a tak¿e kwalifikacji osób, którym mo¿na zleciæ prowadzenie badañ i ekspertyz (Dz.U. Nr 89 poz. 845).
Rozporz¹dzenie to nak³ada na organy sprawuj¹ce nadzór pedagogiczny obowi¹zek prowadzenia
mierzenia jakoci szkó³ i placówek uwzglêdniaj¹c standardy jakoci pracy szkó³ i placówek. Standardy okrelone zosta³y w za³¹czniku do rozporz¹dzenia.
Zgodnie ze standardem ocenie podlega:
1) koncepcja pracy szko³y lub placówki,
2) zarz¹dzanie i organizacja,
3) kszta³cenie,
4) wychowanie i opieka.
W dziale 2 Zarz¹dzanie i organizacja okrelono standardy dla piêciu obszarów, w tym:
 obszar: II.1 Nauczyciele
 obszar: II.2 Rozwój zawodowy nauczycieli.
Dla obszaru II.1 standard stanowi, ¿e Nauczyciele zapewniaj¹ wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej oraz wykonywanych zadañ organizacyjnych. Prowadzone
s¹ eksperymenty i innowacje pedagogiczne oraz inne dzia³ania daj¹ce nauczycielom szanse samorealizacji. Ustalone s¹ kryteria oceny jakoci pracy nauczycieli. Sposób oceniania pracy oraz przyznawanie nagród i dodatków motywuj¹cych jest nauczycielom znany i przez nich akceptowany.
Polityka kadrowa prowadzona przez dyrektora szko³y lub placówki jest planowana i realizowana
stosownie do dzia³ów szko³y lub placówki i kierunków jej rozwoju.
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Wród przyk³adowych wskaników dokonywania oceny, rozporz¹dzenie wymienia m.in.:
 przestrzeganie przepisów dotycz¹cych wymogów kwalifikacyjnych oraz zatrudniania nauczycieli,
 ustalanie zadañ s³u¿bowych i zakresów obowi¹zków,
 wykorzystanie kwalifikacji i dowiadczenia zawodowego nauczycieli.
Dla obszaru II.2 standard okrelono nastêpuj¹co:
Rozwój zawodowy nauczycieli jest zwi¹zany z jakociowym rozwojem szko³y lub placówki oraz indywidualnymi potrzebami. Rozpoznawane s¹ potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego zwi¹zane z rozwojem szko³y lub placówki i z indywidualnymi potrzebami nauczycieli.
Wewnêtrzne doskonalenie zawodowe jest przemylane, zaplanowane, systematyczne i w³aciwie
organizowane. Nauczyciele stosuj¹ nabyt¹ wiedzê i umiejêtnoci w swojej pracy, a ich osi¹gniêcia
s¹ upowszechnione. Rozwój zawodowy jest uwzglêdniony w awansie zawodowym i w ocenie
pracy nauczycieli. Wszystkim nauczycielom zosta³y stworzone równe szanse rozwoju zawodowego. Kolejne etapy awansu zawodowego nauczycieli s¹ dobrze organizowane, a nauczyciele
maj¹ pe³n¹ wiadomoæ wymagañ. Oceny i opinie o ich pracy wskazuj¹ na potrzeby rozwoju
zawodowego. Analizowana jest skutecznoæ form doskonalenia zawodowego.
Przyk³adowe wskaniki stanowi¹, ¿e organ nadzoru pedagogicznego, m.in. ocenia czy:
 rozpoznawane s¹ potrzeby rady pedagogicznej i poszczególnych nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego,
 istnieje plan doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 indywidualne plany rozwoju zawodowego nauczycieli s¹ zgodne z potrzebami szko³y,
 praca ka¿dego nauczyciela jest nale¿ycie nadzorowana i oceniana,
 ocena pracy nauczycieli dostarcza informacji o jakoci ich pracy i ma wp³yw na ich rozwój
zawodowy.
Jak widaæ, chocia¿ standardy s³u¿¹ ocenie pracy szko³y (w powy¿szych przyk³adach ocenie
pracy dyrektora szko³y), niemniej odnosz¹ siê bezporednio do pracy nauczycieli.

Zakoñczenie
Zdecydowana wiêkszoæ dzia³añ podejmowanych w zakresie Strategii Lizboñskiej zwi¹zana
jest z modernizacj¹ polityki zatrudnienia oraz kreowania pozytywnych zmian na rynku pracy.
Powodzenie tych zmian uwarunkowane jest przemodelowaniem systemu kszta³cenia w Pañstwach
Cz³onkowskich UE w taki sposób, by promowaæ rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Przemodelowanie polegaæ musi na zmianie charakteru szko³y i zró¿nicowaniu jej funkcji. Ci¹gle nale¿y
poprawiaæ jakoæ i skutecznoæ edukacji szkolnej. Tylko nowoczesna szko³a, spe³niaj¹ca wysokie
kryteria jakociowe, mo¿e zapewniæ m³odym ludziom zdobycie odpowiednich umiejêtnoci niezbêdnych we wspó³czesnym wiecie, tym samym zagwarantowanie im dobrego startu w ¿yciu
spo³ecznym i zawodowym. Systemy owiatowe winny jednak byæ w równym stopniu otwarte na
ekonomiczn¹ i spo³eczn¹ sytuacjê w³asnych krajów, jak i na zagadnienia europejskie.
Kluczowa rola w przemianach edukacyjnych przypadaæ musi nauczycielom i osobom prowadz¹cym szkolenie. St¹d te¿ w Europie nale¿y po³o¿yæ nacisk na przygotowanie takich grup
zawodowych do zasadniczo zmieniaj¹cych siê ról, jak¹ bêd¹ pe³niæ w spo³eczeñstwie wiedzy oraz
zapewniæ im odpowiednie wsparcie. Nauczycielstwo bêdzie mog³o wype³niaæ sw¹ rolê (...) tylko
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wówczas, gdy ca³a struktura tej grupy zawodowej zostanie lepiej przygotowana do charakteru
nowoczesnych systemów owiatowych7.
Sposób wype³nienia przez nauczycieli ich roli nale¿y systematycznie oceniaæ w oparciu
o istniej¹ce uregulowania prawne dotycz¹ce kszta³cenia i oceniania pracy nauczycieli. Przepisy
prawne dotycz¹ce jakoci pracy nauczycieli i jej oceny musz¹ byæ systematycznie dostosowywane do aktualizuj¹cej siê sytuacji spo³ecznej i gospodarczej w kraju i Europie. Nieodzowna te¿ jest
systematyczna wspó³praca miêdzynarodowa w skali globalnej chocia¿by w ramach UNESCO.
Platforma tej wspó³pracy zosta³a stworzona przez odpowiednie instytucje i organy Unii Europejskiej. Cz³onkostwo Polski w UE umo¿liwia i zobowi¹zuje do prowadzenia takiej wspó³pracy.
Recenzent:
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Instytut Badañ Edukacyjnych
Warszawa

Aspiracje edukacyjno-zawodowe w kontekcie
realiów rynku pracy
Educational and vocational aspirations with reference
to the labour market condition

S³owa kluczowe: absolwenci, szko³y zawodowe, aspiracje zawodowe, rynek pracy.
Keywords: graduates, vocational schools, vocational aspirations, labour market.
Summary
In the paper the selected results of the study on educational and vocational aspirations of final class
students from vocational and technical schools in a small town, a city and in the capital city against
the background of local labour markets problems were presented.

Potrzeby rozwoju prowadz¹ do postêpu naukowo-technicznego, globalizacji, integracji powoduj¹cej przyspieszenie tempa zmian w rodowisku pracy. Z kolei nowe technologie wprowadzaj¹ ogromne zmiany w systemach edukacji, zwiêksza siê zakres ogólnodostêpnych informacji.
W naszym kraju trwa jeszcze transformacja ustrojowa, reformowanie systemu owiaty, mamy do
czynienia z ogromnym bezrobociem strukturalnym mimo ³agodzenia przez czêciowe otwarcie
europejskiego rynku pracy.
Problematyka celowego zachowania ludzi jest jednym z podstawowych nurtów wspó³czesnej psychologii i pedagogiki. Aspiracje to zespó³ d¹¿eñ wyznaczonych przez hierarchie celów,
które jednostka akceptuje, a definiuje jako wa¿ne, i które przes¹dzaj¹ o jego planach ¿yciowych
(T. Lewowicki, 1987). Tematyk¹ aspiracji zajmuj¹ siê w Polsce równie¿ Zbigniew Skorny (1980),
Miros³aw J. Szymañski (2000), Andrzej Janowski (1977), Zbigniew Kwieciñski (1980), T. Hejnicka-Bezwiñska (1991). Ze wzglêdu na treæ wyró¿niamy, m.in. aspiracje: dotycz¹ce nauki szkolnej, zwi¹zane z zawodem lub prac¹. Czêsto ³¹czy siê aspiracje edukacyjne z aspiracjami zawodowymi. Aspiracje edukacyjno-zawodowe to pragnienie osi¹gniêcia znacz¹cego poziomu wykszta³cenia i d¹¿enie do wykonywania zamierzonego zawodu (B. Sack, E. Iwañska, 1999).
Powy¿sz¹ tematyk¹ zajmowali siê m.in. C.H. Mahone (1966), Chombart de Lauve (1971),
K. Lewin (1944). C.H. Mahone diagnozowa³ realistycznoæ aspiracji dotycz¹cych wyboru zawodu. W badaniach empirycznych nad aspiracjami autorzy pos³uguj¹ siê pojêciem poziom aspiracji,
który jest mierzalnym odpowiednikiem aspiracji (Hejnicka-Bezwiñska, 1991).
Badania empiryczne podejmuj¹ce tematykê aspiracji w Polsce i na wiecie by³y prowadzone
obszernie w latach 70. i 80. Badania M. £o (1972) dotyczy³y aspiracji m³odzie¿y wiejskiej
w wieku 1315 lat, w tym m.in. przysz³ego zawodu i wykszta³cenia. Badania te wykaza³y, ¿e
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u badanej m³odzie¿y wystêpuj¹ silne aspiracje osi¹gniêcia kwalifikacji zawodowych i zdobycia
wykszta³cenia. Badania A. Janowskiego (1977) dotyczy³y aspiracji m³odzie¿y szkó³ rednich 
liceów ogólnokszta³c¹cych, techników oraz szkó³ zawodowych. Stwierdzi³ on wysoki poziom
aspiracji owiatowych dotycz¹cych kszta³cenia. W aspiracjach zawodowych preferowane by³y
zawody zapewniaj¹ce zdobycie dobrej pozycji zawodowej i ¿yciowej. Badania przeprowadzone
poród uczniów szkó³ rednich (Janowski, 1977) dowodz¹, ¿e aspiracje owiatowe to przede wszystkim przekonanie, ¿e nauka jest drog¹ sukcesu zawodowego i cenne jest bycie cz³owiekiem wykszta³conym.
B. Zazzo (1972) bada³a aspiracje m³odzie¿y uczêszczaj¹cej do szkó³ licealnych, podstawowych oraz m³odzie¿y pracuj¹cej. Aspiracje zawodowe ch³opców dotyczy³y najczêciej zawodów:
polityk, in¿ynier, lekarz, policjant, natomiast dziewczêta wymienia³y najczêciej: lekarza, asystenta, dziennikarza, fryzjerka oraz badania naukowe. Aspiracje francuskiej m³odzie¿y by³y wiêc
równie¿ doæ znacznie zró¿nicowane.
Z. Kwieciñski (1980) wraz ze wspó³pracownikami rozpoczêli badania pod³u¿ne w roku szkolnym 1971/1972 dotycz¹ce miêdzy innymi planów i aspiracji m³odzie¿y odnonie, dalszego kszta³cenia. Badaniami objêto oko³o 7 500 tysi¹ca uczniów klas ósmych szkó³ podstawowych z rejonu
toruñskiego i wroc³awskiego, którzy podlegali corocznemu sonda¿owi przez okres 12 lat. Wyniki
tych badañ wykaza³y, ¿e aspiracje uczniów tkwi¹ w procesie planowania drogi edukacyjnej przez
nich samych. Okaza³o siê, ¿e równie¿ typ szko³y wp³ywa na aspiracje edukacyjne uczniów, m³odzie¿ liceum, technikum oraz liceum zawodowego planuje kontynuowaæ naukê na studiach. Uczniowie pochodz¹cy z miast znacz¹co czêciej planuj¹ studia wy¿sze ni¿ mieszkañcy miasteczek
i wsi. M³odzie¿ podejmuj¹ca naukê w szko³ach ponadpodstawowych ró¿nego typu cechuje siê
silnymi aspiracjami do kontynuacji kszta³cenia oraz d¹¿eniami awansu spo³ecznego.
Badania pod kierunkiem T. Lewowickiego (1987) by³y prowadzone w latach 19781984
w szko³ach podstawowych i rednich na grupie ponad 2 tysiêcy uczniów (uczniów klas VIIVIII
szko³y podstawowej i klas IIIIV szkó³ rednich oraz zasadniczych szkó³ zawodowych). Wyniki
badania wykaza³y, ¿e uczniowie maj¹ wysoki poziom aspiracji ogólnych oraz rodzinnych, zawodowych oraz edukacyjnych. Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów s¹ silnie zwi¹zane z inteligencj¹, samoocen¹ oraz czynnikami motywacyjnymi. Zauwa¿ono te¿ silne powi¹zanie pomiêdzy aspiracjami edukacyjnymi i zawodowymi uczniów. rodowisko spo³eczne by³o czynnikiem
wyranie ró¿nicuj¹cym aspiracje.
Rodzime badania prowadzone na pocz¹tku lat 90. wi¹za³y siê z transformacj¹ ustrojow¹
i zmianami spo³eczno-ekonomicznymi w Polsce. Prowadzone na prze³omie styczniamarca 1999 r.
przez E. Iwañsk¹ i B. Sack (1999), badano grupê 100 uczniów trzecich i czwartych klas niepublicznych szkó³ rednich w Szczecinie i Policach. Wyniki badañ wskazuj¹, i¿ badane niepubliczne
szko³y w rednim stopniu wp³ywaj¹ na poziom aspiracji edukacyjno-zawodowych uczniów. Najwy¿sze wyniki dotyczy³y: realizacji celów i zadañ dydaktyczno-wychowawczych szko³y; tworzenia to¿samoci edukacyjnej w szkole; organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego; stylu
pracy nauczyciela; poziomu poradnictwa zawodowego i osi¹gania sukcesów w procesie edukacyjnym. Z kolei najni¿sze wyniki odnosi³y siê do rozwoju zainteresowañ uczniów w szkole.
Wiele publikacji z badañ aspiracji m³odzie¿y w ostatnich latach opublikowa³ W. Sikorski
(2005). Wa¿nym elementem rozwa¿añ s¹ relacje kszta³cenie zawodowe  gospodarka, rynek pracy (S.M. Kwiatkowski 2004).
Niektóre elementy badañ aspiracji m³odzie¿y odnajdujemy w coraz czêciej podejmowanych badaniach opinii publicznej. Takie badania nie powinny byæ pomijane, gdy¿ sygnalizuj¹
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wiele nowych aktualnych problemów. Zaprezentowane wybrane wyniki badañ dowodz¹ dalszej
potrzeby ci¹g³ej aktualizacji badañ aspiracji edukacyjno-zawodowych uczniów, szczególnie wchodz¹cych na rynek pracy po zmianie organizacji owiaty (wprowadzenie gimnazjów  1999) i wejcia Polski do Unii Europejskiej (2004).
Wychodz¹c z badañ aspiracji m³odzie¿y w Polsce i na wiecie oraz z wstêpnych badañ w³asnych celów i planów zawodowych przeprowadzonych w 1998 r. w dwóch liceach ogólnokszta³c¹cych, zasadniczej szkole zawodowej i technikum. W 2005 r. badania poprzeczne prowadzi³am
na wybranej próbie celowej, trzech typów szkó³ ponadgimnazjalnych: zasadnicze szko³y zawodowe, technikum i licea ogólnokszta³c¹ce (Grant KBN 1HO1F 04 127). Kryteria wyboru szko³y s¹
zdeterminowane: miejscem w rankingu szkó³, profilem zawodowym (zawody przysz³oci), wielkoci¹ miejscowoci, w której znajduje siê wybrana szko³a: du¿e miasto (Warszawa), rednie wielkoci miasto (Radom) i ma³e miasto bêd¹ce siedzib¹ powiatu rolniczego. Obiektem badañ byli
uczniowie III klas i nauczyciele wymienionych szkó³.
W artykule przedstawiê analizê wyników badañ aspiracji edukacyjno-zawodowych w zasadniczych szko³ach zawodowych.
Bêdzie to próba odpowiedzi na dwa szczegó³owe pytania badawcze:
 Jak ró¿nicuj¹ siê aspiracje edukacyjno-zawodowe uczniów szkó³ zasadniczych (du¿e, rednie
i ma³e miasto powiatowe)?
 Jaki wp³yw na kszta³towanie aspiracji edukacyjno-zawodowych uczniów szkó³ zasadniczych
ma aktualna sytuacja na rynku pracy?
Dla rozwi¹zania postawionego wczeniej problemu badawczego zastosowa³am metody badawcze: sonda¿u diagnostycznego, monografii naukowej oraz indywidualnego przypadku. Wykorzystano techniki badawcze: ankietowanie, wywiad, badanie dokumentów. Wyniki badañ poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem programu komputerowego Statystyka oraz SPSS.

Charakterystyka rynku pracy
Badane szko³y znajduj¹ siê w bardzo zró¿nicowanych rodowiskach: wielkiej aglomeracji,
du¿ym miecie akademickim i ma³ym miecie powiatowym, a wiec powa¿nie ró¿ni¹cych siê mo¿liwociami, ofert¹ edukacyjn¹, a tak¿e wystêpuj¹cymi zawodami w bardzo zró¿nicowanej gospodarce. Stosunkowo niska stopa bezrobocia 6,5% ma miejsce tylko w Warszawie. W pozosta³ych
badanych rodowiskach mamy do czynienia z bezrobociem strukturalnym ponad 25% (tabela 1).
We wszystkich badanych rodowiskach obserwujemy stosunkowo wysoki odsetek bezrobotnych w wieku do 24 lat od 15,5% do 27,9% (tabela 2).
Najwiêcej jest bezrobotnych z wykszta³ceniem zasadniczym zawodowym 23,1% do 33,8%
(tabela 3).
Przek³ada siê to równie¿ na stosunkowo wysoki udzia³ bezrobotnych rodziców wród badanych uczniów (poza Warszaw¹).

Aspiracje edukacyjno-zawodowe uczniów zasadniczych szkó³ zawodowych
Przeprowadzono sonda¿ diagnostyczny, wywiady i badanie dokumentów koñcowych, zewnêtrznych dwóch klas trzecich (majczerwiec 2005 r.), a potem ocen koñcowych i zewnêtrznych, w badanych trzech zasadniczych szko³ach zawodowych znajduj¹cych siê w sto³ecznej aglomeracji miejskiej  Warszawie (W), du¿ego miasta (R) i ma³ego powiatowego miasteczka (Z).
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Tabela 1. Wybrane elementy rynku pracy (struktura bezrobotnych) krajowego, regionalnego i lokalnego
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Opracowano na podstawie danych GUS, WUP, PUP.

Tabela 2. Bezrobotni wed³ug wieku w kraju i wybranych regionach
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ród³o:
Opracowano na podstawie danych GUS, WUP, PUP.

Tabela 3. Bezrobotni wed³ug wykszta³cenia w kraju i wybranych regionach w czerwcu 2005 r.
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ród³o: Opracowano na podstawie danych GUS, WUP, PUP.
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Wyniki samooceny wp³ywu rodowiska na aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów
w skali 1÷5 (przy mo¿liwych trzech wskazaniach) przedstawia tabela 4, a wp³yw wybranych przedmiotów tabela 5.
Tabela 4. Wp³yw rodowiska na aspiracje edukacyjne i wybór zawodu (wskanik samooceny 1÷5)
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Tabela 5. Wp³yw wybranych przedmiotów na aspiracje edukacyjne i zawodowe [%]
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Zwracaj¹ uwagê najwy¿sze notowania: w³asnych dowiadczeñ, nastêpnie wp³yw rodziny
i kolegów, rynku pracy, mediów, procesów integracji europejskiej oraz stosunkowo niski: szko³y,
poradni psychologicznych, zawodowych (tabela 4). Najwiêkszy wp³yw na aspiracje edukacyjno-zawodowe w szkole zawodowej maj¹ przedmioty prozawodowe, odnotowuje siê równie¿ znaczny wp³yw przedmiotów ogólnokszta³c¹ych i stosunkowo niski wp³yw takich przedmiotów jak
podstawy przedsiêbiorczoci, wiedzy o spo³eczeñstwie czy te¿ lekcji wychowawczych i zajêæ pozalekcyjnych. Na tak¹ samoocenê nie ma w zasadzie wp³ywu rodowisko  miejsce kszta³cenia.
Jednak wola kontynuacji kszta³cenia w technikum wzrasta od ma³ego miasteczka do wielkich aglomeracji od 50,0% do 89,1%.
Oczywicie w badanych zawodach najwiêcej mo¿liwoci pracy widz¹ badani w us³ugach,
najczêciej w prywatnej firmie od 51,06% do 73,33% w rodzinnym miecie 34,04% do 76,08%.
Chocia¿ 6,52÷22,22% chce pracowaæ w zagranicznej firmie i od 13,04% do 28,89% za granic¹.
Zdecydowana wiêkszoæ (31,11÷54,35%) nie wie lub przewiduje trudnoci (15,56÷30,43%)
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w znalezieniu pracy. Od przysz³ej pracy oczekuj¹ przede wszystkim dobrych zarobków
(87,23÷91,30%), szans rozwoju zawodowego i dobrej atmosfery.
Wród wa¿nych czynników wp³ywu na aspiracje nale¿y wymieniæ rodowisko, szczególnie
element dziedziczenia, gdy¿ w³anie rodzice uczniów badanych szkó³ zasadniczych zdecydowanie czêciej s¹ bezrobotni, posiadaj¹ niskie wykszta³cenie, a wielu z ankietowanych nie udziela
odpowiedzi i nie okrela zawodu ojca i matki.
***
Przedstawiona czêæ badañ nawet tylko zasadniczych szkó³ zawodowych potwierdza koniecznoæ szczególnej aktywizacji dzia³añ edukacyjnych w tych szko³ach. Zwraca uwagê ogromny realizm, a nawet bardzo niskie oczekiwania i aspiracje. Wydaje siê, ¿e jest to skutkiem trudnej
sytuacji rodowisk, szczególnie rodziny. Potwierdzaj¹ siê socjalne funkcje takich szkó³  oczekiwania na szybkie zdobycie zawodu i zatrudnienia. Ten segment szkolnictwa ponadgimnazjalnego
winien byæ najbardziej wspierany.
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Ma³gorzata SO£TYSIAK, Ludmi³a £OPACIÑSKA-KUPIDURA
Instytut Technologii Eksploatacji  PIB
Radom

Europejski program kszta³cenia online
i zatwierdzania kompetencji
w dziedzinie informatyki i multimediów
European e-learing programme and the validation
of prior knowledge and skills for ICT and multimedia

S³owa kluczowe: kszta³cenie ustawiczne, e-learning, kompetencje, metodologia oceny, doskonalenie zawodowe, projekty miêdzynarodowe.
Key words: continuing education, e-learning, competences, assessement methodology, professional development, international projects.
Summary
The idea of continuing education has changed considerably in the past few years. The assessment
methodology has developed, but major changes concerned constantly changing educational needs
of target groups. Continuing education has become very important for career development. The
article presents the concept and the progress of work on a two-year Socrates Minerva e-FORMINFO project implemented by partnership representing eleven institutions from the EU countries. By
presenting assessment methodology this project meets the educational needs in the field of information technology and multimedia.

Wychodz¹c naprzeciw potrzebom w ga³êzi informatycznej i multimediach, zaistnia³a koniecznoæ ci¹g³ego doskonalenia zawodowego w tych dziedzinach. Ewolucje technologiczne
i ekonomiczne zdeterminowa³y sposób pracy jako nieustannie rozwijaj¹cej siê i d¹¿¹cej do uzyskania coraz to nowych kwalifikacji przez pracowników. Dlatego te¿ niezbêdne jest udoskonalenie poziomu umiejêtnoci nabytych wczeniej przez pracowników po to, aby mogli pracowaæ
w danej ga³êzi lub awansowaæ. Przestarza³a wiedza i potrzeba przystosowania kompetencji do
kompleksowego rozwoju powoduje niezbêdny zwrot pracowników w stronê kszta³cenia.
W 2004 roku rozpoczê³a siê realizacja dwuletniego projektu w ramach programu Socrates
Minerva Europejski program e-szkoleñ w zakresie przetwarzania danych i multimediów (Programme européen de formations en ligne et de validation des compétences en informatique et en
multimédia) nr 116530-CP-1-2004-1-FR-Minerva-M.
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Instytut Technologii Eksploatacji  Pañstwowy Instytut Badawczy wszed³ w sk³ad szeroko
zakrojonego partnerstwa zbudowanego przez Uniwersytet w Wersalu UVSQ (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), który do wspó³pracy zaprosi³ europejskie instytucje naukowobadawcze z Hiszpanii, Francji, Rumunii i Wielkiej Brytanii:
 UVSQ  koordynator projektu www.uvsq.fr  Jest instytucj¹ nauczania wy¿szego, która skupia oko³o 13000 studentów. Kszta³ci w wielu dziedzinach, sporód których mo¿na wymieniæ:
medycynê, nauki humanistyczne i spo³eczne, nauki polityczne, prawo, sztukê, kulturê. W projekcie wspó³pracuje z SCUFC (Service Commun Universitaire de la Formation Continue 
Wspólne Biuro Uniwersyteckie Kszta³cenia Ustawicznego), który oferuje kszta³cenie indywidualne, odpowiadaj¹ce na ró¿ne potrzeby w zakresie kszta³cenia ustawicznego.
 Université Ouverte de Catalogne (Uniwersytet Otwarty z Katalonii w Hiszpanii) www.uos.es
 Kszta³ci oko³o 25000 studentów w zakresie administracji, prawa, psychologii, turystyki.
Posiada ofertê studiów in¿ynierskich w zakresie informatyki, zarz¹dzania, multimediów. Ponadto prowadzi studia e-learningowe.
 ISTY (Instytut Nauki i Techniki w Yvelines we Francji) www.isty-info.uvsq.fr  Kszta³ci
oko³o 13000 studentów. Szko³a in¿ynierska oferuj¹ca kszta³cenie o profilu informatycznym
i mechatronicznym.
 IBM we Francji www.ibm.com  Przedsiêbiorstwo informatyczne zatrudniaj¹ce 14500 pracowników.
 UPJV (Université Picardie Jules Verne we Francji) www.u-picardie.fr  Instytucja kszta³c¹ca
oko³o 20000 studentów w dziedzinach humanistycznych i spo³ecznych, w zakresie: prawa,
nauk politycznych, ekonomii, zarz¹dzania, nauk technologicznych, wychowania fizycznego,
nauk o zdrowiu.
 ITeE  PIB (Instytut Technologii Eksploatacji  Pañstwowy Instytut Badawczy w Polsce).
Projekt realizowany jest w Zak³adzie Badañ Edukacji Zawodowej Orodka Kszta³cenia i Doskonalenia Kadr www.itee.radom.pl
 Université Duranea de Jos de Galati w Rumunii www.ugal.ro  Centrum kszta³cenia otwartego
i na odleg³oæ. Skupia oko³o 16000 studentów. Dziedziny studiów proponowane przez uniwersytet to: historia i teologia, studia ekonomiczne i administracja, matematyka, in¿ynieria mechaniczna, informatyka, elektronika, architektura, metalurgia, literatura i wychowanie fizyczne.
 SNSPA (Krajowa Szko³a Studiów Politycznych i Administracyjnych w Rumunii) www.snspa.ro
 Kszta³ci oko³o 10000 studentów. Proponuje studia z zakresu nauk politycznych, administracji publicznej, komunikacji i mediów, stosunków miêdzynarodowych i zarz¹dzania. Poza kszta³ceniem tradycyjnym oferuje studia na odleg³oæ.
 APART (Agencja Partnerstwa pomiêdzy Uniwersytetami i rodowiskiem Spo³eczno-Ekonomicznym w Rumunii). Ma za zadanie promowaæ wspó³pracê pomiêdzy uniwersytetami, przedsiêbiorstwami i innymi instytucjami bior¹cymi udzia³ w procesie budowania porozumienia
pomiêdzy wiatem ekonomicznym i akademickim. Liczy 30 instytucji, z których 5 jest z dziedziny ICT (Technologie Informacyjne i Komunikacyjne).
 ElementE z Wielkiej Brytanii www.elemente.uk  Firma prywatna, która wspó³pracuje z uniwersytetami, wa¿nymi spó³kami handlowymi, szko³ami in¿ynierskimi. Propaguje nauczanie
e-learningowe i na odleg³oæ.
 Uniwersytet Middlesex z Wielkiej Brytanii www.mdx.ac.uk  Jest to instytucja publiczna nauczania wy¿szego, która oprócz nauczania tradycyjnego proponuje nauczanie na odleg³oæ.
Kszta³ci w wielu kierunkach: sztuka, nauki przyrodnicze, biznes, informatyka, literatura, jêzyEDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 1/2006
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ki, wychowanie fizyczne, prawo, media, kultura i komunikacja, filozofia i historia, pielêgniarstwo, nauki spo³eczne.
Wzrastaj¹ca rola edukacji ustawicznej w ¿yciu gospodarczym, politycznym i spo³ecznym
stworzy³a nowe podejcie do sposobu uczenia siê przez ca³e ¿ycie. Tradycyjne metody nie s¹ ju¿
wystarczaj¹ce do tego, aby odpowiedzieæ na szybko zmieniaj¹ce siê potrzeby otoczenia. Bardziej
odpowiednie metody pojawi³y siê w ci¹gu ostatnich lat. Tak¹ metod¹ jest z pewnoci¹ e-learning.
Projekt e-FORMINFO podkrela potrzebê nauki w systemie on-line i potwierdzenie nabytych t¹ drog¹ kompetencji. G³ównym celem projektu jest stworzenie zintegrowanego systemu
ró¿norodnych metod ewaluacji, tzw. biblioteki w powi¹zaniu z kszta³ceniem on-line w dziedzinie informatyki i multimediów. Projekt, który jest realizowany we wspó³pracy z wy¿ej wymienionymi instytucjami, pozwoli wskazaæ sposoby oceniania, które bêd¹ dostosowane do ró¿nego rodzaju kszta³cenia (modu³y on-line) i ró¿nych poziomów (Licencjat, Magister, inne poziomy) oraz
zaproponuje zainteresowanym osobom w obrêbie portalu projektu (patrz rys.1) oraz innych europejskich portali: EURES, PLOTEUS oferty studiów on-line oferowanych przez partnerów projektu, które odpowiadaj¹ na zapotrzebowanie zg³aszane w dziedzinie technologii informatycznych
i multimediów.
Po ukoñczeniu kursu lub studiów uczestnicy kszta³cenia on-line uzyskaj¹ oficjalne potwierdzenie zdobytych kwalifikacji. Beneficjentami projektu s¹ osoby zatrudnione lub poszukuj¹ce

Rys. 1. Strona domowa portalu internetowego projektu e-FORMINFO
Fig. 1. Homepage of the e-FORMINFO Project website
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pracy, chc¹ce uzyskaæ dyplom licencjata lub magistra w ww. dziedzinach. Ponadto projekt pragnie zapewniæ kszta³cenie dla grup osób do tej pory defaworyzowanych (w niektórych krajach
tak¹ grupê stanowi¹ kobiety, w innych osoby niepe³nosprawne).
Dysponuj¹c aktualnie programami pedagogicznymi oraz ofert¹ kszta³cenia modu³owego
on-line w niniejszych dziedzinach, partnerzy chcieliby zaproponowaæ osobom o ró¿nym poziomie wiedzy naukê na poziomie europejskim.
Szczegó³owe cele niniejszego projektu obejmuj¹:
 Stworzenie rodków pedagogicznych przystosowanych do ró¿nych modeli nauki, w szczególnoci: banku studiów przypadku, który bêdzie ca³y czas udoskonalany dziêki pracy partnerów
oraz stworzenie metod potwierdzaj¹cych posiadanie okrelonych umiejêtnoci.
 Stworzenie systemu walidacji kompetencji poprzez obszern¹ gamê certyfikatów.
 Rozszerzenie g³ównych wytycznych FOAD (Formation Ouverte et Distance  Kszta³cenie
Otwarte i na Odleg³oæ) poprzez ustanowienie sieci europejskiej w zakresie informatyki
i multimediów.
Ka¿dy z partnerów odpowiedzialny jest za poszczególne prace realizowane w ramach projektu. Obowi¹zki partnerów s¹ okrelone przez pakiety robocze:
1. G³ównym za³o¿eniem pierwszego pakietu roboczego jest zarz¹dzanie projektem, w sk³ad którego wchodzi koordynacja projektu, jego ci¹g³a realizacja oraz zarz¹dzanie finansowe i administracyjne. Za te czynnoci odpowiedzialny jest UVSQ jako koordynator projektu, który ma
za zadanie zaplanowanie dzia³añ i stworzenie wspólnego planu realizacji projektu.
2. W drugim pakiecie roboczym partnerzy analizuj¹ potrzeby edukacyjne zg³aszane w obszarach informatyki i multimediów. Obejmuj¹ one ró¿norodne aspekty, m.in. czy rynek pracy
wykazuje zapotrzebowanie na specjalistów z tych dziedzin, analizê sposobów nauczania, wykaz po¿¹danych zawodów i kwalifikacji, obecn¹ sytuacjê na rynku pracy w dziedzinie informatyki i perspektywy na przysz³oæ. Ustalono, ¿e rynek najbardziej zabiega o specjalistów
z 4 dziedzin z zakresu informatyki: systemy i sieci, in¿ynieria oprogramowania, bazy danych,
zarz¹dzanie projektami w przedsiêbiorstwie. Drugi pakiet roboczy skupia siê równie¿ na zdefiniowaniu pojêcia dobre praktyki w celu stworzenia aktywnego nauczania opartego na kompetencjach (niezbêdne ród³a: kursy, praktyka, studia przypadku, ród³a ewaluacji) podobnie
jak tych dotycz¹cych nauczania na odleg³oæ za pomoc¹ rodków NTIC (Nouvelle Technologie de lInformation et de Communication  nowe technologie informacji i komunikacji) takich jak np. po³o¿enie nacisku na pracê zbiorow¹, stworzenie wirtualnej klasy, wykorzystanie
ró¿nych sposobów oceny).
3. Trzeci pakiet roboczy zak³ada stworzenie wielojêzycznej biblioteki studiów przypadku1, pozwalaj¹cych na ocenê kompetencji, jakie nabêd¹ uczestnicy oferowanych kursów on-line.
4. Kolejny pakiet roboczy zak³ada zebranie wszystkich opracowanych rodków i narzêdzi w sieci, umieszczenie ich w portalu internetowym i wdro¿enie.
1

Studium przypadku jest metod¹ nauczania, polegaj¹c¹ na analizowaniu opisów wybranych, konkretnych zdarzeñ
z jakiej dziedziny. Wiedza uzyskana dziêki analizie przypadku mo¿e pos³u¿yæ do lepszego zrozumienia zjawisk
podobnych do zjawiska analizowanego i na podstawie tego do ulepszenia realnych dzia³añ. Studium przypadku
kszta³ci u s³uchaczy wiele umiejêtnoci, takich jak: krytyczna analiza informacji, prezentacja w³asnych opinii, praca
zespo³owa. Ponadto w czasie studium przypadku s³uchacz analizuje wybrane zdarzenia, co z kolei:
 pozwala, na podstawie badania przebiegu jednostkowych wydarzeñ, uzyskaæ wiedzê pozwalaj¹c¹ na lepsze zrozumienie ogólniejszych analogicznych zjawisk lub procesów,
 pomaga lepiej poznaæ przebieg zjawisk ogólnych w analogicznych konkretnych warunkach.
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5. Ostatni pakiet roboczy przewiduje upowszechnienie rezultatów projektu (ofert studiów
on-line). Wszyscy partnerzy s¹ zobowi¹zani do sporz¹dzenia przewodnika metodologicznego
i sprawozdania w fazie sporz¹dzania raportu koñcowego projektu.
W pierwszym roku realizacji projektu zakoñczone zosta³y prace w ramach drugiego pakietu
roboczego, którego zadaniem by³o okrelenie modu³ów kursów i praktyk on-line, wskazanie studiów przypadku ju¿ zatwierdzonych oraz szczegó³owej koncepcji brakuj¹cych róde³. Poza tym
nale¿a³o sporz¹dziæ ofertê kursów on-line proponowan¹ przez poszczególne instytucje (por. tab. 1).
Ponadto stworzony zosta³ portal internetowy, w którym umieszczone s¹ ogólne informacje
na temat projektu, informacje o partnerach, dostêp do pakietów roboczych oraz baza danych oferowanych studiów, która zostanie uzupe³niona przez partnerów w 2 roku realizacji projektu.
Obecnie partnerzy pracuj¹ nad studiami przypadku, które zostan¹ umieszczone w wielojêzycznej bibliotece studiów w bazie danych projektu.
Tabela 1. Oferta studiów licencjackich i magisterskich
Table 1. Offer of bachelor and master studies
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Wspó³praca miêdzynarodowa
Andrzej RÓ¯AÑSKI
University of Illinois, HRE Department

Organizacja i administrowanie owiat¹ w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej*
Organisation and administration of education
in the United States and North America
Analizuj¹c dokument wydany przez rz¹d federalny (Budget Summary and Background Information, FY2005 Summary of the U.S. Department of Education budget for the fiscal year 2005),
a dotycz¹cy bud¿etu edukacyjnego w roku fiskalnym 2005, nie sposób nie dostrzec systematycznie rosn¹cych wydatków zwi¹zanych z owiat¹. W okresie ostatnich piêciu lat suma wydatków
przeznaczonych na owiatê wzros³a z 35,6 miliardów USD w roku 2000 do 57,3 miliardów w roku
2005, co oznacza blisko 60% wzrost1. rodki te skierowane s¹ przede wszystkim do nastêpuj¹cych obszarów: szko³y podstawowe i rednie, edukacja specjalna i rehabilitacja, edukacja doros³ych i edukacja zawodowa, pomoc finansowa uczniom i studentom, programy w szko³ach wy¿szych, instytut badañ edukacyjnych, koszty administrowania programami rz¹dowymi oraz rodki
niezbêdne do zakoñczenia projektów.
Rz¹d federalny przeznacza na edukacjê oko³o dziesiêciu procent bud¿etu narodowego. Te
dziesiêæ procent przydzielone jest nie tylko dla Departamentu Edukacji (ED), ale równie¿ innych
agencji rz¹dowych, w tym programu miêdzy innymi Head Start realizowanego przez Departament Zdrowia i Us³ug dla Ludnoci oraz programu School Launch Departamentu Rolnictwa. Po
odjêciu tych rodków Departamentowi Edukacji zostaje nieca³e 8 procent na wszystkie wydatki2.
Dotacja rz¹dowa nie pokrywa wszystkich wydatków zwi¹zanych z funkcjonowaniem szkó³
publicznych. Obowi¹zuje tu zasada, i¿ administrowanie oraz finansowanie szkolnictwa publicznego jest w gestii samorz¹dów lokalnych.
Szko³y musz¹ wykorzystywaæ ró¿norodne ród³a finansowania w celu zapewnienia sobie
p³ynnoci finansowej. Na przyk³ad w przypadku szkó³ zawodowych Community College rednio
44% rodków na funkcjonowanie szko³y pochodzi z dotacji stanowych, oko³o 20% ze rodków
*

1

2

Przedruk z ksi¹¿ki pod red. H. Bednarczyka, Podstawy teoretyczne i modele systemów zarz¹dzania w ustawicznej
edukacji zawodowej. ITeE  PIB, Radom 2005.
Budget Summary and Background Information, FY2005 Summary of the U.S. Department of Education budget for
the fiscal year 2005, s. 1.
http://www.ed.gov/about/overview/fed/role.html?src=ln
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samorz¹dów lokalnych, 21% z czesnego op³acanego przez uczniów, pozosta³a czêæ to dotacja
rz¹dowa3.
Oprócz wk³adu finansowego rz¹d federalny realizuje swoj¹ politykê edukacyjn¹ przez Departament Edukacji US, której priorytetem jest zapewnienie obywatelom równego dostêpu do
edukacji oraz promowania edukacji w kraju na wszystkich jej poziomach.
W Stanach Zjednoczonych kreowaniem polityki edukacyjnej zajmuj¹ siê rz¹d federalny,
rz¹dy stanowe oraz ogólnonarodowe stowarzyszenia zawodowe i naukowe. Edukacja jest priorytetowym elementem polityki USA, instytucje ró¿nych szczebli na bie¿¹co monitoruj¹ system
kszta³cenia, dostosowuj¹c go do potrzeb rynku pracy. Polepszaj¹ jego efektywnoæ, dbaj¹c przy
tym o równy dostêp do owiaty wszystkich obywateli.
Szczególna troska wykazywana jest w dzia³aniach wspieraj¹cych nieskrêpowany dostêp do
edukacji wszystkich grup etnicznych zamieszkuj¹cych w USA. Wynika to przede wszystkim
z wielonarodowego charakteru spo³eczeñstwa amerykañskiego, a co za tym idzie wielokulturowego i wieloreligijnego. Ka¿dego roku do USA przybywaj¹ kolejne grupy emigrantów w sposób
legalny, zgodny z polityk¹ emigracyjn¹ USA, jak i w sposób nielegalny.
Decyzja, jak i czego uczyæ  nie nale¿y do w³adz centralnych, lecz do samorz¹du lokalnego.
Na przyk³ad w Nowym Yorku i Los Angeles przebywa ponad milion emigrantów ró¿nych narodowoci wyznañ i kultur. Fakt ten determinuje lokalne dzia³ania owiatowe i wymaga bardzo indywidualnego podejcia, poniewa¿ ¿adne rozwi¹zania typowe mog¹ siê nie sprawdziæ4 .
Poza kszta³ceniem formalnym w USA funkcjonuje bardzo du¿y rynek us³ug szkoleniowych. Czasopismo Training szacuje wydatki firm amerykañskich na szkolenia swoich pracowników na oko³o 57 miliardów dolarów rocznie. Najwiêksze obroty osi¹gaj¹ uniwersytety korporacyjne (Corporate University) utworzone przez wielkie koncerny o zasiêgu globalnym. Oko³o 1200
uniwersytetów korporacyjnych zapewnia edukacjê we wszystkich dziedzinach wspó³czesnej gospodarki. Ide¹ tej koncepcji jest zunifikowanie sposobów szkolenia oraz ujednolicenie programów kszta³cenia pracowników koncernu na ca³ym wiecie. Na przyk³ad Mc Donalds Hamburger
University w Oak Brook (stan Illinois) w ci¹gu 35 lat dzia³alnoci wykszta³ci³ ponad 50 tysiêcy
osób, oferuj¹c kszta³cenie w 22 jêzykach. Ford posiada Heavy Truck University w Detroit, w Santa
Clara firma Intel, Sun Microsystems jest za³o¿ycielem Sun University. W Motorola University
139 000 pracowników tej firmy bierze udzia³ w minimum 40 godzinach szkolenia rocznie. Wed³ug specjalistów z firmy Motorola jeden dolar zainwestowany w szkolenie przynosi firmie 33
dolary zysku5.
Korporacje e-learning wyros³e w Stanach Zjednoczonych po 1998 roku zdo³a³y zarobiæ 2,3
miliarda dolarów, staj¹c siê najszybciej rosn¹cym rynkiem us³ug edukacyjnych. General Motors
University obecnie za pomoc¹ satelitarnych przekazów szkoli swoich sprzedawców na ca³ym wiecie. Pracownicy firmy Intel mog¹ uczestniczyæ w specjalnie zaprojektowanym dla nich wspólnie
z Babson College Wellesley, programie M.B.A. za porednictwem Internetu. Pracownicy nie otrzymuj¹ urlopów szkoleniowych, dziêki laptopom w ka¿dej chwili mog¹ uczestniczyæ w zajêciach6,
3

4

5
6

A.M. Cohen: AMERICAS COMMUNITY COLLEGES: ON THE ASCENT, http://usinfo.state.gov/journals/itsv/
0602/ijse/cohen.htm
Denis P. Doyle: THE COMMUNITY AND THE CLASSROOM, U.S.I.A. Electronic Journal, Vol. 2, No. 4, December 1997.
S. Crainer: Battle of the Business schools, Management Today, 1998 v. 33n 9. ss. 5458.
M. Lord: Theyre online and on the job in US News Special Report: E-Learning 10/15/01.
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niektórzy eksperci szacuj¹, ¿e w ci¹gu kilku lat a¿ 80% szkoleñ korporacyjnych bêdzie realizowanych przez Internet7.
System edukacji w USA  poziomy i stopnie. Stany Zjednoczone nie posiadaj¹ ujednoliconego narodowego systemu edukacji szkolnej, tak jak wiêkszoæ krajów Europy. Jednak rz¹d
wspiera programy edukacyjne, w których uczestnicz¹ zarówno szko³y prywatne, jak i publiczne.
Z ramienia pañstwa programy edukacyjne nadzorowane s¹ przez Departament Edukacji  instytucjê utworzon¹ w roku 18678. Bezporednio kontroli rz¹du podlegaj¹ nieliczne typy szkó³, s¹ to
przede wszystkim akademie wojskowe, np. U.S. Naval Academy in Annapolis, Maryland  które
bezporednio tworzone i nadzorowane s¹ przez rz¹d federalny9.
Szkolnictwo w USA na wszystkich poziomach kszta³cenia cechuje spora ró¿norodnoæ, która nie tylko dotyczy kierunków kszta³cenia, ale przede wszystkim zwi¹zana jest z konkretn¹ przynale¿noci¹ do okrelonego w³aciciela. Przez pojêcie w³aciciela rozumiemy zarówno w³adze federalne, stanowe czy w³adze lokalne w przypadku szkolnictwa publicznego jak równie¿
osoby i instytucje prywatne, organizacje pozarz¹dowe czy zwi¹zki wyznaniowe w przypadku szkolnictwa prywatnego. Nauk¹ swoich dzieci, bez udzia³u szko³y, mog¹ zajmowaæ siê równie¿ tylko
i wy³¹cznie rodzice, je¿eli tak zdecyduj¹ (home schooling). Ka¿dy z w³acicieli w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów mo¿e realizowaæ w³asn¹ politykê edukacyjn¹, co oznacza, ¿e tworzy
i odpowiada za treci programowe. Jednak ¿eby uzyskaæ dotacjê pañstwow¹ dla szko³y, nale¿y
dostosowaæ program kszta³cenia do wytycznych administracji pañstwowej w tym wzglêdzie.
W USA podstawowy okres nauki trwa 12 lat, przez ten czas uczeñ pokonuje 12 poziomów
kszta³cenia w ró¿nych szko³ach. Rodzaj szkó³, do których uczêszcza m³odzie¿, jest uzale¿niona
od specyfiki danego stanu czy koncepcji kszta³cenia, jak¹ obior¹ rodzice, a tak¿e od przejawianych zdolnoci i osi¹gniêæ szkolnych. System ten okrela siê skrótem K-12  poziom od zerówki
do ostatniej klasy szko³y redniej. W procesie rozwoju edukacyjnego m³odego cz³owieka wa¿n¹
rolê odgrywa konsultant szkolny, który wspólnie z rodzicami i nauczycielami pomaga wybraæ
odpowiedni¹ drogê rozwoju dziecka.
Prawie 90% amerykañskich uczniów na poziomie polskiej szko³y podstawowej
i gimnazjum uczêszcza do szkó³ publicznych, gdzie nie pobiera siê op³at za naukê. Koszty kszta³cenia w tych szko³ach pokrywane s¹ z lokalnych podatków. Placówki szkolnictwa publicznego
powo³ywane s¹ przez Departament Edukacji na wniosek spo³ecznoci lokalnej i wynikaj¹ bezporednio z potrzeb utworzenia takiej placówki na danym terenie. Realizuj¹ zatwierdzone przez
Departament minimum programowe, jednak koszty administrowania tak¹ placówk¹ obci¹¿aj¹
bud¿et lokalny. W zwi¹zku z tym zaplecze finansowe szko³y uzale¿nione jest od zasobnoci
spo³ecznoci p³ac¹cej lokalne podatki, im podatki s¹ wy¿sze, tym lepsza sytuacja szko³y i na
odwrót. Szko³y otrzymuj¹ równie¿ wsparcie z programów rz¹du federalnego, jednak nie pokrywa
to potrzeb szkó³ w znacz¹cym zakresie (okrelane rednio na poziomie, oko³o 5%10%), jednak
otrzymywane wsparcie poci¹ga za sob¹ dosyæ szczegó³ow¹ kontrolê realizowanego programu
i wydawanych rodków federalnych. rodki federalne maj¹ formê grantu celowego, stanowe to
General State Aid.
Tradycyjnie dzieci rozpoczynaj¹ edukacjê od przedszkola (kindergarden), w którym mog¹
przebywaæ do ukoñczenia 67 lat. Szko³a podstawowa (primary school) koñczy siê po ukoñcze7
8
9
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niu szeciu stopni. Mo¿na równie¿ spotkaæ szko³y 4- i 5-stopniowe. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej uczniowie maj¹ mo¿liwoæ kontynuowania nauki w szkole redniej. Edukacja w szkole
redniej mo¿e byæ podzielona na dwa etapy (poziom od 7 do 12) junior high school i/lub
senior high school. Nauka w szkole redniej nie koñczy siê egzaminem maturalnym. Absolwenci otrzymuj¹ dyplom ukoñczenia szko³y redniej, który stanowi podstawê do ubiegania siê
o przyjêcie na studia wy¿sze. Otrzymane przez absolwenta dokumenty s¹ spisem osi¹gniêæ i zainteresowañ, a w szczególnoci okrelaj¹ poziom ukoñczonych kursów, które podzielone s¹ w zale¿noci od stopnia ich trudnoci. Mo¿na wyró¿niæ kursy zaawansowane Advanced Placement
najwy¿ej punktowane, które mog¹ byæ zaliczane do programu na uczelni wy¿szej. Kiedy uczeñ
ma problemy z ukoñczeniem szko³y redniej i nie otrzyma dyplomu, ma mo¿liwoæ zdawania
egzaminu zewnêtrznego GED (General Educational Development) organizowanego przez Departament Edukacji w wybranych miejscach w ka¿dym ze stanów. Wyniki testu stanowi¹ podstawê
do ubiegania siê o przyjêcie na wy¿sz¹ uczelniê.
Wród szkó³ wy¿szych (postsecondary), podobnie jak w systemie K-12 wystêpuje ogromna
ró¿norodnoæ. Szko³y powo³ywane s¹ przez ró¿nych w³acicieli, st¹d wyró¿niamy uczelnie
prywatne i pañstwowe. Profil kszta³cenia na ka¿dej uczelni zale¿y od polityki realizowanej przez
za³o¿yciela. Podobnie jak w przypadku szkolnictwa na ni¿szych poziomach, uczelnie pañstwowe
mog¹ liczyæ na dotacje rz¹du federalnego lub subwencje stanowe, a tak¿e na rodki od prywatnych donatorów. Bardzo rozpowszechnione jest nawet w szkolnictwie publicznym wspieranie
konkretnych zadañ uczelni przez ich absolwentów i lokalnych przedsiêbiorców.
Nie wszyscy absolwenci szkó³ rednich lub osoby, które zda³y zunifikowany egzamin zewnêtrzny GED, kieruj¹ swoje kroki na wy¿sze uczelnie (te, które umo¿liwiaj¹ uzyskanie tytu³u
Bachelor  poziom licencjatu). W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje bardzo szeroko rozbudowany system szkó³ dwuletnich, które oferuj¹ kszta³cenie na poziomie zawodowym Vocational
College. S³uchacze mog¹ uzyskaæ miêdzy innymi stopnie Associate in Science, Associate in Arts
i zakoñczyæ swoj¹ formaln¹ edukacjê. Czêæ absolwentów podejmuje jednak kszta³cenie na wy¿szych uczelniach. W tym celu wiêkszoæ tego typu szkó³ podpisuje umowy z uczelniami wy¿szymi. Daje to mo¿liwoæ kontynuacji nauki, a tak¿e transferu uzyskanych punktów z niektórych
kursów. Mo¿e to skróciæ czas studiów na poziomie bachelor degree z trzech lat do dwóch.
Kszta³cenie na poziomie zawodowym oferuj¹ przede wszystkim tzw. Community College,
jak informuje strona stowarzyszenia American Association of Community College obecnie w USA
funkcjonuje oko³o 1600 tego typu szkó³10. Stanowi¹ one centra wsparcia edukacyjnego czêsto dla
osób pracuj¹cych czy emigrantów, oferuj¹c im uzyskanie kwalifikacji zawodowych w wybranej
dziedzinie. Szko³y ponadto prowadz¹ ró¿nego rodzaju odp³atne kursy i szkolenia o charakterze
nieformalnym. Wspomniane stowarzyszenie wspierane jest przez rz¹d federalny w realizacji polityki tworzenia mo¿liwoci zdobycia wykszta³cenia w rodowiskach, gdzie wydatki zwi¹zane
z kszta³ceniem mog¹ stanowiæ barierê dla obywateli. Ponad 1/3 studentów otrzymuje pomoc finansow¹. Szko³y te realizuj¹ dwa podstawowe zadania  umo¿liwiaj¹ w przystêpny sposób zdobycie kwalifikacji oraz zapewniaj¹ lokalnym samorz¹dom realizacjê skutecznej polityki zatrudnienia przez przygotowanie odpowiednich specjalistów na potrzeby lokalnego rynku pracy.
System naboru na wy¿sze uczelnie jest w wiêkszoci przypadków ujednolicony, dotyczy to
przede wszystkim uczelni publicznych i renomowanych uczelni prywatnych. Uczelnie ustalaj¹
minima punktowe, na podstawie których przyjmowani s¹ absolwenci szkó³ rednich. Kandydat
10
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mo¿e wybraæ kilka uczelni wy¿szych, do których wysy³ane s¹ jego dokumenty wraz z dok³adnym
wykazem przedmiotów, które zaliczy³ i liczb¹ zebranych (credits) punktów, w tym z egzaminów
zewnêtrznych (external) porównywalnych w danym stanie. Absolwenci szkó³ rednich, którzy
zajêli w rankingu pierwsze miejsca, maj¹ szanse na otrzymanie stypendium socjalnego, które
pokryje w wiêkszoci koszty ich kszta³cenia i utrzymania w campusie.
Generalnie system kszta³cenia na wy¿szych uczelniach sk³ada siê z trzech etapów  poziomów.
Pierwszy poziom to stopieñ baka³arza Bachelors degree odpowiednik licencjata. Podstawow¹ zasad¹ kszta³cenia na tym poziomie jest d¹¿enie, aby student otrzyma³ tak¹ wiedzê, któr¹ móg³by
wykorzystaæ przy kontynuacji studiów na innych kierunkach ni¿ tylko ten, który wybra³ na swoj¹
specjalizacjê. St¹d studenci musz¹ odbyæ kilka kursów, które bezporednio nie wi¹¿¹ siê z ich g³ówn¹
specjalizacj¹. Drugi poziom Masters degree poziom magisterium. Najbardziej rozpoznawalny
i popularny od kilkunastu lat w Polsce jest tytu³ MBA (Master of Business Administration), który
zwieñcza presti¿owe studia w zakresie biznesu i administracji. Najwy¿szym stopniem naukowym,
jaki mo¿na zdobyæ w USA, jest stopieñ doktora (Doctoral Degree). Mo¿emy tu wyró¿niæ tytu³
uniwersytecki w dziedzinie nauk humanistycznych Philosophy Doctor (skrót Ph.D.) oraz tytu³y zwi¹zane ze specyfik¹ dziedziny, np. w zarz¹dzaniu  Doctor in Business Administration (D.B.A.) czy
naukach prawniczych (Doctor of Law). Typowe studia doktoranckie trwaj¹ trzy lata. Kandydaci na
studia doktoranckie musz¹ zdaæ egzamin wstêpny. W ci¹gu pierwszych dwóch lat s³uchacze uczestnicz¹ w kursach i seminariach, zaliczaj¹ obowi¹zkowe egzaminy, natomiast ostatni rok przewidziany jest na pracê badawcz¹ i przygotowanie pracy (dissertation), która broniona jest przed komisj¹.
W latach dziewiêædziesi¹tych zaczêto równie¿ tworzyæ na wiêksz¹ skalê programy interdyscyplinarne. Aby zwiêkszyæ efektywnoæ kszta³cenia, Amerykanie zaczêli ³¹czyæ programy
w ró¿nych specjalnociach. Przyk³adowo, ³¹czone s¹ studia in¿ynierskie ze studiami mened¿erskimi. Uznano, i¿ przyszli absolwenci podwójnego kierunku bêd¹ mogli wyeliminowaæ potencjalne problemy na styku zarz¹dzania i technologii11. Absolwenci po ukoñczeniu takiego programu otrzymuj¹ podwójne dyplomy. Podobnie dzieje siê w innych obszarach edukacji, powstaj¹
programy ³¹czone w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i zarz¹dzania. Taki program oferowany
jest w University of Illinois we wspó³pracy College of Education i College of Comerce and Business Administration.
Jeden cel, ró¿na droga osi¹gniêcia  szko³y prywatne i stanowe. Ró¿norodnoæ szkó³
w USA wynika z ró¿norodnoci spo³eczeñstwa amerykañskiego. Jest to najwa¿niejszy czynnik,
który determinuje system owiaty amerykañskiej, chocia¿ wielu Amerykanów uwa¿a, ¿e nie ma
czego takiego jak system edukacji w USA.
Podstawowym rozró¿nieniem, którym mo¿na siê pos³u¿yæ, jest podzia³ owiaty na publiczn¹
i prywatn¹. Podzia³ ten dotyka nie tylko sfery zwi¹zanej z identyfikacj¹ w³aciciela czy za³o¿yciela szko³y lub uczelni, ale równie¿ ze stopniem dostêpnoci obu typów szkó³ dla obywateli. Nie
chodzi tu tylko i wy³¹cznie o aspekt finansowy, ale podzia³ ów dotyka sfery zwi¹zanej z wolnoci¹
cz³owieka, sfery dotycz¹cej prawa w³aciciela, czy wreszcie prawa wolnego rynku.
Mo¿emy zwróciæ uwagê na rzecz charakterystyczn¹ w demokratycznym pañstwie, a mianowicie akt wyboru okrelonej szko³y przez rodziców czy studentów, którzy nie posiadaj¹ formalnych ograniczeñ w tym wzglêdzie i z drugiej strony  fakt stawiania okrelonych wymogów swoim przysz³ym uczniom-studentom przez szko³y.
11
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W przypadku szkó³ publicznych na poziomie szkó³ podstawowych i rednich wystêpuje tak
zwana rejonizacja. W zwi¹zku z tym szko³y publiczne zobowi¹zane s¹ do przyjêcia wszystkich
uczniów ze swojego rejonu, niezale¿nie od stopnia ich zaawansowania naukowego.
Je¿eli rodzice chc¹ pos³aæ dziecko do szko³y w innym rejonie, ni¿ zamieszkuj¹, mog¹ to
uczyniæ, ale najczêciej zmiana taka zwi¹zana jest z koniecznoci¹ ponoszenia op³at za naukê
(wi¹¿e siê to z tym, i¿ spo³ecznoæ lokalna w formie podatków dotuje swoj¹ szko³ê). Statystyki
ukazuj¹ jednak, i¿ systematycznie wzrasta odsetek rodziców, którzy dokonuj¹ wyboru konkretnej
szko³y publicznej nie w swoim rejonie (wzrost z 12% w 1993 r do 16% w 1999)12.
W przypadku szkó³ prywatnych zarówno rodzice, jak i szko³a mog¹ dokonaæ wyboru. Co to
oznacza? Rodzice niezale¿nie od rejonizacji mog¹ zg³osiæ swoje dziecko do dowolnej szko³y prywatnej (w ka¿dej ponosi siê op³aty). Prawo wyboru uczniów przys³uguje równie¿ szko³om, gdy¿
szko³a mo¿e ustaliæ swoje warunki i to, jakich uczniów przyjmie.
Wed³ug raportu Narodowego Centrum Statystyki Edukacyjnej (National Center for Education Statistic) ró¿nice miêdzy szko³ami sektora prywatnego i publicznego wynikaj¹ z wielkoci
szkó³, poziomu kszta³cenia, rodowiska, w którym funkcjonuj¹ oraz populacji uczniów. Ró¿nice
dotycz¹ równie¿ poziomu zarz¹dzania oraz dowiadczenia pracowników szko³y, atmosfery pracy
czy wreszcie nadrzêdnoci stawianych celów13.
W roku 2000 najwiêkszy odsetek (70,9%) stanowi³y szko³y publiczne, w których uczy³o siê
ponad 300 uczniów. Natomiast w przypadku szkolnictwa prywatnego najwiêcej szkó³ (26,1%)
posiada³o mniej ni¿ 50 uczniów, na drugim miejscu znalaz³y siê szko³y, gdzie liczba uczniów nie
przekracza 200. Wród szkó³ prywatnych najbardziej liczne by³y szko³y katolickie, a najmniej 
szko³y prowadzone s¹ przez inne zwi¹zki wyznaniowe14.
Wród szkó³ prywatnych wiêkszoæ stanowi¹ szko³y utworzone przez zwi¹zki wyznaniowe
(religious group) W tych szko³ach okrelone wyznanie jest elementem programu edukacyjnego
szko³y w odró¿nieniu do szkó³ publicznych, gdzie nie wystêpujê nauka religii.
Przy okazji omawiania edukacji prywatnej nale¿y wspomnieæ równie¿ o niewielkim, ale wci¹¿
rosn¹cym segmencie home schooling  nauce dzieci w domu; w roku 1999 z takiej mo¿liwoci
skorzysta³o w skali kraju ponad 850.000 uczniów. Rodzice realizuj¹ we w³asnym zakresie program
nauczania odpowiadaj¹cy poziomowi ich dzieci. Ponadto maj¹ mo¿liwoæ posy³ania dzieci do szkó³
publicznych na wybrane przedmioty, korzystania bezp³atnie ze wsparcia nauczycieli ze szkó³ rejonowych czy szkolnych bibliotek. G³ówne koszty ponoszone przez rodziców w tej formie edukacji dzieci i m³odzie¿y to podrêczniki oraz niewielkie op³aty zwi¹zane z externistycznym zdawaniem egzaminów promuj¹cych uczniów na kolejny poziom kszta³cenia. Przewiadczenie o posiadaniu wy¿szych kompetencji edukacyjnych ni¿ mo¿liwoci, jakie oferuje szko³a publiczna oraz wzglêdy religijne to g³ówne powody wskazywane przez rodziców wybieraj¹cych formê home schooling15.
Swego rodzaju nowoci¹ w edukacji s¹ tzw. charter schools. Koncepcja ta jest wynikiem
szeregu prób zwi¹zanych z reformowaniem systemu edukacji amerykañskiej. Za jej prekursora
12
13
14
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http://165.224.221.98//programs/coe/2002/analyses/private/index.asp
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Average number of students enrolled and percentage distribution of schools according to enrollment size, by sector
and private school type: 19992000, Table 3, http://165.224.221.98//programs/coe/2002/analyses/private/tables/tab03.asp
Bielick, S., Chandler, K., and Broughman, S.P. (2001). Homeschooling in the United States: 1999 (NCES 2001
033). U.S. Department of Education, NCES. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
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uwa¿any jest Ray Budde, który na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych przedstawia³ ideê kontraktowania grup nauczycieli skupionych wokó³ okrelonego celu edukacyjnego. Rz¹d federalny oraz w³adze wielu stanów upatruj¹ w niej szansê na zmianê oblicza edukacji amerykañskiej. Chartering
daje mo¿liwoæ tworzenia szkó³ niezale¿nie od dowiadczeñ tradycyjnych szkó³ publicznych,
a szko³y nie s¹ objête niektórymi obowi¹zkami administracyjnymi. Charter schools przy zatrudnianiu nauczycieli maj¹ wiêksz¹ swobodê ni¿ szko³y publiczne, chocia¿ korzystaj¹
z dotacji rz¹du federalnego, co wci¹¿ jest przedmiotem debaty. Jednak zwolennicy podkrelaj¹, i¿
daje to mo¿liwoæ wprowadzania innowacyjnych rozwi¹zañ, daj¹c szersze mo¿liwoci rodzicom
i uczniom w wyborze szko³y16.
Koncepcja ta od samego pocz¹tku kreuje indywidualizacjê w realizacji programów edukacyjnych. Polega na wynajmowaniu grup nauczycieli (czy szkó³) do realizacji okrelonych programów edukacyjnych uznanych za potrzebne w danym momencie i miejscu. Stwarza to mo¿liwoæ bardzo elastycznej reakcji na zmieniaj¹ce siê warunki otoczenia.
Administrowanie edukacj¹. Na przestrzeni ostatnich lat, wzros³a rola polityki edukacyjnej
rz¹du federalnego w tym zdecentralizowanym systemie. ród³a tego stanu znaleæ mo¿na w pocz¹tkach pañstwa amerykañskiego i jego prekursorach, którzy rozumieli, ¿e edukacja by³a niezbêdna do stworzenia silnej i jednolitej demokracji. Dziesi¹ta poprawka do amerykañskiej Konstytucji podkrela, ¿e Uprawnienia, których Konstytucja nie powierzy³a Stanom Zjednoczonym
ani nie wy³¹czy³a z w³aciwoci poszczególnych stanów, przys³uguj¹ nadal poszczególnym stanom
lub ludowi17.
Mówi¹c ogólnie, rz¹d federalny wkracza³ na obszar edukacji tam, gdzie interesy narodowe
nie by³y zaspokajane przez w³adze lokalne lub stanowe lub tam, gdzie problem mia³ charakter
ogólnonarodowy. S¹dy z regu³y podtrzymywa³y rolê rz¹du federalnego w edukacji, opieraj¹c siê
na konstytucyjnej klauzuli (Artyku³ I, Sekcja 8) przyznaj¹cej Kongresowi USA prawo do stanowienia o dobru ogólnym obywateli, a czternasta poprawka zapewnia³a niemo¿noæ pozbawiania obywatela ¿ycia, wolnoci lub w³asnoæ bez dochowania zasad prawa18.
Prezydenci i inni liderzy lokalni wykorzystywali swój urz¹d do zwracania uwagi na wa¿ne
problemy oraz do skupiania obywateli wokó³ ogólnonarodowych celów. Kiedy prawa jednostki
by³y zagro¿one, rz¹d federalny zmusza³ w³adze stanowe i samorz¹dowe do podejmowanie odpowiednich kroków.
Istniej¹ cztery g³ówne przyczyn zaanga¿owania rz¹du federalnego w edukacjê:
 promowanie demokracji,
 zapewnienie równego dostêpu do edukacji,
 zwiêkszenie wydajnoci krajowej,
 zwiêkszenie obronnoci narodowej.
Nie ma specjalnej struktury prawnej i decyzyjnej w odniesieniu do systemu edukacyjnego.
Konstytucja amerykañska ustanawia swego rodzaju kompromis w zakresie wspó³odpowiedzialnoci za edukacjê w zakresie trzech podstawowych poziomów pañstwa. S¹ to: poziom ogólnonarodowy (pañstwowy), stanowy oraz lokalny. Ten czasami skomplikowany, nieujednolicony
16

17
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system zgodnie z za³o¿eniami powinien s³u¿yæ obywatelowi i byæ jak najbli¿ej jego potrzeb
i oczekiwañ.
Nadzór nad polityk¹ edukacyjn¹ w imieniu rz¹du federalnego sprawuje Departament Edukacji (US Department of Education). W celu ulepszania systemu edukacyjnego powo³any zosta³
równie¿ Narodowy Instytut Edukacji (The National Institute of Education). W USA zarz¹dzanie
szkolnictwem publicznym delegowane jest na poszczególne stany. Natomiast administrowanie
szko³ami bezporednio nale¿y do obowi¹zków lokalnych samorz¹dów szkolnych
System administrowania edukacj¹ w USA, a tak¿e system odpowiedzialnoci za politykê
edukacyjn¹, porównywalnoæ wykszta³cenia i monitorowanie jakoci podzielone jest miêdzy kilka instytucji, wystêpuj¹cych na ró¿nych poziomach. Prawo w USA nie daje specjalnych uprawnieñ rz¹dowi amerykañskiemu do ustanawiania lub kontroli instytucji owiatowych. Dotyczy to
równie¿ spraw zwi¹zanych z porównywalnoci¹ nadawanych stopni, tytu³ów czy kwalifikacji,
identyfikacji profesji, opisów programowych oraz wymogów akademickich dotycz¹cych statusu
uczniów czy nauczycieli, studentów czy wyk³adowców. Uprawnienia do bezporedniej kontroli
maj¹ agencje federalne w bardzo ograniczonych przypadkach, które dotycz¹ edukacji bezporednio podleg³ej rz¹dowi (akademie wojskowe), czy w stosunku do szkó³ utworzonych specjalnie dla
pracowników dyplomacji lub wojskowych przebywaj¹cych za granic¹. W tych przypadkach szko³y realizuj¹ standardowy program, który jest taki sam w ka¿dym miejscu, gdzie szko³a rz¹dowa
funkcjonuje (np. ambasady) i jest to program zatwierdzony przez agendy rz¹dowe z pominiêciem
poziomu lokalnego19.
Spor¹ rolê w kszta³towaniu obrazu amerykañskiej owiaty odgrywaj¹ stowarzyszenia zawodowe nie tylko bêd¹ce agendami rz¹dowymi, ale równie¿ spo³ecznymi (Non governmental organization, w skrócie NGOs). Organizacje te reprezentuj¹ interesy swoich cz³onków przed rz¹dem,
wp³ywaj¹c na politykê pañstwa w zakresie owiaty. Przedstawiciele tych organizacji odbywaj¹
regularne konsultacje w ró¿nych dziedzinach obszaru edukacji.
W niektórych przypadkach otrzymuj¹ uprawnienia do akredytacji okrelonych programów
wspieranych przez rz¹d.
Kierowaniem owiat¹ i realizacj¹ polityki edukacyjnej w ka¿dym stanie zajmuj¹ siê specjalne Rady (Boards of Education). Rady z³o¿one s¹ z osób ciesz¹cych siê spo³ecznym uznaniem
i poparciem o rozleg³ych dowiadczeniach zawodowych zwi¹zanych z edukacj¹, którzy wybierani s¹ na czas okrelony i powo³ywani przez gubernatora stanowego. Do zadañ Rady nale¿y przede
wszystkim przygotowywanie bud¿etu, akceptacja nowych programów nauczania (dla szkó³ staraj¹cych siê o dofinansowanie z bud¿etu stanowego), rozpatrywanie aplikacji instytucji i stowarzyszeñ owiatowych.
Szerokie uprawnienia w zakresie polityki edukacyjnej na ka¿dym poziomie maj¹ stowarzyszenia nauczycieli (teachers unions)  maj¹ prawo do negocjowania miêdzy innymi minimów
programowych, zakresu zadañ nauczycieli oraz ich wynagrodzenia20.
Najwy¿szymi urzêdnikami stanowymi kieruj¹cymi owiat¹ s¹ szefowie  dyrektorzy (chief
state school officer, superintendent, commissioner) powo³ywani na to stanowisko przez stanow¹
Radê Edukacji lub/i przez gubernatora stanu. Zadaniem tych osób jest codzienna administracja

19

20
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owiat¹ zgodna z narzucon¹ polityk¹ oraz sk³adanie sprawozdañ dla Rady Edukacji, gubernatora
czy innych charakterystycznych dla danego stanu agencji i urzêdów z zakresu zrealizowanego
bud¿etu czy stopnia zaawansowania planu zadañ. W niektórych stanach powo³ywani mog¹ byæ
jeszcze urzêdnicy zajmuj¹cy siê wyodrêbnionymi sferami owiaty, np. edukacj¹ zawodow¹.
W przypadku szkolnictwa okrelanego postsecondary (powy¿ej redniego) ingerencja agencji rz¹dowych jest du¿o mniejsza ni¿ w przypadku szkó³ na poziomie primary i secondary.
Oprócz wymienionych zadañ zwi¹zanych z administrowaniem owiat¹ wa¿nym elementem
realizacji polityki rz¹du amerykañskiego scedowanym na rz¹dy stanowe jest wsparcie finansowe
uczniów. W³adze zgodnie z wytycznymi ustalaj¹ zasady przyznawania pomocy materialnej ucz¹cej siê m³odzie¿y. Pomoc realizowana jest najczêciej przez agencje rz¹dowe, np. State Federal
Loan Guaranty Agencies, której zadaniem jest zapewnienie pomocy finansowej w ka¿dym stanie
zgodnie z polityk¹ rz¹du.
Ponadto na poziomie edukacji stanowej dzia³aj¹ stowarzyszenia skupiaj¹ce siê wokó³ konkretnych problemów podmiotowych i przedmiotowych towarzysz¹cych polityce edukacyjnej
w okrelonym zakresie. Mo¿na tu wymieniæ miêdzy innymi: American Association of Community
Colleges (AACC) stowarzyszenie reprezentuj¹ce college publiczne w USA, American Association
of State Colleges and Universities (AASCU) stowarzyszenie skupiaj¹ce wy¿sze uczelnie publiczne.
Poziom operacyjny zarz¹dzania owiat¹ jest domen¹ samorz¹dów i w³adz lokalnych. G³ówne zadania wi¹¿¹ siê z administrowaniem owiat¹ na poziomie publicznych przedszkoli, szkó³
podstawowych i rednich (preschool, primary, secondary education). Dzia³ania lokalnych w³adz
owiatowych skierowane s¹ na dystrybucjê i pozyskiwanie rodków finansowych na edukacjê
lokaln¹. rodki pochodz¹ z dotacji rz¹du federalnego, stanowego, lokalnych podatków oraz prywatnych donatorów. Na poziomie lokalnym powo³ywane s¹ Rady (Local School, Boards), które
podobnie jak Rady na poziomie stanu ustanawiaj¹ bud¿et dla szkó³ lokalnych, powo³uj¹ urzêdników do realizacji swoich postanowieñ. W zale¿noci od wielkoci terytorialnej i liczby mieszkañców powo³ywane s¹ ni¿sze szczeble administrowania owiat¹. Generalnie administrowanie na
poziomie lokalnym odbywa siê przez School, District Governance. Istotnym elementem funkcjonowania szkó³ w USA i realizacji polityki owiatowej jest bardzo szeroki udzia³ rodziców we
wspó³decydowaniu o kszta³cie edukacji w ich rodowisku lokalnym. Bardzo czêsto cz³onkami
lokalnych Rad edukacyjnych s¹ rodzice uczniów. Polityka taka ma za zadanie zbli¿enia szkó³ do
spo³ecznoci lokalnych, tworzenia wiêzi miêdzy nauczycielami a mieszkañcami. Jest to bardzo
silny przejaw budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego w oparciu o wiêzi lokalne, które sprzyjaj¹ poczuciu odpowiedzialnoci za wychowanie nowego pokolenia zgodnie z przyjêtymi zasadami, które s¹ jasne nie tylko dla ludzi tworz¹cych politykê edukacyjn¹, ale przede wszystkim dla
nauczycieli, uczniów i rodziców. W USA funkcjonuj¹ stowarzyszenia zrzeszaj¹ce rodziców uczniów
ró¿nego typu szkó³, zajmuj¹ce siê polityk¹ informacyjn¹, wspieraniem relacji miêdzy szko³ami
a rodowiskami lokalnymi. S¹ to np. The National Parent-Teacher Association (PTA), The National Parent Information Network (NPIN), The ED Family Involvement Program. Relacje miêdzy
szko³¹ a rodowiskiem lokalnym wzmacniane s¹ przez ró¿norodne spotkania przy okazji ró¿nych
uroczystoci czy akcji charytatywnych, w których maj¹ obowi¹zek uczestniczenia spo³ecznoci
szkó³ publicznych, ale jak pokazuje praktyka, podobnie sytuacja wygl¹da w przypadku szkó³ prywatnych. Spotkania takie, oprócz aspektów integracyjnych i wychowawczych, maj¹ na celu zaprezentowanie osi¹gniêæ uczniów i szko³y.
System Jakoci  certyfikacja, akredytacja, rankingi. Ze wzglêdu na wielk¹ ró¿norodnoæ i konkurencjê w edukacji amerykañskie nie ma jednolitego systemu dotycz¹cego pomiaru
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jakoci kszta³cenia, dotyczy to wszystkich poziomów kszta³cenia. Miar¹ efektywnoci pracy szko³y
staje siê wiêc zainteresowanie rodziców czy uczniów. Szko³a, która najlepiej realizuje cele stawiane sobie przez rodziców, cieszy siê du¿ym zainteresowaniem. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e spo³eczeñstwo amerykañskie jest w tym wzglêdzie bardzo pragmatyczne. Rola rodziców w kszta³towaniu polityki szko³y jest bardzo du¿a, st¹d weryfikacja s³abych programów czy nauczycieli nastêpuje bardzo szybko.
Sukcesy szkó³ w ró¿nych dziedzinach jej dzia³alnoci edukacyjnej i wychowawczej stanowi¹
sta³y element polityki szkó³ amerykañskich. Przejawem tej polityki s¹ przygotowywane corocznie
rankingi szkó³ amerykañskich, które stymuluj¹ instytucje edukacyjne do podnoszenia jakoci oferowanych programów kszta³cenia. Jednym z najpowa¿niejszych zestawieñ szkó³ w USA jest ranking przygotowywany przez US News World Report21. Ranking w bardzo szczegó³owy sposób
ocenia dokonania szkó³ amerykañskich w ró¿nych kategoriach.
Bardzo istotnym elementem polityki szkó³ w zakresie poprawy jakoci kszta³cenia s¹ posiadane akredytacje. S¹ one udzielane przez ró¿ne stowarzyszenia zawodowe, a tak¿e stowarzyszenia skupiaj¹ce szko³y okrelonych typów. Akredytacja zawiadcza o spe³nieniu ramowych wymogów w zakresie okrelonego programu, a tak¿e wykazania odpowiedniego przygotowania kadry
wyk³adowej. Potwierdzaj¹ spe³nienie okrelonego standardu kszta³cenia przez instytucjê edukacyjn¹, co jest niezmiernie wa¿ne nie tylko przy wyborze szko³y, ale równie¿ w przypadku niespe³nienia oczekiwañ pok³adanych w instytucji edukacyjnej. Rodzic czy student mo¿e domagaæ siê
cofniêcia akredytacji, co mo¿e spowodowaæ zmniejszenie atrakcyjnoci szko³y dla potencjalnych
uczniów. Rozpoznawalnoæ agencji akredytuj¹cych zapewnia instytucja rz¹dowa US Secretary of
Education zobowi¹zana do publikacji instytucji akredytuj¹cych programy edukacyjne na terenie
Stanów Zjednoczonych. Spe³nienie wymogów Departamentu Edukacji umo¿liwia instytucji akredytuj¹cej wystêpowanie o rodki rz¹dowe na wsparcie dzia³añ zwi¹zanych z popraw¹ miêdzy
innymi procedur jakoci akredytowanych programów.
Rozró¿nia siê instytucje akredytuj¹ce programy na poziomie regionalnym (Regional Accrediting Associations), tu mo¿na wymieniæ np. Middle States Association of Colleges and Schools
(MSA), pañstwowym (National Accrediting Associations) to np. Accrediting Council for Independent Colleges and Schools (ACICS), czy o charakterze specjalistycznym (Professional or Specialized Accrediting Associations), jak np. w przypadku edukacji mened¿erskiej Association
to Advance Collegiate Schools of Business. Instytucje te nie posiadaj¹ bezporedniego prawa do
kontroli szkó³ czy programów, maj¹ prawo do ustanawiania i og³aszania standardów jakociowych oraz procedur ich weryfikacji i na wniosek instytucji edukacyjnych dokonuj¹ ewaluacji
merytorycznej programu.
W USA akredytacje otrzymuj¹ konkretne programy szkoleniowe, a nie instytucje, dotyczy to wszystkich poziomów kszta³cenia oraz ró¿norodnych form edukacji ustawicznej. Nie ma
w tym wzglêdzie rozró¿nienia  wa¿ne jest spe³nienie okrelonych standardów.
Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e okrelanie standardów kszta³cenia przez system akredytacji
realizowany jest w ramach prawodawstwa okrelonego stanu  to znaczy, ¿e ka¿dy ze stanów
mo¿e ustalaæ ich zakres. W przypadku szkó³ wy¿szych rz¹dowych wymagana jest akredytacja
instytucji rozpoznawalnej o charakterze ogólnopañstwowym.
Poza rozbudowanym systemem akredytacji w wiêkszoci szkó³ funkcjonuj¹ standardy oparte o wytyczne rady rodziców czy w³acicieli szko³y. W przypadku szkó³ wy¿szych wiêkszoæ
21
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amerykañskich agencji akredytuj¹cych nale¿y do ogólnowiatowej sieci skupiaj¹cej organizacje
ustanawiaj¹ce i promuj¹ce jakociowe standardy kszta³cenia, International Network of Quality
Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE). Mo¿emy wymieniæ tu miêdzy innymi:
Center for Quality Assurance in Higher Education (CQAIE), National Advisory Committee on
Institutional Quality and Integrity (NACIQI) czy Developing Educational Standards.
Jakoæ jest uznawana za kluczowy element rozwoju edukacji w USA. Najwiêkszy problem
w tym wzglêdzie stanowi decentralizacja instytucjonalna K-12 (szkó³ podstawowych i rednich),
która wi¹¿e siê z ró¿nymi potrzebami i oczekiwaniami zarówno nauczycieli, jak i rodziców czy
uczniów. Rz¹d federalny nie jest odpowiedzialny za przygotowanie, zatrudnianie czy wreszcie za
jakoæ pracy nauczycieli  odpowiedzialnoæ roz³o¿ona jest na w³adze stanowe i lokalne. Niemniej jednak rz¹d federalny kieruje rodki przez Departament Edukacji, które trafiaj¹ do nauczycieli, czy to w procesie ich kszta³cenia, czy zatrudnienia i wreszcie rozwoju zawodowego. Obecnie rz¹d podejmuje dzia³ania na rzecz przesuniêcia odpowiedzialnoci za jakoæ kszta³cenie
w kierunku nauczycieli. Pomocne w realizacji tej polityki maj¹ byæ programy rz¹dowe i tak przyjêty przez kongres akt The No Child Left Behind Act of 2001 (P.L. 107-110), który modyfikuje
programy Eisenhower Professional Development (rozwój zawodowy) i Class Size Reduction (redukcja liczby uczniów w klasach) kieruj¹c pomoc finansow¹ w formie celowych grantów wspieraj¹cych dzia³ania na rzecz ulepszania i poprawy jakoci procesu kszta³cenia. Akt ten zobowi¹zuje
w³adze stanowe i lokalne do publicznej informacji na temat podejmowanych dzia³añ i ich efektów
w zakresie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli w szko³ach publicznych22. Dzia³ania dotycz¹ dzieci
i m³odzie¿y od przedszkola do koñca szko³y redniej.
Program wspierany ze rodków rz¹du federalnego oparty jest na czterech filarach: koncentracja na wynikach, przygotowanie kszta³cenia w oparciu o wyniki badañ naukowych, rozszerzanie roli rodziców, rozszerzanie kontroli lokalnej oraz elastycznoci programowej.
Wspierane s¹ równie¿ programy promuj¹ce wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji przez wspó³pracê z instytucjami i orodkami naukowymi. Rz¹d wspiera równie¿ programy
The National Science Foundation (Narodowa Fundacja Nauki) do administrowania ró¿norodnymi programami w obszarze rozwoju technik kszta³cenia w naukach cis³ych, a tak¿e programów
kszta³cenia nauczycieli w tym zakresie23.
***
Pisz¹c na temat edukacji amerykañskiej szczególnie w odniesieniu do administrowania nasuwaj¹ siê w¹tpliwoci, czy mo¿na u¿yæ w tym wypadku okrelenia system. To, co cechuje edukacjê amerykañsk¹  to ogromna ró¿norodnoæ narodowa, kulturowa, religijna. Spo³eczeñstwo amerykañskie, uchodz¹ce za bardzo praktyczne i przedsiêbiorcze, wypracowa³o demokratyczne sposoby realizowania polityki edukacyjnej wobec swoich obywateli. Historycznie rzecz ujmuj¹c  od
zarania pañstwa amerykañskiego to spo³ecznoci lokalne dba³y o wychowanie i edukacjê swoich
dzieci. W miarê rozwoju pañstwowoci amerykañskiej coraz wy¿sze szczeble administracyjne
rozszerza³y swoje wsparcie dla rozwoju edukacji narodowej. U podstaw edukacji amerykañskiej
le¿y koncepcja Johna Deweya, który przypisywa³ uczniom bardziej aktywn¹ rolê w procesie
kszta³cenia, ni¿ mia³o to miejsce w systemach europejskich. Obecnie obserwujemy nieporównyJ.B. Stedman: Specialist in Social Legislation, Domestic Social Policy Division, K-12 Teacher Quality: Issues and
Legislative Action, March 26, 2003.
23
National Science Foundation Authorization Act of 2002 (P.L. 107-368).
22
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walnie wiêksz¹ rolê rodziców, uczniów i studentów w wyborze czy kreowaniu w³asnej drogi rozwoju ni¿ gdziekolwiek indziej na wiecie. W obraz tych inicjatyw wpisuj¹ siê równie¿ dzia³ania
administracji amerykañskiej  przyk³adem mog¹ tu byæ koncepcje niepraktykowane w Europie,
takie jak Charter School, Home Schooling. Nowe, priorytetowe programy finansowane przez rz¹d
federalny, np. (The No Child Left Behind) maj¹ce na celu zwiêkszenie dostêpnoci owiaty lepsze
dostosowanie programów do potrzeb dzieci i m³odzie¿y na poziomie spo³ecznoci lokalnych oraz
poprawê jakoci kszta³cenia. Amerykanie s¹ równie¿ wiatowym liderem rynku us³ug szkoleniowych. Jest to sfera ca³kowicie skomercjalizowana i w tym wzglêdzie najwiêkszymi przedsiêwziêciami w edukacji ustawicznej s¹ Uniwersytety Korporacyjne (Corporate University).
O skutecznoci rozwi¹zañ amerykañskich wiadcz¹ próby ich adaptacji w innych krajach 
dotyczy to miêdzy innymi idei akredytacji poszczególnych programów, sytemu kredytów (transfer punktów) czy np. rankingów wyznaczaj¹cych miejsce szkó³ czy uczelni w systemie wolnorynkowym.
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Edukacyjne aspekty kontroli Europejskiego
Trybuna³u Obrachunkowego
Educational aspects of audit by European Court of Auditors

S³owa kluczowe: niezale¿na kontrola finansowa, bud¿et Unii Europejskiej, fundusze Unii Europejskiej, sprawozdania.
Key words: independent financial audit, EU budget, EU funds, reports.
Summary
The European Court of Auditors audits independently the collection and spending of European
Union funds and, through this, assess the way that the European institutions discharge these functions. The Court examines whether financial operations have been properly recorded, legally and
regularly executed and managed so as to ensure economy, efficiency and effectiveness. The article
describes the functions, mandate, composition and position of the European Court of Auditors among
other institutions of the European Community.

Unia Europejska dysponuje szeregiem instytucji, dziêki którym dzia³ania
podejmowane do osi¹gniêcia jej celów s¹ spójne i ci¹g³e. Do instytucji wspólnotowych nazywanych organami g³ównymi nale¿¹: Parlament Europejski, Rada,
Komisja, Trybuna³ Sprawiedliwoci i Trybuna³ Obrachunkowy. Istniej¹ równie¿ instytucje pomocnicze jak: Komitet Ekonomiczny i Spo³eczny oraz Komitet Regionów.
Ponadto w 1988 r. Komisja powo³a³a specjaln¹ jednostkê ds. Koordynacji Zwalczania Nadu¿yæ Finansowych. Do jej zadañ nale¿a³o podejmowanie, we wspó³pracy z w³adzami krajów cz³onkowskich, dzia³añ niezbêdnych do przeciwdzia³ania nieuzasadnionym wydatkom bud¿etowym.
Jednostka ta zosta³a w 1999 r. zast¹piona now¹ instytucj¹, tj. Europejskim Urzêdem ds. Zwalczania Nadu¿yæ Finansowych. Trybuna³ Obrachunkowy cile wspó³pracuje z Europejskim Urzêdem ds. Zwalczania Nadu¿yæ Finansowych.
W niniejszym opracowaniu postaram siê przedstawiæ rolê Europejskiego Trybuna³u Obrachunkowego, jako novum, które coraz czêciej bêdzie pojawiaæ siê w naszych instytucjach krajowych.
Instytut w swojej d³ugoletniej historii zrealizowa³ 37 projektów miêdzynarodowych, a kontroli
Europejskiego Trybuna³u Obrachunkowego poddany zosta³ jeden, realizowany w latach 20002003.
W ka¿dym systemie instytucjonalnym funkcja kontroli jest z zasady uwa¿ana za jeden z elementów gwarantuj¹cych demokratyczne zarz¹dzanie sprawami publicznymi. Funkcja ta obejmuje
zwykle dwa odrêbne, acz uzupe³niaj¹ce siê aspekty: kontrolê wewnêtrzn¹ i kontrolê zewnêtrzn¹.
Zarz¹dzanie funduszami publicznymi nie mo¿e odbywaæ siê bez w³aciwej kontroli zewnêtrznej.
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Kontrolê wewnêtrzn¹ operacji (w tym tak¿e tych realizowanych w pañstwach cz³onkowskich),
która wi¹¿e siê z wp³ywami i wydatkami z bud¿etu wspólnotowego sprawuj¹ kontrolerzy finansowi (wewnêtrzni audytorzy), ustanawiani w ka¿dej z instytucji i organów Wspólnot oraz ksiêgowi. Kontrola i pozyskiwanie rodków stanowi¹cych stronê dochodow¹ bud¿etu wspólnotowego
le¿y w niemal wy³¹cznej kompetencji Pañstw Cz³onkowskich.
Kontrolê zewnêtrzn¹ wykonywania bud¿etu sprawuj¹ Trybuna³ Obrachunkowy Wspólnot
Europejskich (zwany tak¿e Trybuna³em Audytorów lub Trybuna³em Rewidentów Ksiêgowych)
oraz Parlament Europejski1.
Pocz¹tkowo Trybuna³ Obrachunkowy pe³ni³ drugorzêdn¹ rolê i by³ postrzegany jako instytucja nieistotna i nieciekawa. Jednak zmieni³o siê to pod koniec lat 90., gdy zauwa¿ono wiele nadu¿yæ finansowych oraz niew³aciwe rozporz¹dzanie wspólnotowymi finansami.
Trybuna³ Obrachunkowy zosta³ powo³any na mocy Traktatu brukselskiego 22 lipca 1975 r.
Od rozpoczêcia prac w padzierniku 1977 r. Trybuna³ ma siedzibê w Luksemburgu. Wraz z wejciem w ¿ycie Traktatu z Maastricht (7 listopada 1992 r.) Trybuna³ uzyska³ status instytucji wspólnotowej, co poprzez zrównanie jego pozycji z pozosta³ymi instytucjami wzmocni³o jego niezale¿noæ i autorytet. Traktat nicejski z 26 lutego 2001 ustanowi³, i¿ ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie
bêdzie posiadaæ jednego cz³onka w Trybunale.
W sk³ad Trybuna³u Obrachunkowego wchodzi 25 cz³onków. W praktyce ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie UE ma do obsadzenia jedno miejsce. Cz³onkiem Trybuna³u Obrachunkowego z Polski od
07.05.2004 r. jest Jacek Uczkiewicz. Cz³onkowie Trybuna³u s¹ powo³ywani na 6 lat przez Radê
Unii Europejskiej wiêkszoci¹ kwalifikowan¹ po konsultacji z Parlamentem Europejskim.
Najwa¿niejszym uprawnieniem Trybuna³u a jednoczenie jego obowi¹zkiem jest kontrolowanie zgodnoci z prawem wszystkich przychodów i rozchodów UE oraz sygnalizowanie tych
obszarów dzia³alnoci Unii, w których taka sprzecznoæ istnieje i które tym samym wymagaj¹
usprawnienia w zarz¹dzaniu nimi. W ten sposób Trybuna³ chroni interesy finansowe UE i zapobiega defraudacjom.
Trybuna³ pe³ni rolê finansowego sumienia Wspólnot, który sprawuje sta³y nadzór nad jej
finansami. Bada zgodnoæ z prawem i praworz¹dnoæ wszystkich dochodów i wydatków i upewnia siê co do nale¿ytego zarz¹dzania finansami. Trybuna³ Obrachunkowy ma prawo kontrolowaæ
ka¿dy organ lub osobê zarz¹dzaj¹c¹ finansami wspólnotowymi lub osoby korzystaj¹ce z funduszy
wspólnotowych (przede wszystkim instytucje realizuj¹ce programy wspólnotowe jak Instytuty,
placówki edukacyjne, ale równie¿ w³adze krajowe, regionalne i lokalne). Równie¿ wszelkie osoby fizyczne lub prawne otrzymuj¹ce p³atnoci z bud¿etu przekazuj¹ Trybuna³owi Obrachunkowemu, na jego ¿¹danie, wszelkie dokumenty lub informacje niezbêdne do wykonywania jego funkcji
kontrolnych. Kontrole oparte s¹ na zapisach i, je¿eli to konieczne, przeprowadza siê je na miejscu
w instytucjach zarz¹dzaj¹cych w imieniu Wspólnot.
Trybunal Obrachunkowy dziala w sposób niezale¿ny i mo¿e swobodnie decydowaæ o tym,
jak planowaæ swoje czynnoci kontrolne, jak i kiedy przedstawiaæ swoje spostrze¿enia oraz w jaki
sposób podawaæ do wiadomoci publicznej swoje sprawozdania i opinie. Personel Trybunalu liczy oko³o 760 wykwalifikowanych pracowników, z których 250 to kontrolerzy. Kontrolerzy s¹
podzieleni na grupy kontrolne odpowiedzialne za przygotowywanie decyzji Trybuna³u w poszczególnych dziedzinach sektorowych i horyzontalnych. Na pocz¹tku 2004 r. w ramach Trybuna³u
istnia³y cztery sektorowe zespo³y do spraw: polityki rolnej, polityki strukturalnej i polityk we1

C. Herma: Trybuna³ Obrachunkowy jako instytucja kontroli finansowej Wspólnot Europejskich, Biuletyn Analiz UKIE,
padziernik 2004.
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wnêtrznych, stosunków zewnêtrznych Wspólnot,
dochodów (rodków w³asnych) Wspólnot,
aktywnoci bankowej, wydatków administracyjnych, instytucji i organów Wspólnot.
Grupy opracowuj¹ wstêpne sprawozdania stanowi¹ce podstawê dla decyzji Trybuna³u.
Kontrolerzy czêsto przeprowadzaj¹ kontrole w innych instytucjach UE, Pañstwach Cz³onkowskich i ka¿dym innym kraju, który otrzymuje rodki pomocowe z UE. Kontrola wykonywana
przez Trybuna³ ma zasadniczo charakter expost. Kontroluj¹c rachunki poszczególnych instytucji
i organów Trybuna³ uwzglêdnia szczególnie kryteria legalnoci i prawid³owoci dochodów i wydatków oraz ocenia rzetelnoæ zarz¹dzania finansami. Oceniaj¹c legalnoæ i prawid³owoæ dochodów i wydatków Trybuna³ sprawdza ich zgodnoæ z prawem wspólnotowym, w tym z przepisami
bezporednio odnosz¹cymi siê do danej kategorii wydatków lub dochodów, postanowieniami traktatów, bud¿etu i rozporz¹dzenia finansowego. Z kolei ocena rzetelnoci zarz¹dzania finansami,
wymagaj¹ca porównania poniesionych nak³adów i uzyskanych korzyci, a w praktyce zastosowania okrelonych wskaników, ma w pewnym stopniu uznaniowy charakter. Podmioty kontrolowane zobowi¹zane s¹ udostêpniæ funkcjonariuszom TO dokumenty potrzebne do przeprowadzenia
kontroli. Kontrolowane jednostki powinny udzieliæ Trybuna³owi wszelkiej pomocy niezbêdnej do
wykonywania jego zadañ. Kontrola w Pañstwach Cz³onkowskich przeprowadzana jest we wspó³pracy z krajowymi instytucjami kontrolnymi2. Z powy¿szego przepisu wynika obowi¹zek Trybuna³u do powiadomienia w³aciwych organów Pañstw Cz³onkowskich o planowanej kontroli w terminie, który umo¿liwi im wspó³dzia³anie w jej przeprowadzeniu.
Kontrola wykonywana przez Trybuna³ pozbawiona jest jakichkolwiek elementów w³adczych,
które wskazywa³yby na nadzorczy charakter jego dzia³añ. Trybuna³ nie dysponuje ¿adnymi instrumentami, które zobowi¹zywa³yby kontrolowane jednostki do okrelonych dzia³añ, nie mo¿e
tak¿e nak³adaæ kar na osoby w jednostkach kontrolowanych. Jeli kontrolerzy wykryj¹ nadu¿ycia
lub nieprawid³owoci, mo¿liwie najszybciej przekazuj¹ informacje na ten temat do w³aciwych
organów UE, które podejmuj¹ stosowne dzia³ania. Obowi¹zek informowania o wszelkich wykrytych podczas kontroli nieprawid³owociach wynika, jak siê wydaje, z samej istoty Trybuna³u jako
instytucji kontroli finansowej. Mimo to Traktat Amsterdamski wprowadzi³ do TWE wyrane postanowienie, i¿ kontroluj¹c rachunki Wspólnoty i jej organów Trybuna³ sygnalizuje w szczególnoci wszelkie nieprawid³owoci (art. 248 ust. 2 TWE).
W dniach 1617 stycznia 2006 r. w Instytucie Technologii Eksploatacji  PIB odby³a siê
kontrola przeprowadzona przez cz³onków Europejskiego Trybuna³u Obrachunkowego. Wnikliwej analizie poddany zosta³ projekt Leonardo da Vinci Nr PL/00/B/F/PP  140 179 pt. Europejski Bank Rozwoju Modu³owych Programów i Technologii Edukacyjnych  EMCET de Bank
realizowany w okresie 01.11.200030.11.2003 r.
Europejski Trybuna³ Obrachunkowy by³ reprezentowany przez: Leszka Zacha i Alberto Gasperoni. Ponadto podczas kontroli obecni byli tak¿e Andrzej Musiej z Najwy¿szej Izby Kontroli
oraz Anna At³as z Biura Koordynacji Kszta³cenia Kadr Programu Leonardo da Vinci.
2

Najwy¿sza Izba Kontroli od pocz¹tku lat 90. realizowa³a model wspó³pracy z Europejskim Trybuna³em Obrachunkowym (ETO) podobny do zasad, jakie obowi¹zuj¹ we wspó³pracy ETO z NOK krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej. Przejawia³o siê to przede wszystkim w pomocy Europejskiemu Trybuna³owi Obrachunkowemu podczas
jego misji na terytorium Polski, dotycz¹cej kontroli rodków Unii Europejskiej. W innych kontrolach NIK dotycz¹cych rodków unijnych wykorzystywano informacje uzyskane w ramach wspó³pracy z Europejskim Trybuna³em
Obrachunkowym. Od 1999 r. wspó³praca z ETO przyjê³a bardziej charakter szkoleniowy. Przy wsparciu funduszy
Unii Europejskiej organizowane s¹ dla pracowników NIK szkolenia dotycz¹ce metodyki kontroli stosowanej przez
Europejski Trybuna³ Obrachunkowy. Za: http://www.nik.gov.pl
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Badany projekt ze wzglêdu na wysokoæ dofinansowania ze rodków Unii Europejskiej poddawany by³ ju¿ kilka razy kontroli przez audytorów zewnêtrznych. Jednak ranga ostatniej kontroli, przeprowadzonej przez Europejski Trybuna³ Obrachunkowy, jest najwy¿sza.
Audytorzy poddali wnikliwej analizie wszystkie koszty poniesione w ramach realizacji tego¿
projektu, tak rodki pochodz¹ce z dotacji, jak i w³asne, poniesione zarówno w instytucji promotora, jak i u pozosta³ych partnerów projektu. Ka¿d¹ z kategorii kosztów bud¿etu projektu poddano
dok³adnej analizie, zgodnie ze struktur¹ oraz przewodnikiem administracyjno-finansowym. Na
podstawie faktur, rachunków, umów itp oraz informacji sprawdzano, czy zosta³a zachowana zasada w³aciwego zarz¹dzania finansami, w szczególnoci czy zachowana zosta³a: oszczêdnoæ rodków, odpowiednia wydajnoæ oraz skutecznoæ.
Pierwszy aspekt dotycz¹cy oszczêdnoci polega³ na sprawdzeniu, czy wszystkie wydatki poniesione w zwi¹zku z realizacj¹ projektu, tj. koszty osobowe, podró¿e, ICT, produkcja oraz koszty
inne s¹ ujête w ewidencji ksiêgowej firmy na podstawie w³aciwych dokumentów. Ponadto wysokoæ tych kosztów zosta³a odniesiona do wypracowanych w ramach tego projektu produktów, czyli
np. publikacji, strony internetowej itp. w celu ustalenia efektu gospodarnoci. Nale¿y nadmieniæ, i¿
projekt ma bardzo d³ug¹ listê produktów i mimo zakoñczenia projektu jest na nie zapotrzebowanie.
Drugi etap, dotycz¹cy wydajnoci, polega³ na sprawdzeniu, czy dany projekt osi¹gn¹³ swoje
cele o odpowiedniej jakoci za pomoc¹ minimalnych rodków i czy s¹ one zgodne z zak³adanymi
we wniosku. Na podstawie tych dwóch kryteriów audytorzy mogli stwierdziæ, czy efekt gospodarnoci dla danego projektu zosta³ osi¹gniêty. Po³¹czenie wszystkich tych elementów dawa³o
pe³ny obraz realizacji projektu i zwi¹zanych z tym nak³adów finansowych.
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli bêdzie zamieszczone w Dzienniku Urzêdowym
UE, jednak koñcowe podsumowanie ze strony audytorów nie wskazuje na niedoci¹gniêcia lub
nieprawid³owoci ze strony promotora projektu lub nieprawid³owoci ze strony instytucji partnerskich. Audytorzy wskazali kilka rozwi¹zañ na przysz³oæ, ale dotyczy³y one g³ównie dok³adniejszego opisywania dokumentów, gdy¿ nale¿y nadmieniæ, i¿ kontrola ta by³a przeprowadzona w trzecim roku po zakoñczeniu projektu i pamiêæ ludzka mog³a byæ zawodna.
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Pedagogiczne czasopisma naukowe
na Licie Filadelfijskiej
Pedagogical scientific journals on ISI Master Journal List

S³owa kluczowe: Lista Filadelfijska  edukacja  bazy danych.
Key words: ISI Master Journal List  education  database.
Summary
The article presents the history and activities of Institute for Scientific Information in Philadelphia.
The author describes database and the way of using from its resources. The index journals list and
science citation index are analysed, in particular in the field of education. The process of journals
verification, that have already been on this list, is described: what conditions should be filled to be
on ISI Master Journal List.

Instytut Informacji Naukowej w Filadelfii (Institute for Scientific Information  ISI) zosta³
za³o¿ony w lipcu 1958 roku przez dr Eugene Garfielda. Ten zas³u¿ony naukowiec  pionier
w dziedzinie nowoczesnej informacji naukowej, obchodzi³ 16 wrzenia 2005 swoje 80. urodziny,
a jednoczenie wiêtowano 50-lecie wynalezionej przez niego metody indeksowania i analizowania informacji z ró¿nych dziedzin nauki. W 1955 roku dr Eugene Garfield opublikowa³ swoje
innowacyjne dzie³o zatytu³owane Indeksowanie cytatów naukowych: nowy wymiar dokumentowania informacji poprzez poszukiwanie asocjacji idei. Koncepcja tworzenia indeksu cytowañ
danej informacji wychodzi³a z prostego za³o¿enia. Dr Garfield zauwa¿a³, ¿e wartoæ danego odkrycia naukowego, badañ, wynalazków, patentów, idei nie jest nadawana nominalnie przez wiat
naukowy, lecz jest zdeterminowana przez tych, którzy tych danych u¿ywaj¹, innymi s³owy oddzia³ywanie danej idei czy informacji na wiat naukowy mierzy siê iloci¹ cytowañ i odwo³ywania siê do danej informacji. Spostrze¿enie to wydaje siê dzisiaj oczywiste, lecz jako fundament
metody zbierania i dokumentowania informacji naukowych zosta³o zapocz¹tkowane przez
dr Garfielda.
Trzy lata po opublikowaniu swojej tezy dr Garfield za³o¿y³ Instytut Informacji Naukowej,
który sta³ siê instytucj¹ wcielaj¹c¹ w ¿ycie metodê gromadzenia i udostêpniania informacji. Instytut najpierw udostêpnia³ zbiory danych w formie papierowej, nastêpnie w postaci tam magnetofonowych, lecz prawdziwe urzeczywistnienie idei szybkiego dostêpu do zintegrowanych baz daEDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 1/2006
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nych nast¹pi³o z chwil¹ wynalezienia Internetu. Od tej pory dostêp do informacji oferowany jest
on-line i na CD-romach, co stwarza wiêksze mo¿liwoci szybkiego dostêpu i nawigacji w poszukiwaniu okrelonej informacji. Instytut Informacji Naukowej z instytucji zatrudniaj¹cej na pocz¹tku dwie osoby rozwin¹³ siê poprzez lata we wp³ywow¹ organizacjê zatrudniaj¹c¹ 500 pracowników. W roku 1992 Instytut zosta³ zakupiony i wcielony do wiêkszej organizacji The Thompson
Corporation. Dane przygotowywane przez Instytut Informacji Naukowej s¹ dystrybuowane i znajduj¹ siê w ofercie handlowej jednego z dzia³ów tej korporacji: The Thompson Scientific. G³ównymi bazami danych oferowanymi przez tê korporacjê s¹:
 ISI Web of Knowledge  informacje w najwiêkszej na wiecie platformie informacji naukowej
z ró¿nych dziedzin nauki,
 Web of Science  baza danych z ró¿nych dziedzin nauki i dostêp do pe³nych tekstów publikacji,
obejmuj¹ca równie¿ archiwaln¹ bazê Century of Science, zawieraj¹c¹ 850 tys. zindeksowanych artyku³ów, które ukaza³y siê w XX wieku,
 Thompson Pharma  bazy danych obejmuj¹ce informacje dla przemys³u farmaceutycznego
i biotechnologicznego,
 Derwent World Patents Index oraz Delphion  zbiory danych dotycz¹cych patentów naukowych,
 IDdb (Investigational Drugs database)  baza danych obejmuj¹ca informacje o lekach i terapiach,
 EndNote  baza umo¿liwiaj¹ca szybkie konstruowanie bibliografii z danej dziedziny.
Z informacji gromadzonych przez Instytut Informacji Naukowej udostêpnianych za porednictwem The Thompson Corporation mog¹ korzystaæ naukowcy, badacze, wyk³adowcy, studenci,
przedstawiciele wiata nauki i biznesu, specjalici w dziedzinie biotechnologii, chemii, in¿ynierowie, lekarze, farmaceuci, prawnicy, finansici oraz przedstawiciele innych zawodów i osoby zajmuj¹ce siê innymi dziedzinami wiedzy i nauki.
Lista Filadelfijska jest wykazem czasopism indeksowanych w bazach tworzonych przez Instytut Informacji Naukowej. Instytut gromadzi informacje o publikacjach i cytatach autorów
z ca³ego wiata. Bazy informacji s¹ tworzone na podstawie zawartoci wyselekcjonowanych, najbardziej presti¿owych czasopism naukowych. Obecnie Lista Filadelfijska zawiera ok. 13 tysiêcy tytu³ów czasopism wydawanych w 35 jêzykach obejmuj¹cych nauki cis³e, przyrodnicze, techniczne, spo³eczne, humanistyczne oraz z dziedziny sztuki. Instytut w Filadelfii jest jedynym posiadaczem tego typu informacji na wiecie i producentem kilkunastu baz danych, g³ównie bibliograficznych. Najbardziej znane bazy to:
 Indeks Cytowañ Naukowych (Science Citation Index  SCI) oraz jego uzupe³nienia dla nauk
spo³ecznych i humanistyki: Social Science Citation Index (SSCI) i Arts & Humanities Citation
Index(AHCI),
 Raport Cytowañ Czasopism (Journal Citation Reports  JCR),
 Wydawnictwo Current Contents  CC.
Lista Filadelfijska jest dostêpna w postaci elektronicznej na stronach internetowych Instytutu (www.isinet.com/isi/journals) pod nazw¹ Master Journal List. Internetowa wersja Listy
Filadelfijskiej umo¿liwia: odnalezienie konkretnego tytu³u czasopisma, przegl¹danie ca³ej listy
czasopism, monitorowanie zmian zachodz¹cych w danych bibliograficznych poszczególnych tytu³ów czasopism na przestrzeni ostatnich 12 miesiêcy. Nie ma jednak mo¿liwoci wyszukiwania
informacji na podstawie kategorii tematycznej, jêzyka czy kraju publikacji lub wydawcy. Na licie nie zamieszczono równie¿ Impact Factor  Wspó³czynnika Oddzia³ywania. Impact Factor
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jest miar¹ wp³ywu czasopisma na rodowisko naukowe  wiadczy o tym, jak czêsto cytaty
z artyku³ów opublikowanych w tej publikacji pojawiaj¹ siê w pracach naukowych na ca³ym wiecie. W opisie bibliograficznym mo¿na odnaleæ jedynie szczegó³owe dane bibliograficzne czasopisma.
Subskrypcja baz danych Instytutu Informacji Naukowej w Filadelfii jest p³atna i obejmuje
w 1/3 proc. materia³y drukowane, a w 2/3 elektroniczne.
Informacje przygotowane przez ISI skierowano przede wszystkim do: rodowisk naukowych:
uczelni, bibliotek, naukowców, badaczy, studentów; instytucji rz¹dowych; organizacji pozarz¹dowych; firm, przedsiebiorstw, wiata biznesu.
Przedstawiciele wiata nauki mog¹ za pomoc¹ baz ISI uzyskaæ dostêp, analizowaæ i zarz¹dzaæ informacj¹ naukow¹. W rodowiskach naukowych baza ISI adresowana jest m.in. do:
W³adz uczelni, badaczy, fundacji wspieraj¹cych dzia³alnoæ naukow¹.
Dziêki niej instytucje te maj¹ mo¿liwoæ oceny dzia³alnoci okrelonej uczelni lub wydzia³u,
aktywnoci naukowców na forum wiatowym. Narzêdziem umo¿liwiaj¹cym tê ocenê jest Essential Science Indicators. Obejmuj¹ca 8500 czasopism z ca³ego wiata baza daje mo¿liwoæ: analizowania dokonañ instytucji, naukowców, jakoæ publikacji, czasopism, stworzenia rankingu najlepszych wg kryteriów ISI krajów, czasopism, naukowców, instytucji na polu badañ w danej dziedzinie, identyfikowania znacz¹cych trendów w ró¿nych dziedzinach nauki, odnalezienia potencjalnych wspó³pracowników, dokonania oceny aktualnie zatrudnionych oraz instytucji oferuj¹cych wspó³pracê, ustalenia wydajnoci, kreatywnoci i oddzia³ywania specyficznych pól dzia³alnoci naukowej na ca³y wiat nauki.
Bibliotek
Narzêdziem pomocnym w tej sferze jest Journal Citation Reports  JCR, który pomaga:
zarz¹dzaæ i uzupe³niaæ zbiór czasopism naukowych, planowaæ bud¿et jednostki, monitorowaæ
wiod¹ce i najbardziej wp³ywowe czasopisma na wiecie;
Naukowców, badaczy
Baz¹ danych stworzon¹ dla tej grupy odbiorców jest ISI Web of Knowledge, która umo¿liwia dostêp do czasopism, ksi¹¿ek, patentów, wyselekcjonowanych informacji internetowych,
a nawet pracach naukowych przed ich ukazaniem siê drukiem. ISI oferuje w tej bazie dostêp do
140 tys. pe³nych tekstów prac i publikacji. Web of Knowledge pozwala:
 wyszukiwaæ informacje w najwiêkszej na wiecie platformie informacji naukowej z ró¿nych
dziedzin nauki;
 zidentyfikowaæ miejsca i osoby powo³uj¹ce siê na pracê danego naukowca, zbadaæ oddwiêk
w³asnej pracy na szerszym forum i uzyskaæ pe³ne teksty tych publikacji;
 zainstalowaæ tygodniowy e-mailowy newletter informuj¹cy na bie¿¹co o odkryciach i badaniach na danym polu naukowym;
 zlokalizowaæ ród³a finansowania danych badañ naukowych, uzyskaæ informacjê o funduszach i grantach na dan¹ dzia³alnoæ;
Studentów
Narzêdziem pomocnym dla tej grupy odbiorców jest ISI Web of Science. Obejmuj¹ca 8700
najbardziej wp³ywowych czasopism, umo¿liwia poszukiwania informacji z ró¿nych dziedzin nauki i dostêp do pe³nych tekstów publikacji. W styczniu 2005 do³¹czono do Web of Science archiwaln¹ bazê Century of Science.
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Baza Web of Knowledge daje mo¿liwoæ:

 uzyskania dostêpu do tematycznych indeksów cytowañ, jak Science Citation Index (od roku

1900 do dnia dzisiejszego), Social Science Citation Indeks (1956  do dnia dzisiejszego) oraz
indeksów obejmuj¹cych nauki humanistyczne, sztukê, chemiê itd.,
 zidentyfikowania róde³ inspiracji dla obecnych badañ i oddzia³ywanie wyników badañ na
innych badaczy, oddwiêk w czasopismach,
 uzyskanie pe³nego tekstu danej pracy.
Za pomoc¹ bazy mo¿na równie¿: zlokalizowaæ miejsca cytowania danej pracy; odnaleæ
informacje o potwierdzeniu lub obaleniu danej teorii; ledziæ najnowsze trendy w nauce; zweryfikowaæ dane dotycz¹ce odnoników; zlokalizowaæ artyku³y zwi¹zane z danymi badaniami, tematem oraz badaczy zajmuj¹cych siê dan¹ dziedzin¹ dla nawi¹zania wspó³pracy.
Prawo Bradforda
Mog³oby siê wydawaæ, ¿e aby zbiór danych by³ miarodajny, baza danych powinna obejmowaæ wszystkie czasopisma naukowe ukazuj¹ce siê na wiecie.
Instytut Informacji Naukowej w Filadelfii uwzglêdnia wszystkie typy czasopism i poddaje je
procesowi wartociowania. W zwi¹zku z tym czasopisma mo¿na podzieliæ na 3 typy:
 wydawnictwa archiwalne  og³aszaj¹ce prace typowo badawcze, które mog¹ byæ opiniotwórcze i inspiruj¹ce dla rodowiska naukowego z danej dziedziny;
 czasopisma propaguj¹ce wiedzê z danej dziedziny naukowej w formie przegl¹dów monograficznych  s³u¿¹ce przedstawicielom danej dziedziny nauki jak i danego zawodu;
 periodyki publikuj¹ce zarówno materia³y przegl¹dowe, jak i prace badawcze.
By³oby jednak niemo¿liwe  szacuje siê, ¿e liczba takich publikacji na wiecie siêga 500 tys.
 a tak¿e, jak wskazuj¹ badania, niepotrzebne umieszczenie wszystkich wiatowych czasopism
w bazie danych. Lista Filadelfijska zawiera jedynie wyselekcjonowane czasopisma opieraj¹c siê
na prawie odkrytym przez S.C. Bradforda. W po³owie lat 30. Bradford dowiód³ empirycznie, i¿
nowe, oryginalne i wiarygodne informacje publikowane s¹ w stosunkowo niewielkiej liczbie czasopism. Publikacje te dystrybuuj¹ oko³o 95 proc. najbardziej wartociowej wiedzy z danej dziedziny. Ca³a reszta licznych czasopism powiela jedynie wiedzê z tej g³ównej grupy periodyków
b¹d przekazuje informacje o mniejszej wartoci merytorycznej.
Zespó³ selekcyjny ISI tworzy zbiór czasopism na Licie Filadelfijsjkiej  Master Journal
List wed³ug opisanych poni¿ej zasad.
Jak znaleæ siê na Licie Filadelfijskiej
Zbiór czasopism znajduj¹cych siê na Licie Filadelfijskiej nie ma sta³ego sk³adu. Ka¿dego
roku Instytut Informacji Naukowej w Filadelfii poddaje procesowi oceny oko³o 2000 nowych
czasopism. Sporód tych periodyków tylko oko³o 1012% mo¿e do³¹czyæ do bazy. Co wiêcej
weryfikowana jest równie¿ dotychczasowa baza w celu okrelenia, czy czasopisma z Listy nadal
spe³niaj¹ za³o¿one przez ISI kryteria, czy te¿ zostan¹ z Listy usuniête. Czasopismo do oceny ISI
mo¿na zg³osiæ wype³niaj¹c formularz elektroniczny na stronach ISI. Nale¿y te¿ przes³aæ 3 kolejne, najbardziej aktualne wydania danej publikacji do siedziby ISI. Nastêpnie wymagane jest nades³anie nastêpnych 3 wydañ periodyków zaraz po ich ukazaniu siê. Kluczowym kryterium stosowanym w procesie selekcji czasopism jest regularnoæ wydawania danego periodyku. Periodyki
wydawane z opónieniem nie podlegaj¹ ocenie ISI. Podobnie jak publikacje, które nie zakwalifikowa³y siê do bazy ISI, nie mog¹ byæ ponownie poddane ocenie przez nastêpne 2 lata.
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Proces ewaluacji rozpoczyna siê z chwil¹ nades³ania pierwszego egzemplarza wydawanego
terminowo. Decyzja o zakwalifikowaniu pisma do Listy Filadelfijskiej nie zapada wczeniej ni¿
po uzyskaniu 3 kolejnych wydañ. Proces ten mo¿e trwaæ kilka miesiêcy, w zale¿noci od czêstotliwoci ukazywania siê pisma. Na przyk³ad dla kwartalnika decyzja nie zapada wczeniej ni¿ po
9 miesi¹cach.
Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce kryteria oceny czasopisma:
1) dostosowanie siê do podstawowych standardów wydawniczych dotycz¹cych czasopism:
 wydawanie czasopisma zgodnie z za³o¿onym terminem. Regularnoæ ukazywania siê czasopisma uwa¿ana jest za kryterium niezbêdne do dalszej ewaluacji danego czasopisma;
 dotrzymanie standardów miêdzynarodowej konwencji wydawniczej, czyli nadanie odpowiedniej nazwy czasopisma oraz tytu³u publikacji odpowiadaj¹cego charakterowi treci,
zamieszczenie streszczenia adekwatnego do treci, wykazu pozycji pimiennictwa oraz
pe³nego adresu autorów pracy;
 t³umaczenie na jêzyk angielski tytu³ów, streszczeñ oraz s³ów has³owych, tzw. key-words
publikowanych prac. Wskazane jest tak¿e podawanie tytu³ów angielskich cytowanych pozycji pimiennictwa. ISI nie wymagaj¹ publikowania ca³ych prac w jêzyku angielskim,
bardzo istotne jest jednak zachowanie poprawnoci jêzykowej w streszczeniu angielskim,
zastosowanie s³ownictwa adekwatnego do problematyki publikacji;
2) regionalna reprezentatywnoæ czasopism. Instytut koncentruje siê na analizie periodyków reprezentuj¹cych okrelone regiony wiata, w mniejszym stopniu kraje;
3) ocena merytoryczna dokonywana przez ekspertów. Jako g³ówne kryteria tej oceny brane s¹
pod uwagê oryginalnoæ problematyki publikacyjnej i nowoczesnoæ metodyczn¹;
4) Analiza poczytnoci mierzona nastêpuj¹cymi wskanikami:
a) Citation index  indeks cytowañ;
b) Impact Factor  wspó³czynnik oddzia³ywania, czyli wskanik czêstoci cytownia w okrelonym czasie;
c) Immediancy index  wspó³czynnik okrelaj¹cy czas, w jakim artyku³ opublikowany w czasopimie jest cytowany w pimiennictwie.
Najbardziej znanym i najczêciej stosowanym kryterium ISI dla oceny poczytnoci, wartoci publikacji i generalnie oceny stanu nauki w danym kraju czy orodku naukowym sta³ siê Impact Factor.
Impact Factor  wspó³czynnik oddzia³ywania
Jest to wspó³czynnik, który uznawany jest za podstawowe kryterium w ocenach wartoci
czasopism i publikacji. Wskanik ten jest miar¹ cytowania konkretnej publikacji w okrelonym
przedziale czasowym. Impact Factor (np. dla roku 2004) oblicza siê za pomoc¹ wzoru D = B/C,
przy czym:
D  to Impact Factor na rok 2004,
B  liczba cytowañ w roku 2004 w pimiennictwie wiatowym artyku³ów opublikowanych
w danym czasopimie w dwóch poprzednich latach 20022003,
C  liczba wszystkich artuku³ów opublikowanych w tych samych dwóch latach 20022003.
Wielkoæ Impact Factor dla poszczególnych tytu³ów czasopism, publikowana jest przez ISI
i wydawana w formie bazy danych na CD-Rom pod nazw¹ Journal Citation Report (JCR). Baza
obejmuje dwie serie: dla nauk przyrodniczych SCI/JCR, nauk spo³ecznych, humanistycznych
SSCI/JCR i AHCI/JCR. Korzystaj¹c z tej bazy mo¿na opracowaæ listê rankingow¹ tytu³ów czasopism z poszczególnych dyscyplin naukowych i na tej podstawie oceniæ ich wartoæ merytoryczn¹.
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Journal Citation Reports
Raport Cytowañ Czasopism (Journal Citation Reports  JCR) jest uznanym sposobem oceny
czasopism. Raport przedstawia dane statystyczne cytowañ wskazuj¹ce na wiod¹ce na wiecie czasopisma i ich wp³yw na rodowisko naukowe na wiecie. Raport Cytowañ Czasopism JCR dostêpny jest poprzez ISI Web of Knowledge.
Charakterystyka bazy:
1) JCR obejmuje ponad 7500 najczêciej cytowanych czasopism z ca³ego wiata. Raport obejmuje oko³o 200 dyscyplin naukowych.
2) Baza oferuje dostêp do statystyk cytowañ od roku 1997.
3) Pozwala u¿ytkownikom na sortowanie czasopism wg takich kryteriów jak: Impact Factor,
Immediacy Index, Total Cites, Total Articles, Citied Half-Life or Journal Title.
4) Umo¿liwia równie¿ tematyczne sortowanie czasopism wg przedmiotu badañ.
JCR dostêpny jest w dwóch edycjach:
 The Science Edition  obejmuj¹cy ponad 5900 wiod¹cy wiatowych periodyków naukowych,
 The Social Sciences Edition  obejmuj¹cy 1700 czasopism z kategorii nauk spo³ecznych.
Raport cytowañ czasopism mo¿e byæ przydatny dla:
1) Bibliotekarzy  do zarz¹dzania i uzupe³niania zbioru ksi¹¿ek i zaplanowania bud¿etu na subskrypcje,
2) Wydawców, edytorów  do monitorowania konkurencji, rozpoznania mo¿liwoci na rynku
i podejmowania decyzji wydawniczych, ledzenia kondycji swoich czasopism,
3) Autorów, naukowców  do zidentyfikowania czasopism, w których warto publikowaæ swoje
prace, odnalezienia periodyków zwi¹zanych z dan¹ dziedzin¹ nauki,
4) Analityków  do ledzenia trendów w literaturze fachowej.
Narodowe bazy danych
Instytut Informacji Naukowej w Filadelfii przygotowuje specjalne bazy danych, umo¿liwiaj¹ce ustalenie:
1) wk³adu poszczególnych krajów do danej dziedziny nauki,
2) oddzia³ywania orodków naukowych w poszczególnych krajach na naukê wiatow¹,
3) analizê mocnych i s³abszych stron okrelonych dziedzin nauki w danym pañstwie.
S¹ to: Narodowe Wskaniki Cytowañ (National Science Indicator NSI) oraz Narodowy
Raport Cytowañ (National Citation Report  NCR).
Bazê NCR, która pozwala te¿ na porównywanie aktywnoci naukowej poszczególnych orodków naukowych w danym pañstwie, przygotowuje ISI na specjalne zamówienie z danego kraju.
Baza NSI publikowana jest ka¿dego roku. Publikacje i cytowania w tej bazie podzielone zosta³y
na 33 g³ówne dziedziny. Ostatnia 34. dziedzina to badania interdyscyplinarne, których nie da³o siê
inaczej zakwalifikowaæ. Opracowywana jest tak¿e specjalna wersja NSI z podzia³em na jeszcze
bardziej specjalistyczne dyscypliny, których ³¹cznie jest 105.
Subskrypcja
Dostêp do baz danych Instytutu Informacji Naukowej w Filadelfii jest odp³atny, wysokoæ
op³aty ustalana jest indywidualnie dla danej instytucji lub firmy poprzez analizê potrzeb i dostosowanie odpowiedniej oferty przez Sales Menagera. Bazy danych dystrybuowane s¹ przez firmê
Thompson.
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Nauki pedagogiczne na Licie Filadelfijskiej
W zakresie nauk pedagogicznych na Licie Filadelfijskiej nie ma aktualnie notowanych czasopism polskich. Na Licie czasopism, poród 49 czasopism z Polski, nie ma periodyków reprezentuj¹cych polski wk³ad w tê dziedzinê. Na Licie Filadelfijskiej nie s¹ reprezentowane równie¿
czasopisma o tej tematyce z regionu Europy rodkowej i Wschodniej. wiatowa lista pism obejmuj¹cych edukacjê, pedagogikê i nauki pokrewne zawiera ok.100 czasopism. S¹ to g³ównie publikacje z takich krajów jak: Stany Zjednoczone, Japonia, Wielka Brytania, Kanada, Holandia.
Zgodnie z zasadami selekcji czasopism do baz ISI nie jest to stan niezmienny i w ka¿dej
chwili czasopisma dotycz¹ce pedagogiki mog¹ byæ zg³oszone i poddane weryfikacji w celu ewentualnego do³¹czenia do Listy.
Na dowód, ¿e lista jest weryfikowana, przytaczymy w³asne spostrze¿enia. Na zadane w 2002 r.
w wyszukiwarce bazy Masters Journal List has³o s³owo w tytule EDUCATION w rezultatach
znalaz³y siê 83 pozycje, a na to samo zapytanie w 2006 r. by³o ich 60, g³ównie amerykañskich.
Przyk³adowe tytu³y europejskie:
 Advances in Health Sciences Education, ISSN: 1382-4996, SPRINGER, Netherlands,
 British Journal of Sociology of Education, ISSN: 0142-5692, ROUTLEDGE JOURNALS,
TAYLOR & FRANCIS LTD, England,
 Comparative Education, ISSN: 0305-0068, ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, England,
 Computers & Education, ISSN: 0360-1315, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, England,
 Economics of Education Review, ISSN: 0272-7757, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD,
England,
 European Journal of Psychology of Education, ISSN: 0256-2928, INST SUPERIOR PSICOLOGIA APLICADA, Portugal,
 Gender and Education, ISSN: 0954-0253, ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, England,
 Health Education Research, ISSN: 0268-1153, OXFORD UNIV PRESS, England,
 Higher Education, ISSN: 0018-1560, SPRINGER, Netherlands
 Innovations in Education and Teaching International, ISSN: 1470-3297, ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, England,
 Journal of Deaf Studies and Deaf Education, ISSN: 1081-4159, OXFORD UNIV PRESS,
England,
 Journal of Education Policy, ISSN: 0268-0939, ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR &
FRANCIS LTD, England,
 Research In Science Education, ISSN: 0157-244X, SPRINGER, Netherlands,
 Teaching and Teacher Education, ISSN: 0742-051X, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE
LTD, England.
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Liberalny, nieformalny i bezp³atny szwedzki system
edukacyjny: Szwedzka Rada Narodowa Nauczania
Doros³ych
Swedish liberal, non-formal and free education system

S³owa kluczowe: Folkbildning, Szwedzka Rada Naukowa Nauczania Doros³ych, ogólnokszta³c¹ce
szko³y ludowe, towarzystwa naukowe.
Key words: Folkbildning, Swedish National Council of Adult Education, Folk High Schools, study
associations.
Summary
Today, with the permanent necessity of acquiring and sustaining knowledge, folkbildning endorses
the success in the implementation of the idea of Adult Education. The article describes objectives
and activities of folkbildning in Sweden indicating Folk High Schools. It also broaches a role of
Swedish National Council of Adult Education in Swedish society education.

Pojêcie Folkbildning trudno przet³umaczyæ na jêzyk polski. Aby zrozumieæ, co kryje siê pod
t¹ nazw¹, nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z korzeniami i struktur¹ folkbildningu.
Od ponad stu lat spo³eczeñstwo w Szwecji interesuje siê ró¿norodnymi formami nabywania
wiedzy. Dlatego ju¿ w XIX wieku ludzie (przede wszystkim doroli, którzy wczeniej z ró¿nych
powodów nie ukoñczyli szko³y) gromadzili siê we w³asnych domach, czytali ksi¹¿ki i uczestniczyli w ró¿norodnych spotkaniach kulturalnych. W ten sposób poznawali nowe osoby, nabywali
dowiadczenia, a to z kolei powodowa³o zwiêkszenie ich szans na polepszenie sytuacji zawodowej oraz materialnej.
Historia folkbildningu rozpoczyna siê w XIX wieku, kiedy to powstaj¹ pierwsze ogólnokszta³c¹ce szko³y ludowe, biblioteki oraz stowarzyszenia nauczycieli. Rodz¹ siê pierwsze studia
dla doros³ych, a w czasopismach i ksi¹¿kach poruszane s¹ kwestie zwi¹zane z zaletami zdobywania i poszerzania wykszta³cenia. Rewolucja polityczna i spo³eczna powoduje, ¿e ludzie zdaj¹ sobie sprawê, i¿ mog¹ naprawdê zmieniæ swoje dotychczasowe ¿ycie. Jednak¿e do wprowadzenia
jakichkolwiek zmian potrzebna jest im wiêksza wiedza.
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Termin folkbildning dotyczy cyklów studiów, kursów i kulturalnych zajêæ wspomaganych
przez pañstwo, a organizowanych w Szwecji przez towarzystwa naukowe i ogólnokszta³c¹ce szko³y
ludowe. Zajêcia prowadzone s¹ g³ównie przez nauczycieli, administratorów, liderów projektów
itd. Du¿a czêæ folkbildningu realizowana jest we wspó³pracy z ruchami popularnymi i innymi
organizacjami, które s¹ cz³onkami towarzystw naukowych lub s¹ odpowiedzialne za ogólnokszta³c¹ce szko³y ludowe.
Filozofia folkbildningu zak³ada, ¿e wszyscy obywatele Szwecji s¹ wolni i niezale¿ni, z prawem do uczestniczenia we wszystkich fazach ¿ycia spo³ecznego. Folkbildning stwarza niezbêdne
warunki do swobodnego nabywania wiedzy przez ludzi doros³ych oraz umo¿liwia im poprawê
dotychczasowego ¿ycia.
Pierwsze ogólnokszta³c¹ce szko³y ludowe  Folk High Schools (bêd¹ce czêci¹ folkbildningu) powsta³y w 1868 roku. Obecnie jest ich 148. Ogólnokszta³c¹ce szko³y ludowe s¹ szko³ami
dla doros³ych powy¿ej 18 roku ¿ycia. Pierwszeñstwo uczestniczenia w zajêciach przyznaje siê
kandydatom z niewielkim zasobem wiedzy. Ogólnokszta³c¹ce szko³y ludowe kszta³tuj¹ kursy dowolnie, w zale¿noci od zainteresowañ i profilu szko³y, daj¹c tym samym studentom mo¿liwoæ
wp³ywania na g³ówn¹ treæ kursu powi¹zan¹ z ich wczeniejsz¹ wiedz¹, zainteresowaniami i potrzebami. Ogólnokszta³c¹ce szko³y ludowe oferuj¹ kursy na ró¿nych poziomach i nastawione s¹
na ró¿ne cele. Kursy d³ugoterminowe trwaj¹ od jednego semestru do roku lub kilku lat. W ka¿dym
semestrze uczestniczy w kursach d³ugoterminowych oko³o 27 000 uczestników, a w kursach krótkoterminowych oko³o 75 000 uczestników. Ca³y proces kszta³cenia jest zupe³nie bezp³atny, a pañstwo przyznaje granty na naukê. Kursy ogólne, które dopuszczaj¹ osobê na studia uniwersyteckie,
s¹ wa¿n¹ czêci¹ systemu edukacyjnego i s¹ dostêpne we wszystkich ogólnokszta³c¹cych szko³ach ludowych. Ponadto szko³y oferuj¹ kursy z zakresu muzyki, mediów, sztuki i rêkodzie³, teatru,
jêzyka itd. Niektóre z oferowanych kursów maj¹ charakter zawodowy, przyuczaj¹ce do wykonywania konkretnego zajêcia, np. wyk³adowca dramy, dziennikarz.
Z folkbildningiem powi¹zane s¹ równie¿ towarzystwa naukowe. Pierwsze z nich powsta³y
na pocz¹tku XX wieku. Obecnie jest ich dziesiêæ. Ka¿dego roku jest organizowanych oko³o
320 000 kursów, w których bierze udzia³ oko³o 2,5 miliona uczestników. Programy kulturalne
ró¿nego rodzaju s¹ drugim rodzajem dzia³alnoci towarzystw. Ka¿de z towarzystw posiada swój
w³asny profil, jasno okrelony w zale¿noci od poziomów kursów. Ka¿de towarzystwo naukowe
posiada swoje lokalne oddzia³y. Razem 10 towarzystw posiada ponad 270 organizacji cz³onkowskich, które wspó³pracuj¹ lokalnie z ró¿nymi klubami kulturalnymi i stowarzyszeniami.
Towarzystwa naukowe oraz wy¿sze szko³y ludowe stworzy³y wspóln¹ wirtualn¹ sieæ 
www.folkbildning.net, która jest dostêpna dla organizacji folkbildningu, ale g³ównie dla osób indywidualnych. Sieæ jest wykorzystywana dla ró¿nych celów, przede wszystkim jako narzêdzie
pedagogiczne w nauczaniu na odleg³oæ.
Folkbildning ma ju¿ sprecyzowane cele na przysz³oæ:
G³ównym celem tego specyficznego szwedzkiego systemu nauczania jest umo¿liwienie nauki wszystkim zainteresowanym (osobom doros³ym, bo takie jest za³o¿enie), a ponadto:
 wypracowanie w cz³owieku samodzielnoci i poczucia w³asnej wartoci, jak równie¿ wskazanie mo¿liwoci aktywnego uczestnictwa w pañstwie demokratycznym,
 przekazanie umiejêtnoci niezbêdnych do poprawy sytuacji ¿yciowej osobom, którym brakuje
podstaw edukacji,
 stworzenie realnych mo¿liwoci uczestnictwa w zajêciach i warsztatach kulturowych,
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 podtrzymywanie i rozwój sieci kontaktów osób, które w przesz³oci z powodu bezrobocia
b¹d choroby nie mog³y znaleæ pracy,

 wskazanie mo¿liwoci budowania nowego ¿ycia oraz zdobywania róde³ przychodów, dla tych

którzy z ró¿nych powodów przybyli do Szwecji (emigranci, wysiedleñcy).
Folkbildning pojawia siê w spo³eczeñstwie bardzo zró¿nicowanym, przede wszystkim w spo³eczeñstwie wielokulturowym. Tak jak wiêkszoæ krajów, przysz³oæ szwedzka bêdzie kszta³towana przez ró¿norodnoæ spo³eczn¹ i pluralizm w wielkim rozmiarze. Ludzie ze rodowisk odmiennych etnicznie i kulturowo bêd¹ mieli mo¿liwoæ uczestniczenia w ¿yciu kulturalnym i spo³eczeñstwie szwedzkim dziêki uczêszczaniu do wy¿szych szkó³ ludowych. Szko³y te maj¹ bowiem za zadanie organizowaæ spotkania dla ludzi, którzy z ró¿nych powodów znaleli siê w Szwecji,
np. migranci, uchodcy.

Rys. 1. Strona internetowa Folkblidningu
Fig. 1. Homepage of the FOLKBILDNING website
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Folkbildning jest wspomagany przez Szwedzk¹ Radê Narodow¹ Nauczania Doros³ych (The
Swedish National Council of Adult Education). Zosta³a za³o¿ona w 1991 roku jako organizacja
non-profit z trzema cz³onkami: Narodow¹ Federacj¹ Towarzystw Naukowych (National Federation of Study Associations), Federacj¹ Rad Okrêgu (Federation of County Councils) i Organizacj¹
Powszechnego Ruchu Ogólnokszta³c¹cych Szkó³ Ludowych (The Interest Organization for Popular Movement Folk High Schools (RIO). Szwedzka Rada Narodowa Nauczania Doros³ych jest
upowa¿niona do rozdzielania grantów towarzystwom naukowym i ludowym szko³om ogólnokszta³c¹cym. To ona decyduje, komu nale¿y siê grant i rozdziela dostêpne fundusze pomiêdzy
poszczególne orodki. Zadanie to jest zlecone Radzie przez rz¹d i parlament szwedzki. Do zadañ
Rady nale¿y ponadto przekazywanie parlamentowi informacji oraz raportów na temat dzia³alnoci szkó³ ludowych oraz towarzystw naukowych. Szwedzka Rada Narodowa Nauczania Doros³ych monitoruje politykê edukacyjn¹ doros³ych, koordynuje miêdzynarodowe kontakty oraz administruje sieæ Wolnego Kszta³cenia Doros³ych.
Cz³onkami Szwedzkiej Rady Narodowej Nauczania Doros³ych s¹:
1. The National Federation of Study Associations  Narodowa Federacja Stowarzyszeñ Naukowych, która jest organizacj¹ skupiaj¹c¹ siedem stowarzyszeñ naukowych.
2. The Interest Organization for Popular Movement Folk High Schools  Organizacja Ruchu Ludowego Ogólnokszta³c¹cych Szkó³ Ludowych wraz z innymi organizacjami i ruchami ludowymi.
3. The Federation of County Councils  Federacja Rady Wsi reprezentuj¹ca ogólnokszta³c¹ce
szko³y ludowe maj¹ce siedzibê na wsi lub w pobli¿u.
Na organizacjê Szwedzkiej Rady Narodowej Nauczania Doros³ych sk³ada siê:
 Cia³o Reprezentuj¹ce, które jest najwy¿szym cia³em wykonawczym obraduj¹cym raz w roku,
 Zarz¹d Rady wybierany na 2 lata, prowadz¹cy biura,
 Informacyjny Serwis Szwedzkich Wy¿szych Szkó³ Ludowych, który jest centrum informacji dla
ogólnokszta³c¹cych szkó³ ludowych i jest odpowiedzialny za wszelkie dane dotycz¹ce 148
ogólnokszta³c¹cych szkó³ ludowych www.folkhogskola.nu. Serwis tworzy i rozpowszechnia
katalogi z kursami edukacyjnymi oraz udziela informacji na temat nauki w ogólnokszta³c¹cych szko³ach ludowych,
 Sieæ Liberalnego Kszta³cenia Doros³ych, która jest czêci¹ Biura Szwedzkiej Rady Narodowej
Nauczania Doros³ych.
Szwedzka Rada Narodowa Nauczania Doros³ych jest równie¿ cz³onkiem EAEA  Europejskiego Stowarzyszenia Nauczania Doros³ych.
Wiêcej na temat folkbildningu oraz Szwedzkiej Rady Narodowej Nauczania Doros³ych na
stronie www.folkbildning.se
Adres Szwedzkiej Narodowej Rady Nauczania Doros³ych:
Box 730
S-101 34 STOCKHOLM, Sweden
Tel: +46 8 412 48 00 , Fax: +46 8 21 88 26, e-mail: fbr@folkbildning.se
Dane korespondencyjne autora:

Recenzent:
dr Micha³ BUTKIEWICZ

Ludmi³a £OPACIÑSKA-KUPIDURA
e-mail: ludmila.lopacinska@itee.radom.pl
Instytut Technologii Eksploatacji  PIB
Radom
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Sylwetki wybitnych owiatowców
Profesor Andrzej RADZIEWICZ-WINNICKI
Andrzej Radziewicz-Winnicki urodzi³ siê 9 grudnia 1945 roku
w Bydgoszczy. Do szkó³ podstawowych uczêszcza³ w Bydgoszczy,
Bielsku-Bia³ej i Katowicach. Szko³ê ogólnokszta³c¹c¹ ukoñczy³
w Katowicach i podj¹³ studia wy¿sze (1963) na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Filozoficznym. Tytu³ magistra socjologii uzyska³ w 1968 roku. Podj¹³ pracê zawodow¹ jako socjolog w Wojewódzkiej Spó³dzielni Spo¿ywców Spo³em w Bydgoszczy, a nastêpnie w Zarz¹dzie Okrêgu Zwi¹zku Zawodowego Pracowników
Spó³dzielczoci Pracy w Bydgoszczy. Praca zawodowa sprzyja³a
pierwszym kontaktom naukowym z socjologami UMK w Toruniu,
a nastêpnie z psychologami i pedagogami Uniwersytetu l¹skiego
w Katowicach poprzez uczestnictwo w seminariach doktoranckich.
W roku 1970 przeniós³ siê na sta³e na Górny l¹sk. Pocz¹tkowo pracowa³ w przemyle wêglowym jako socjolog, a w uczelni wy¿szej  Uniwersytecie l¹skim. Uczestniczy³ w seminariach naukowych, prowadzonych pocz¹tkowo przez doc. dr. hab. Jana Bohuckiego, a nastêpnie doc. dr. hab. Adolfa Molaka. W 1974 roku decyzj¹ Rady Wydzia³u Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu l¹skiego uzyska³ stopieñ doktora nauk humanistycznych. Zatrudniono go
jako adiunkta w Zak³adzie Pedagogiki Pracy Instytutu Pedagogiki. Od 1978 pe³ni³ funkcjê kierownika Pracowni Organizacji rodowiska Wychowawczego w Przemyle, a nastêpnie (od 1979)
kierownika Zak³adu Pedagogiki Pracy. W latach 19741979 aktywnie uczestniczy³ w pracach
dwóch seminariów naukowych: Socjologii Przemys³u i Pedagogiki Pracy, prowadzonego przez
prof. zw. dr. hab. Janusza Sztumskiego (U, WSP  Czêstochowa) oraz z zakresu Socjologii Nauki i Wiedzy, prowadzonego przez prof. zw. dr hab. Salomeê Kowalewsk¹ (IFiS PAN  Warszawa). W kilka lat póniej (1980), po pomylnie zdanym kolokwium habilitacyjnym w Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, decyzj¹ Rady Wydzia³u
Humanistycznego (zatwierdzon¹ przez Centraln¹ Komisjê Kwalifikacyjn¹ ds. Stopni i Tytu³ów
Naukowych) uzyska³ stopieñ doktora habilitowanego nauk humanistycznych (z zakresu pedagogiki), a nastêpnie stanowisko docenta (1981). Od 1981 roku, nieprzerwanie, do dnia dzisiejszego
pe³ni funkcjê kierownika (blisko 30-osobowej) Katedry Pedagogiki Spo³ecznej Uniwersytetu l¹skiego. W ramach wewnêtrznej struktury organizacyjnej katedry pe³ni³ funkcjê koordynatora
7-osobowej Pracowni Planowania Intencjonalnych rodowisk Wychowawczych i Socjologii Wychowania (kierownik pracowni), przemianowanej pocz¹tkowo (od 2001 roku) na pracowniê, a od
2005 roku Zak³ad Polityki Owiatowej i Socjologii Wychowania. W roku 1989 uzyska³, decyzj¹
Prezydenta PRL  tytu³ profesora. W latach 19841990 by³ jest dziekanem Wydzia³u Pedagogiki
i Psychologii Uniwersytetu l¹skiego. W latach 19902005 pisa³ kilka ksi¹¿ek  wydanych
w kraju i za granic¹  na temat polskiego spo³eczeñstwa w okresie intensywnie przebiegaj¹cej
zmiany spo³ecznej. Prace zwarte kandydata ró¿ni¹ siê pod wzglêdem rodzaju i zakresu prowadzonej analizy, ale ³¹czy je wspólnie generalne podejcie do opisywanej nowej postmonocentrycznej
rzeczywistoci, a przede wszystkim poszukiwanie na wielu p³aszczyznach oznak ci¹g³oci lub
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zmiany. W analizach zawarto wiele propozycji dotycz¹cych dzia³añ reformatorskich, które mia³y
byæ wynikiem przebiegaj¹cego procesu modernizacji spo³ecznej, jak i wprowadzonych radykalnych reform organizacyjnych i programowych, ale równie¿ do choæby minimalnych, ewolucyjnych usprawnieñ w obszarze owiaty i wychowania Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie dwóch
kolejnych kadencji (19962002) wybrany i powo³any by³ na stanowisko Dyrektora Instytutu Pedagogiki na Uniwersytecie l¹skim. By³ zatrudniony i nadal podejmuje pracê w wy¿szym szkolnictwie niepublicznym. W latach 19982002 Profesor pracowa³ w Górnol¹skiej Wy¿szej Szkole
Pedagogicznej w Mys³owicach (pe³ni¹c m.in. funkcjê Prorektora ds. Rozwoju i Wspó³pracy
z Zagranic¹). Po blisko pó³torarocznej przerwie podj¹³ ponownie pracê w l¹skiej Wy¿szej Szkole
Zarz¹dzania. Od 1 padziernika 2003 r. pe³ni nieprzerwanie funkcjê Kierownika Katedry Pedagogiki w l¹skiej Wy¿szej Szkole Zarz¹dzania im. Gen. J. Ziêtka w Katowicach. Cz³onek Komitetu
Nauk Pedagogicznych PAN trzech kadencji (19841987; 19992002; 20032006). W wyniku
przeprowadzonych wyborów, od maja 2004 roku powierzono Profesorowi presti¿ow¹ funkcjê
Przewodnicz¹cego Zespo³u Pedagogiki Spo³ecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Jest
cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, jak równie¿ WAER (World Ass. For Educational Research) oraz (do 2001) ISA International
Sociological Ass.). Równoczenie pe³ni funkcje cz³onka w kolegiach redakcyjnych miêdzynarodowych periodyków naukowych: Scientia Paedagogica Experimentalis (siedziba redakcji Gent
 Belgia), Vitae Scholasticae (siedziba redakcji DeKalb  USA), The New Educational Review (KatowiceBanska BistricaOstrava). Jest tak¿e cz³onkiem kilku kolegiów redakcyjnych
w Polsce: Lubelskiego Rocznika Pedagogicznego (Lublin), Wychowania na Co Dzieñ (Toruñ), Chowanny (Katowice), Roczników Pedagogiki Rodziny (Piotrków TrybunalskiKielce) , Szkiców Humanistycznych (Olsztyn). W latach 19881993 by³ równie¿ cz³onkiem Rady
Redakcyjnej Ruchu Pedagogicznego.
Od 1997 roku pe³ni funkcjê redaktora naukowego ogólnopolskiego kwartalnika Auxilium
Sociale  Wsparcie Spo³eczne wyró¿nionego  decyzj¹ KBN  kategori¹ B.
Profesor Andrzej Radziewicz-Winnicki w okresie ostatnich trzydziestu lat prowadzi³ wyk³ady w charakterze Visiting Professor w blisko 80 orodkach akademickich, m.in. w USA, RFN,
Finlandii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Norwegii, Grecji, Danii, na Wêgrzech, w Bu³garii, Czechach
i S³owacji. Uczestniczy³ w ponad 60 konferencjach naukowych organizowanych poza granicami
kraju oraz w 90 konferencjach organizowanych w Polsce. Jest promotorem 14 prac doktorskich,
wielokrotnie pe³ni³ funkcjê recenzenta we wszczêtych przewodach habilitacyjnych, doktorskich
(blisko 90-krotnie), a tak¿e opiniowa³ dorobek kandydatów, ubiegaj¹cych siê o nadanie tytu³u
profesora w kraju i za granic¹. Trzykrotnie opiniowa³ dorobek naukowy  na probê Senatów
uczelni wy¿szych  uczonych, którym nadano tytu³y doktorów honoris causa. W latach 1998
2002 by³ powo³any decyzj¹ Ministra Szkolnictwa Republiki S³owacji  w poczet cz³onków Pañstwowej Komisji Resortu ds. nadawania stopni i tytu³ów naukowych.
Jest autorem wielu publikacji, a wród nich 18 ksi¹¿ek: Przyczyny p³ynnoci za³ogi robotniczej (1971), Pedagogiczne i socjologiczne aspekty p³ynnoci za³ogi w zak³adzie przemys³owym
(1978), Pedagog i pedagogika w przemyle (1978), Metody badañ w naukach spo³ecznych (wspó³autor: D. Maszczyk, 1979), Identyfikacja z zawodem, grup¹ robocz¹ i zak³adem pracy (1979),
Pedagog w przemys³owym zak³adzie pracy (1983), Methodological Solutions in Pedagogical Research on Identification Processes (1984), Essays in Social Pedagogy (1988), W poszukiwaniu
Homo Oeconomicus  Szkice polemiczne w wychowaniu (1989), Educational Democratisation of
Extramural Areas: The Case of Poland (1994), Modernizacja niedostrzeganych obszarów rodziEDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 1/2006

97

mej edukacji (1995, 1999), Emeryci i rencici w sytuacji spo³ecznego ubóstwa (1997), Tradition
and Reality in Educational Ethnography of Post-Communist Poland. Essays in Sociology of Education and Social Pedagogy (1998), Podrêczny s³ownik terminów z zakresu nauk o wychowaniu
angielsko-niemiecko-polski (wspó³autorzy: R. Seebauer, E. Górnikowska-Zwolak, 2001), Oblicza
zmieniaj¹cej siê wspó³czesnoci (2001), Spo³eczeñstwo w trakcie zmiany. Rozwa¿ania zakresu
pedagogiki spo³ecznej i socjologii transformacji (2004), Ryzyko transformacyjne nowego ³adu
spo³eczno-edukacyjnego (2004), (wspó³autor: A. Roter), Social and Educational problems in Poland. Essays and Chosen Conceptions at the Background of the EU Accession (2005) (wspó³autorzy: E. Bielska, A. Roter).
Andrzej Radziewicz-Winnicki jest tak¿e redaktorem naukowym ponad 20 prac zbiorowych
wydanych w kraju i za granic¹. S¹ to m.in.: M³odzie¿ w Górnol¹skim regionie przemys³owym.
Studia i badania (1984), Paedagogica Societatis przedmiot, zadania a wspó³czesnoæ (1985),
Pedagogika a socjologia wychowania (1986), Problemy spo³eczno-wychowawcze w rodowisku
m³odzie¿y (wspó³redaktor: W. Bobrowska-Nowak, 1986), Pedagogika spo³eczna w perspektywie
przemian gospodarczych (1987), Nauczyciel w procesie przemian (1989), Teacher Strategies:
a Review and Critique of Chosen Conceptions (1991), Journal of Thought (1992), Educational
and Social Transformation in Poland and Other Post-Communist Countries (wspó³redaktor:
E. Górnikowska-Zwolak, 1992), Wspó³czeni socjologowie o wychowaniu (1993), Problemy i tendencje rozwojowe we wspó³czesnej pedagogice spo³ecznej w Polsce (1995), Educational Democratisation in Poland: Tradition and Post-Communist Transformation (wspó³redaktor: D. Marzec,
1998), Pedagogika spo³eczna w Polsce  miêdzy stagnacj¹ a zaanga¿owaniem (wspó³redaktorzy:
E. Górnikowska-Zwolak, A. Czerkawski, 1999), Dilemmas of Education (wspó³redaktorzy:
E. Górnikowska-Zwolak, D. Marzec, 2000), Edukacja a ¿ycie codzienne (wspó³redaktor:
E. Bielska, 2002), Spo³eczne procesy modernizacyjne w rodowisku lokalnym redniego miasta.
Dowiadczenia i propozycje (wspó³redaktorzy: T. Fr¹ckowiak, P. Mosiek, 2005, 2005) i inne opracowania.
Za ca³okszta³t swojej dzia³alnoci naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjno-badawczej
odznaczony by³ w przesz³oci Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi (1978), Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1985)
oraz Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004). W 1986 roku otrzyma³ Medal
Komisji Edukacji Narodowej, a w 1989 roku Profesorowi  podczas kolejnego cyklu wyk³adów
prowadzonych na terenie kilku uczelni amerykañskich  nadano Z³oty Medal Northern Illionis
University of DeKalb. Dwukrotnie by³ odznaczony Br¹zowym Medalem za Zas³ugi dla Obronnoci Kraju (1987, 1997). Za sw¹ dzia³alnoæ by³ wyró¿niony dwukrotnie Nagrod¹ Ministra Nauki,
Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki (1978, 1981) oraz Nagrod¹ Ministra Edukacji Narodowej (1990)
w dziedzinie badañ naukowych. Wielokrotnie wyró¿niany nagrodami J. M. Rektora Uniwersytetu
l¹skiego. W roku 2005 zosta³ wyró¿niony presti¿ow¹ Nagrod¹ Pro Scientia et Arte decyzj¹
Kapitu³y i Senatu Uniwersytetu l¹skiego, przyznawan¹ ka¿dego roku tylko jednemu z grona
wybitnych profesorów.
Profesor jest cz³owiekiem pogodnym, kole¿eñskim, ¿yczliwym, odpowiedzialnym i otwartym.
Piotr Kowolik
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Profesor Henryk MOROZ
Prof. zw. dr hab. Henryk Moroz urodzi³ siê 22 padziernika 1924
roku w Krasnopolu na Suwalszczynie. Pracê jako nauczyciel rozpocz¹³ w jednoklasowej Szkole Podstawowej we wsi Buda Ruska,
w 1946 roku posiadaj¹c wykszta³cenie podstawowe i ukoñczony pó³roczny Wstêpny Kurs Pedagogiczny.
W roku 1948 podj¹³ pracê w siedmioklasowej Szkole Podstawowej w Krasnopolu. Pracuj¹c zawodowo ukoñczy³ Liceum Pedagogiczne
zdobywaj¹c wiadectwo dojrza³oci w 1951 roku. Po ukoñczeniu Pañstwowego Kursu Przysposobienia Zawodowego Nauczycieli Szkó³
rednich w Katowicach uczy³ matematyki w Liceum Pedagogicznym
w E³ku. W tym czasie studiowa³ zaocznie matematykê w Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej w Gdañsku. Ukoñczy³ wy¿sze studia zawodowe w 1954 roku uzyskuj¹c dyplom Nauczyciela Szkó³ rednich Ogólnokszta³c¹cych i Zak³adów
Kszta³cenia Nauczycieli, pe³ni¹c funkcjê dyrektora Liceum Pedagogicznego w Sokó³ce. W 1957
roku podj¹³ pracê w Liceum Pedagogicznym w Augustowie. Tam te¿ otrzyma³ trzyletni urlop na
realizacjê studiów matematycznych w Krakowskiej Wy¿szej Szkole Pedagogicznej. W 1960 roku
by³ wyk³adowc¹ matematyki w I Studium Nauczycielskim w Krakowie.
W 1966 roku uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk humanistycznych w Uniwersytecie Jagielloñskim na podstawie przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. Jana Zborowskiego
dysertacji pt. Kszta³towanie pojêæ matematycznych w pierwszym roku nauczania. W tym samym
roku podj¹³ pracê w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagielloñskiego, któr¹ wykonywa³ do
1979 roku kolejno jako wyk³adowca, adiunkt, docent. W 1972 roku uzyska³ stopieñ naukowy
doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie dydaktyki matematyki po przedstawieniu pracy Problemy modernizacji nauczania pocz¹tkowego matematyki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagielloñskiego. W latach 19771979 pe³ni³ funkcjê dyrektora Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Od 1979 roku pracowa³ w Uniwersytecie l¹skim na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na
stanowisku kierownika Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Nauczania Pocz¹tkowego, rozbudowuj¹c Katedrê nada³ jej wyrany profil naukowy i metodyczny, przekszta³ci³ j¹ w Katedrê Pedagogiki
Wczesnoszkolnej. W 1988 roku uzyska³ tytu³ naukowy profesora. Od 1993 roku przez jedn¹ kadencjê pe³ni³ funkcjê dziekana Wydzia³u Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu l¹skiego.
Profesor Henryk Moroz rozpocz¹³ dzia³alnoæ naukow¹ w 1961 roku zainspirowany przez
prof. Annê Zofiê Krygowsk¹ z krakowskiej Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej. Pocz¹tkowo prowadzi³ badania empiryczne, opisowe, miêdzy innymi dotycz¹ce problematyki wykorzystania w nauczaniu matematyki metody liczb w kolorach Cuisenairea-Gattegno, zasobu pojêæ i umiejêtnoci arytmetycznych dzieci wstêpuj¹cych do szko³y.
W latach 19651973 uczestniczy³ w szeroko zakrojonych badaniach eksperymentalnych, zorganizowanych przez Katedrê Matematyki Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Krakowie. Opracowa³
wraz z prof. A.Z. Krygowsk¹ projekt nowego programu matematyki, zwi¹zany z wdra¿aniem koncepcji czynnociowego nauczania matematyki. Realizacja tej idei sta³a siê punktem zwrotnym
w dydaktyce matematyki. Weryfikowa³ ten projekt przez okres omiu lat w klasach IVIII Szko³y
Podstawowej nr 12 w Krakowie. W drugiej fazie eksperymentu kierowa³ pracami wdro¿eniowokontrolnymi na terenie 256 szkó³ podstawowych w 9 województwach. Ponownie badania eksperyEDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 1/2006
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mentalne podj¹³ w 1969 roku, gdy na zlecenie Ministerstwa Owiaty i Szkolnictwa Wy¿szego opracowa³ projekt nowego programu kszta³towania pojêæ matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.
W latach 19661978 kierowa³ pracami zespo³u naukowego badaj¹cego problematykê przyczyn trudnoci mylenia matematycznego. W latach 19851990 w ramach Resortowego Programu Badañ Podstawowych Unowoczenienia procesu kszta³cenia  Model dydaktyk szczegó³owych pe³ni³ funkcjê koordynatora II stopnia w dwóch grupach tematycznych: Optymalizacja
procesu kszta³cenia nauczycieli matematyki oraz Kszta³cenie matematyczne nauczycieli klas pocz¹tkowych. Opracowa³ syntezê tych badañ.
Przeprowadzi³ ponadto badania dystansowe po 24 latach od ukoñczenia wymienionych wy¿ej badañ weryfikuj¹cych nowy program nauczania w klasach IVIII.
Do najciekawszych osi¹gniêæ naukowych Henryka Moroza w dziedzinie dydaktyki matematyki zaliczyæ mo¿na: opracowanie koncepcji unowoczenienia nauczania matematyki w klasach
pocz¹tkowych (istotnym elementem jest tu przeniesienie pracy poznawczej uczniów z poziomu
konkretów na poziom modeli i poziom struktur poznawczych) i zweryfikowanie tej koncepcji
w toku badañ eksperymentalnych i wdro¿eniowo-kontrolnych, opracowanie nowego programu
kszta³cenia pojêæ matematycznych u dzieci w przedszkolu i klasach I-III. Badacz ten wniós³ nowe
impulsy do teorii czynnociowego nauczania matematyki i do refleksji nad teori¹ J. Piageta.
Dzia³alnoæ pisarska Profesora przedstawia siê nastêpuj¹co:
 8 monografii,
 12 prac zbiorowych,
 11 podrêczników,
 70 artyku³ów oraz recenzje prac doktorskich (10), habilitacyjnych (1) i 1 dorobku profesorskiego.
Warto przypomnieæ niektóre tytu³y: Problemy modernizacji pocz¹tkowego nauczania matematyki (Kraków 1972), Z dowiadczeñ nad modernizacj¹ nauczania pocz¹tkowego matematyki
(Warszawa 1978), Rozwijanie pojêæ matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym (Warszawa
1982), Kszta³cenie matematyczne a rozwój spo³eczno-zawodowy (Katowice 1991), Zrozumieæ swój
czas (Kraków 2001).
Profesor jest utalentowanym nauczycielem i cenionym autorem podrêczników, zeszytów
æwiczeñ, przewodników metodycznych, materia³ów do nauczania matematyki. Wspomnieæ tu trzeba
m.in. o cyklu podrêczników Nasza matematyka czy o wydanym w 1991 roku podrêczniku Nasza
matematyka  zabawy i gry dydaktyczne.
W toku pracy dydaktycznej w uczelniach wy¿szych realizowa³ wszystkie formy zajêæ: æwiczenia, wyk³ady, konwersatoria, proseminaria i seminaria magisterskie. Aktualnie skupia uwagê
na seminariach magisterskich. Pod kierunkiem Profesora tytu³y magistra na studiach dziennych
i zaocznych zdoby³o 1216 osób.
Profesor Henryk Moroz wykazuje du¿¹ dba³oæ o rozwój m³odej kadry naukowej, czego
wiadectwem jest m.in. wzrost naukowy Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej Uniwersytetu l¹skiego, zdobycie pod jego kierunkiem stopnia naukowego doktora przez 9 osób, prowadzenie
przez niego od 20 lat ogólnopolskiego seminarium doktoranckiego z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i dydaktyki matematyki.
Potwierdzeniem jego zas³ug pedagogicznych s¹ odznaczenia dla wychowawcy i nauczyciela
najcenniejsze: Order Umiechu (1974), Odznaka Przyjaciela Szko³y (1978), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1982). Za dzia³alnoæ naukow¹ i dydaktyczn¹ czterokrotnie zdobywa³ nagrodê Ministra, kilkakrotnie by³ nagradzany przez Rektora Uniwersytetu l¹skiego za wybitne wyniki w pracy.
Piotr Kowolik
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Dobre praktyki
Bronis³awa KOSTRZEWA
ZS CKU w Koninie

Centrum Kszta³cenia Ustawiczengo w Koninie
 sukces w zarz¹dzaniu jakoci¹
Continuing Education Center in Konin
 success of quality management

ISO 9001:2000

S³owa kluczowe: zarz¹dzenie jakoci¹, Centrum Kszta³cenia Ustawicznego, certyfikat.
Key words: quality management, Continuing Education Center, certificate.
Summary
The artice presents the history of Continuing Education Center in Konin. The didactic database and
educational and training offers arê described. The authors present the most important teachers and
students achievements. They indicate works that prepare ¹uality system implementation ISO
9001:2000.

W 1975 roku powo³ano do centra kszta³cenia ustawicznego  nowe placówki szkolno-owiatowe, które mia³y zaspokajaæ potrzeby edukacyjne doros³ych i pe³niæ funkcje koordynacyjne
w stosunku do szkó³ dla pracuj¹cych.
W tym czasie Konin by³ ju¿ wa¿nym orodkiem przemys³owym w kraju: Kopalnia Wêgla Brunatnego, Huta Aluminium, FUGO i inne mniejsze zak³ady potrzebowa³y kwalifikowanych pracowników, dlatego zaistnia³a potrzeba utworzenia równie¿ w Koninie centrum kszta³cenia ustawicznego. 2 stycznia 1978 roku Kuratorium Owiaty i Wychowania wyda³o decyzjê utworzenia Centrum
Kszta³cenia Ustawicznego w województwie. Placówka okaza³a siê potrzebna, bo z roku na rok ros³a
liczba oddzia³ów, zmienia³y siê specjalnoci i kierunki (stacjonarne), przybywa³o nauczycieli. Nauczanie odbywa³o siê w formach dziennych-stacjonarnych, wieczorowych i zaocznych.
24 padziernika 2003 roku CKU w Koninie obchodzi³o swoje 25-lecie. Uroczystoci, nagrody, przemówienia to mi³e chwile podsumowuj¹ce trud i wysi³ek wielu osób w³o¿ony w funkcjonowanie tej placówki edukacyjnej. Przecie¿ to nie tylko szko³a dla m³odzie¿y, ale tak¿e, a mo¿e
przede wszystkim miejsce kszta³cenia doros³ych i to kszta³cenia przez ca³e ¿ycie.
EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 1/2006
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Centrum Kszta³cenia Ustawiczengo w Koninie

Has³em uroczystej akademii z okazji 25-lecia CKU by³o:
Edukacja to wycig miêdzy cywilizacj¹ a katastrof¹  H.G.Wells
Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e æwieræ wieku dotychczasowych zmagañ i nastêpne lata zapewni¹
absolwentom ZS CKU w Koninie miejsce bli¿ej cywilizacji.

Wizja rozwoju ZS CKU w Koninie
Obecnie kszta³ci siê w ZS CKU 1815 uczniów i s³uchaczy. Kszta³cenie odbywa siê w liceach
profilowanych, technikach zawodowych i szko³ach policealnych. Aktualna oferta placówki jest
bardzo bogata i ka¿dy mo¿e znaleæ tu dla siebie miejsce tak m³odzie¿, jak i doros³y. Wychodzimy
bowiem z za³o¿enia, ¿e ka¿de dziecko, ka¿dy s³uchacz posiada atuty, talenty, zdolnoci i dlatego
staramy siê uwzglêdniaæ wszelkie potrzeby i przyjmowaæ wszystkich zg³aszaj¹cych siê do naszej
szko³y. Dowodem na to jest nasza oferta:
Szko³y dla m³odzie¿y: technikum, zawód: technik ekonomista; technikum, zawód: technik
handlowiec, technikum, zawód: technik technologii odzie¿y, liceum profilowane  profil zarz¹dzanie informacj¹, liceum profilowane  profil socjalny, liceum profilowane  profil ekonomiczno-administracyjny.
Szko³y dla doros³ych
Szko³y wieczorowe i zaoczne
 Liceum ogólnokszta³c¹ce 3-letnie:  na podbudowie Szko³y Zasadniczej;  na podbudowie
gimnazjum.
 Liceum profilowane 3-letnie: ekonomiczno-administracyjny, socjalny, zarz¹dzanie informacj¹.
 Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce 2-letnie: na podbudowie Zasadniczej Szko³y Zawodowej.
 Technikum dla doros³ych 4-letnie na podbudowie gimnazjum: technik handlowiec, technik
spedytor, technik logistyk.
 Uzupe³niaj¹ce Technikum dla Doros³ych na podbudowie Zasadniczej Szko³y Zawodowej
3-letnie: technik mechanik; technik handlowiec.
Szko³y policealne
Roczne dla absolwentów liceów profilowanych, 2-letnie dla absolwentów innych szkó³ daj¹cych rednie wykszta³cenie w zawodach: technik administracji, technik ekonomista, technik in102
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formatyk, technik obs³ugi turystycznej, technik rachunkowoci, pracownik socjalny, technik informacji naukowej, technik handlowiec, technik logistyk.
Przy Zespole Szkó³ Centrum Kszta³cenia Ustawicznego dzia³a Pañstwowa Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzania: egzaminów eksternistycznych, egzaminów kwalifikacyjnych.
Kursy i szkolenia
Kursy kwalifikacyjne, kursy doskonal¹ce i aktualizuj¹ce wiedzê, kursy wyuczaj¹ce i przyuczaj¹ce do zawodu: kroju, szycia i projektowania odzie¿y, ksiêgowoci komputerowej, sekretarki  asystentki szefa, obs³ugi kas fiskalnych, agenta turystycznego, administratora sieci komputerowej, specjalisty ds. marketingu, specjalisty ds. personalnych.
Kursy przygotowuj¹ce do egzaminów eksternistycznych z zakresu:
 gimnazjum dla doros³ych, szko³y ponadpodstawowej dla doros³ych, szko³y ponadgimnazjalnej dla doros³ych, szko³y policealnej.
Kursy przygotowuj¹ce do egzaminów dojrza³oci i egzaminów maturalnych.
Kursy przygotowuj¹ce do egzaminów na tytu³y kwalifikacyjne robotnika wykwalifikowanego i mistrza w ró¿nych zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, lusarz, murarz,
kucharz ma³ej gastronomii, fryzjer, sprzedawca, elektryk, stolarz, krawiec i inne.
Realizacja tak bogatej oferty edukacyjnej jest mo¿liwa tylko przy kompetentnej, wykszta³conej kadrze. Obecnie grono pedagogiczne sk³ada siê z 65 nauczycieli pe³nozatrudnionych i ponad
70 niepe³nozatrudnionych, g³ównie dowiadczonych pedagogów, tak¿e licznych praktyków z urzêdów, przedsiêbiorstw produkcyjnych i us³ugowych. Wielu nauczycieli podwy¿sza swoje kwalifikacje uczestnicz¹c w ró¿norodnych kursach, trzy osoby ukoñczy³y studia doktoranckie, a ponad
po³owa kadry studia podyplomowe.
Dysponujemy tak¿e nowoczenie wyposa¿on¹ baz¹ dydaktyczn¹. Do 1996 roku pracowalimy w dwóch budynkach  co prawda wyposa¿onych w nowe meble i pomoce dydaktyczne, ale
z ka¿dym rokiem by³o nam coraz cianiej. W 1996/1997 rozpoczê³a siê budowa trzeciego obiektu,
który zosta³ oddany do u¿ytku w 2001 roku. Szko³a wzbogaci³a siê o dwanacie nowych pracowni, a tak¿e now¹ siedzibê biblioteki z ksiêgozbiorem i programami multimedialnymi oraz czytelni¹ internetow¹.
W historii ZS CKU by³o wiele znacz¹cych wydarzeñ, a oto niektóre z nich:
2.01.1978  powo³anie na mocy decyzji Kuratorium Owiaty i Wychowania Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Koninie,
1979
 Centralna Inauguracja Roku Kszta³cenia Ustawicznego Pracuj¹cych,
19861989  budowa drugiego budynku dydaktycznego (obecnie bud. A),
1989
 podsumowanie 10-letniej dzia³alnoci placówki, oddanie do u¿ytku budynku A,
od 1991  udzia³ w organizacji i aktywna dzia³alnoæ w Ogólnopolskim Klubie Szkó³ Handlowych,
19972000  budowa nowego pawilonu dydaktycznego (obecnie bud. C),
1998
 organizacja konkursu na Sekretarkê-Asystenta Dyrektora,
1998
 obchody XX-lecia CKU, nadanie imienia Stefana Batorego, wrêczenie sztandaru
1999
 organizacja Ogólnopolskiego Fina³u Turnieju Wiedzy i Umiejêtnoci Handlowo-Mened¿erskich  KONIN 1999,
od 2000  organizacja Miêdzyszkolnego Turnieju Wiedzy i Umiejêtnoci Handlowo-Mened¿erskich dla szkó³ regionu koniñskiego,
2000
 Ogólnopolska Inauguracja Roku Owiaty Doros³ych z udzia³em wiceministra MEN
Wojciecha Ksi¹¿ka i wiceministra MAiSW Marka Naglewskiego,
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 oddanie do u¿ytku trzeciego budynku dydaktycznego (obecnie bud. C),
 przekszta³cenie CKU w Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Ustawicznego im. St.
Batorego,
 ogólnopolska konferencja dyrektorów centrów kszta³cenia ustawicznego i praktycznego,
 obchody 25-lecia dzia³alnoci Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Koninie,
 przeprowadzenie Ogólnopolskiego Konkursu M³ody Ksiêgarz,
uzyskanie certyfikatu Szko³a z klas¹,
nawi¹zanie wspó³pracy miêdzynarodowej z Litw¹,
uzyskanie upowa¿nienia OKE Poznañ i organizacja etapu praktycznego egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe w zawodzie sprzedawca,
organizacja pierwszej Nowej Matury,
wznowienie dzia³alnoci firmy symulacyjnej ,
rozpoczêcie prac nad wdra¿aniem Systemu Zarz¹dzania Jakoci¹ ISO 90012000,
uzyskanie upowa¿nienia OKE Poznañ do przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe dla techników,
uzyskanie CERTYFIKATU SYSTEMU ZARZ¥DZANIA JAKOCI¥ ISO 9001:2000.

Ale najwa¿niejszy w szkole jest uczeñ i bez jego osi¹gniêæ wszystkie pozosta³e powody do
zadowolenia nie mia³yby racji bytu. Przy dobrej bazie, wykszta³conych, pracowitych i ambitnych
pracownikach szko³y nasi uczniowie osi¹gaj¹ sukcesy nie tylko na skalê szko³y czy miasta, ale
tak¿e w szerszym gremium. Potwierdzeniem niech bêd¹ wymienione sukcesy uczniowskie:
Ogólnopolski Turniej Wiedzy i Umiejêtnoci Handlowo-Mened¿erskich
1996  Justyna Jackowska  finalistka (III etap w Inowroc³awiu),
1999  Adam Lipiñski, Przemys³aw Antczak  finalici (III etap w Koninie),
2000  Adam Lipiñski  VI miejsce,
 Przemys³aw Antczak  finalista (III etap w E³ku)
2001  Dorota Rybicka, Wioleta Przerwa  finalistki (III etap w Tczewie),
2002  Marcin Lipiñski  finalista (III etap w Olsztynie),
 dru¿yna ZS CKU  II miejsce w klasyfikacji na najbardziej skuteczny zespó³ w zawodach
okrêgowych,
2003  Piotr Bartosik  I miejsce,
 Marcin Lipiñski  III miejsce,
 Piotr Woniak  XIII miejsce,
 dru¿ynowo  ZS CKU  I miejsce i Puchar Przechodni (III etap w Sandomierzu),
2004  And¿elika Paprocka  finalistka (III etap w Szczecinku).
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
2003  Piotr Bartosik  XIII miejsce w zawodach okrêgowych Ogólnopolskiego Konkursu Prac
Dyplomowych szkó³ odzie¿owych,
1997  Marzena Biernat i Dorota Walczak w pó³finale.
Ogólnopolski Konkurs M³ody, sprawny sprzedawca
2000  Dorota Kotarska  finalistka (III etap w Szczecinie),
2001  Justyna Kluczewska  I miejsce (III etap w Szczecinie),
 dru¿yna ZS CKU  III miejsce w klasyfikacji zbiorowej w Szczecinie.
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Ogólnopolski Turniej o tytu³ Najlepszego ucznia w zawodzie sprzedawca
2001  Justyna Kluczewska  II miejsce na szczeblu wojewódzkim w Kaliszu, VI miejsce na
szczeblu ogólnopolskim w Jeleniej Górze.
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Ksiêgarskiej M³ody Ksiêgarz
2003  I miejsce dru¿yny ZS CKU (Magdalena Kumosiak, Justyna £ukaszewska, Marta Molenda).
Olimpiada Teologii Katolickiej
2004  ¯aneta Szymczak  finalistka (III etap w Elbl¹gu).
Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej
2004  Daria Kujawa  X miejsce w Wielkopolsce (II etap w Poznaniu),
2005  Daria Kujawa  III miejsce,
 Magdalena Stolarek  IV miejsce w Wielkopolsce.
Olimpiada Jêzyka Rosyjskiego
2004  Barbara Drzewiecka  zakwalifikowa³a siê do eliminacji okrêgowych.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
2004  Monika Molenda  zakwalifikowa³a siê eliminacji rejonowych.
Ogólnopolski Bieg Milowego S³upa
2002  I miejsce dziewcz¹t.
Indywidualne Mistrzostwa rejonu koniñskiego w szachach
2002  Jaros³aw i S³awomir Smagalscy  I i II miejsce.
Wielkopolski Konkurs Nasza Europa
2003  Szefliñska Milena  I miejsce.
ZS Centrum Kszta³cenia Ustawicznego przygotowuje siê do edukacji na odleg³oæ, aby pomóc osobom niepe³nosprawnym i tym, którzy przedk³adaj¹ swobodê samokszta³cenia nad wymogami kszta³cenia szkolnego. Kszta³cenie ustawiczne daje mo¿liwoæ doskonalenia siê w wieku
dojrza³ym, a wiêc podniesienie kwalifikacji zawodowych, kszta³cenie umys³u, rozwijania osobowoci. Zmieniaj¹ca siê sytuacja na rynku pracy stwarza konkurencjê w ubieganiu siê o zatrudnienie. M³odzi ludzie czuj¹ potrzebê zdobywania kilku zawodów b¹d umiejêtnoci, aby sprostaæ
wymogom pracodawców. Dlatego te¿ w ostatnich latach wzros³o zapotrzebowanie na kszta³cenie
kursowe, które umo¿liwia w szybkim tempie uzyskaæ wymagane specjalnoci. Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Koninie wychodzi naprzeciw wszystkim bezradnym z ofert¹ mo¿liwoci
kszta³cenia. Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Ustawicznego jest publiczn¹ placówk¹ owiatow¹, która wiadczy us³ugi uczniom i ich rodzicom, s³uchaczom i osobom doros³ym oraz rodowisku. G³ówne zadanie Centrum to kszta³cenie uczniów i s³uchaczy, wyposa¿enie ich w umiejêtnoci niezbêdne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijaj¹cym siê wiecie i zdobywania dalszej wiedzy. Centrum realizuje funkcjê dydaktyczn¹, wychowawcz¹ i opiekuñcz¹ i umo¿liwia
m³odym ludziom wprowadzenie w ró¿norodne dziedziny ¿ycia i nauki oraz zapewnia mo¿liwoæ
atrakcyjnego spêdzenia czasu, rozrywki i odpoczynku. Szko³a d¹¿y równie¿ do kszta³cenia ustawicznego na coraz wy¿szym poziomie, a tak¿e uczenie siê przez ca³e ¿ycie pozwoli sprostaæ
wyzwaniom dnia dzisiejszego i najbli¿szej przysz³oci.
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Nale¿y wiêc stworzyæ centrum kszta³cenia m³odzie¿y i doros³ych oraz centrum informacji
i doradztwa, zapewniaj¹c potencjalnym klientom szeroki dostêp do materia³ów dydaktycznych
i informacyjnych w ró¿nych formach poprzez np.: Internet, wideo, tv, radio, ksi¹¿kê, prasê, pakiety multimedialne, konsultacje indywidualne, zbiorowe itp.
To wizja takiej szko³y przysz³oci, gdzie ka¿dy chêtnie uczêszcza nie tylko dla zdobycia
wykszta³cenia, ale dla innych wewnêtrznych potrzeb, tak¿e dla przyjemnoci i satysfakcji.
Centrum Kszta³cenia Ustawicznego stanie siê wówczas nowoczesnym orodkiem edukacji
dla m³odzie¿y i doros³ych, zapewniaj¹cym wszechstronne wykszta³cenie na poziomach ponadgimnazjalnych. Przewiduje siê nadal kszta³cenie m³odzie¿y i doros³ych w ró¿nych formach zarówno szkolnych, jak i pozaszkolnych. Ta ró¿norodnoæ form pozwoli z jednej strony zaspokoiæ
oczekiwania klientów, z drugiej strony za umo¿liwi dostosowanie kierunków kszta³cenia i ich
zakresu do potrzeb i wymagañ krajowego i europejskiego rynku pracy. Jednoczenie pozwoli to
na pe³ne wykorzystanie bazy dydaktycznej.
Nale¿y przypuszczaæ, ¿e zainteresowanie szko³ami rednimi i policealnymi nie zmniejszy
siê, poniewa¿ pojawiaj¹ siê nowe potrzeby i wy¿sze aspiracje spo³eczne. Nie zmniejszy siê równie¿ zapotrzebowanie na dokszta³canie i doskonalenie zawodowe, na uzupe³nianie i zmianê kwalifikacji, dlatego atrakcyjne oferty Zespo³u Szkó³ Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w zakresie
ró¿nych form pozaszkolnych, kursowych, niestacjonarnych nale¿y rozwijaæ i poszerzaæ.
Przygotowanie uczniów wymaga odpowiedniej bazy i przeszkolonej kadry, co wi¹¿e siê ze
znacznymi wydatkami bud¿etowymi.
Uruchomienie orodka egzaminacyjnego to inwestycja w bazê lokalow¹, wyposa¿enie stanowisk  czêsto bardzo kosztowne i zapewnienie obs³ugi ze strony administracji placówki,
w której orodek funkcjonuje. Z kolei maj¹c na wzglêdzie dobro ucznia-absolwenta uzasadnione
jest powo³ywanie orodków egzaminacyjnych jak najbli¿ej miejsca zamieszkania ucznia.
Jak widaæ, nowa forma nadawania kwalifikacji zawodowych jest utrudnieniem nie tylko ze
wzglêdu na niechêæ do zmian  w owiacie to niestety czêsty argument. S¹ tak¿e k³opoty merytoryczne; finansowe, organizacyjne, lokalowe itp.
Natomiast iloæ bezrobotnych wród absolwentów szkó³ zawodowych  w tym ZS CKU
w Koninie tak¿e, oraz zatrudnianie na stanowiskach o innych wymaganiach kwalifikacyjnych ni¿
wyuczone wiadczy o koniecznoci zastosowania wszelkich mo¿liwych sposobów prowadz¹cych
do zmiany obecnej sytuacji.

Nowe rozwi¹zania
Zmian¹, która musi nastêpowaæ w sposób ci¹g³y w edukacji jest ustawiczne podnoszenie
jakoci pracy placówki owiatowej. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e najwa¿niejszym celem szko³y
jest dobro i wszechstronny rozwój uczniów.
Wszelkie dzia³ania podejmowane przez szko³ê winny byæ podporz¹dkowane temu celowi
nadrzêdnemu. Tak¿e badanie skutecznoci wysi³ków powinno sprawdzaæ poziom przygotowania
absolwentów do samodzielnego radzenia sobie w ró¿nych sytuacjach osobistych, spo³ecznych
i zawodowych, a wszystkie oddzia³ywania dydaktyczno-wychowawcze szko³y musz¹ byæ wspierane przez rodowisko rodzinne i spo³ecznoæ lokaln¹. Sposobem dzia³ania, który uwzglêdnia
aspekty jakoci pracy szko³y jest wdro¿enie i funkcjonowanie systemu zarz¹dzania jakoci¹ zgodnie z norm¹ ISO.
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Wspó³czesne systemy jakoci, z których dwa znane s¹ na ca³ym wiecie: ISO 9000 i TQM,
wywodz¹ siê z koncepcji jakoci stworzonej przez Williama Deminga, czyli ukierunkowanie dzia³añ
na spe³nianie potrzeb klientów oraz nieustanne doskonalenie pracy i jej efektów.
ISO 9001:2000 to model zarz¹dzania szko³¹ ukierunkowany na dobro i wszechstronny rozwój ucznia, zapewniaj¹cy jakoæ procesu kszta³cenia i nieustanne doskonalenie jego wyników,
osi¹gane dziêki zaanga¿owaniu ca³ej spo³ecznoci.
Szko³a jakoci przedstawia uczniowi ofertê edukacyjn¹, na któr¹ sk³ada siê kszta³cenie, ocenianie i doradztwo. Oznacza to przede wszystkim stworzenie uczniom warunków do indywidualnego rozwoju, mo¿liwoci do wszechstronnej aktywizacji w procesie kszta³cenia oraz wspieranie
w d¹¿eniu do osi¹gniêæ.
Ka¿da szko³a, kieruj¹c siê w³asnymi preferencjami i uwarunkowaniami, mo¿e budowaæ swój
system doskonalenia jakoci pracy opieraj¹c siê na ustalonych przez siebie wymaganiach wobec
tej jakoci. Badanie takiego systemu sprowadza siê do okrelenia wymagañ, ustawicznego badania stopnia ich spe³nienia oraz wprowadzania zmian doskonal¹cych. Nale¿y przy tym pamiêtaæ,
¿e najwa¿niejszym celem szko³y jest dobro i wszechstronny rozwój uczniów.
Obecnie ogromn¹ wagê przywi¹zuje siê do jakoci kszta³cenia. Szko³a o dobrej jakoci
i warunkach kszta³cenia przyczynia siê do zwiêkszenia potencja³u mo¿liwoci tkwi¹cych w absolwencie, a co za tym idzie zwiêksza mo¿liwoci absolwenta na wspó³czesnym rynku pracy.
Powoduje to wzrost znaczenia jakoci kszta³cenia przy wyborze szko³y, uczelni. Nauka staje siê
coraz dro¿sza, dlatego wybór pada z regu³y na placówkê kszta³c¹c¹ na wy¿szym poziomie, co
w przysz³oci ma zagwarantowaæ lepsz¹ pracê i p³acê.
W erze globalizacji powsta³a potrzeba wyznaczenia wspólnych norm reguluj¹cych jakoæ,
niezale¿nie od kraju, w którym s¹ realizowane, poniewa¿ pozwala to na wiarygodn¹ ocenê jakoci
produktów i us³ug , w zwi¹zku z tym miêdzynarodowa normalizacja jakoci nie ominê³a równie¿
edukacji.
Posiadanie certyfikatu zgodnoci systemu zarz¹dzania jakoci¹ z wymaganiami normy ISO
jest dzi na ca³ym wiecie ju¿ nie tyle atutem, co koniecznoci¹ dostosowania siê do zasad funkcjonowania w konkurencyjnym otoczeniu.
Korzyci wynikaj¹ce z wdro¿enia systemu zarz¹dzania jakoci¹ ISO 9001:2000 to:
 lepsze poznanie potrzeb klienta,
 zapewnienie wysokiej jakoci wiadczonych us³ug edukacyjnych,
 zdobycie uznania klientów,
 podniesienie presti¿u na rynku edukacyjnym,
 usprawnienie funkcjonowania organizacji i zarz¹dzania,
 funkcjonowanie procesu ci¹g³ego doskonalenia dzia³alnoci,
 aktywne, skuteczne i szybkie identyfikowanie i rozwi¹zywanie problemów,
 pobudzenie i utrzymanie potrzeby sta³ego doskonalenia siê.
ZS CKU w Koninie podjê³o wyzwanie budowania wewn¹trzszkolnego systemu jakoci.
W kwietniu 2005 roku rozpoczêto prace przygotowuj¹ce wdro¿enie systemu jakoci
ISO 9001:2000, a z dniem 1 wrzenia 2005 podjêto stosowne czynnoci.
Aby proces nie tylko móg³ siê rozpocz¹æ, ale przede wszystkim, by mo¿na by³o liczyæ na
sukces, trzeba zaanga¿owania wszystkich uczestników procesu edukacyjnego. Nie jest to ³atwe,
poniewa¿ pierwsz¹ przeszkodê stanowi opór wobec nowego. I w naszej szkole pocz¹tkowo nie
by³o inaczej. Tylko przedstawienie korzyci, liczne szkolenia, konsultacje zespo³owe i indywidualne pozwoli³y na postêp prac wdro¿eniowych. Korzyci (takie jak wzrost presti¿u, uporz¹dkowaEDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 1/2006
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nie procesów i zapisanie ich w procedury, podniesienie jakoci kszta³cenia, a co za tym idzie
szansa na pozyskanie naboru na bardzo trudnym rynku edukacyjnym) dla entuzjastów od pocz¹tku by³y oczywiste. Z czasem przekonalimy pozosta³ych  sceptyków ubywa z ka¿dym zrealizowanym zadaniem i mamy nadziejê, ¿e ten proces ma charakter ci¹g³y.
Jednak¿e sukces ju¿ jest. Samo zjawisko prze³amywania lodów i powiêkszanie siê grupy
osób zaanga¿owanych we wdra¿anie ISO to przecie¿ niew¹tpliwe zwyciêstwo. Mimo krótkiego
czasu mamy ju¿ wymierne korzyci wynikaj¹ce z decyzji o budowaniu wewn¹trzszkolnego systemu jakoci. Przede wszystkim uda³o siê (w znacz¹cym zakresie) uporz¹dkowaæ dokumentacje
nauczycielsk¹, co bez w¹tpienia wp³ywa na podniesienie jakoci pracy szko³y. Przecie¿ trudno
budowaæ wysok¹ jakoæ procesu edukacyjnego bez rzetelnego planu, a tak¿e ustalonych zasad
dzia³ania. Oczywicie, ¿e dotychczas tak¿e planowalimy proces dydaktyczno-wychowawczy, ale
teraz mamy jasne procedury i jeli tylko ka¿dy z nas bêdzie ich przestrzega³, to trudne zadanie
planowania i oceniania osi¹gniêæ uczniów bêdzie du¿o ³atwiejsze, bo precyzyjnie przedstawione,
jednolite dla wszystkich i wszystkim wiadome. Tak¿e dokumentacja szkolna, a dok³adnie jej identyfikowanie uleg³y poprawie poprzez sprecyzowanie zasad, wspólne wypracowanie wzorców
i konieczn¹ segregacjê ogromnego przecie¿ zbioru. Innym obszarem, który zbadalimy wnikliwie
i doskonalimy jest obieg dokumentów, miejsca i zasady ich przechowywania, a tak¿e nowe rozwi¹zania z wykorzystaniem technologii informatycznej. I tak zbudowalimy elektroniczne rejestry dotycz¹ce dostaw i dostawców towarów i us³ug do naszej placówki  w tym tak¿e dostaw
us³ug edukacyjnych, czyli szkoleñ cz³onków rady pedagogicznej, pracowników administracji
i obs³ugi. Powsta³a tak¿e Ksiêga Kompetencji, czyli dokument zastêpuj¹cy wiele dotychczasowych rejestrów w dziale kadr: rejestry o ukoñczonych kursach doskonal¹cych i kwalifikacyjnych,
uzyskanych uprawnieniach, przebytych szkoleniach, sta¿u pracy, stopniu awansu zawodowego
nauczycieli i wiele innych. Przeredagowalimy instrukcjê kancelaryjn¹ tak, aby zasady pracy dostosowaæ do wymogów wspó³czesnoci np. poprzez w³¹czenie obs³ugi poczty elektronicznej do
zakresu obowi¹zków pracownika kancelarii. Udoskonaleniu uleg³ równie¿ system zapewniania
bezpieczeñstwa uczniom i s³uchaczom, szczególnie w miejscach wiêkszego zagro¿enia jak chocia¿by w sali wychowania fizycznego.
Po auditach wewnêtrznych i zewnêtrznych 9 stycznia 2006 otrzymalimy certyfikat systemu
zarz¹dzania jakoci¹ ISO 9001:2000. Czy to oznacza koniec prac? W ¿adnym razie!
O doskonaleniu jakoci pracy szko³y nigdy nie mo¿na powiedzieæ, ¿e zosta³ zakoñczony. Jest
to ci¹g³e zmierzanie w wyznaczonym kierunku ze wiadomoci¹ koniecznoci podejmowania wci¹¿
nowych wyzwañ.
Dane korespondencyjne autora:
Bronis³awa KOSTRZEWA
e-mail: b.kostrzewa1@wp.pl
Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Ustawicznego
26-500 Konin, ul. Wodna 1
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Centrum rodków i Inicjatyw Miêdzynarodowych
 partner w projektach edukacyjnych
Centre of International Resources and Initiatives
 partner in educational projects

S³owa kluczowe: kszta³cenie ustawiczne, projekty miêdzynarodowe, sieæ GRETA, szkolenia,
EMCET 2.
Key words: continuing education, international projects, GRETA network, training, EMCET 2
project.
Summary
CR2i is an continuing educational centre and a member of the French Ministry of Education. It is the
head of the GRETA Network which carries out vocational education and training for youth and
adults. CR2i is participating in a lot of international projects and now it is one of the partner in
EMCET 2 project.

Centre de Ressources et dInitiatives pour lInternational (Centrum rodków i Inicjatyw
Miêdzynarodowych) zosta³o za³o¿one w 1990 roku przez Francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej w celu promowania programów europejskich i ogólnowiatowych w sieci GRETA (kszta³cenie osób doros³ych). Do g³ównych zadañ CR2i
nale¿y przede wszystkim kszta³cenie osób m³odych
(zarówno na poziomie ogólnym, jak i zawodowym),
integracja zawodowa m³odzie¿y oraz edukacja ustawiczna doros³ych.
CR2i realizuje swoje zadania w powi¹zaniu
z Miêdzynarodowym Centrum Studiów Pedagogicznych (CIEP), które równie¿ mieci siê w S vres.
Mimo ¿e orodek prowadzi dzia³alnoæ na
szerok¹ skalê, to jego personel jest niewielki. Zatrudnia bowiem tylko 10 pracowników, których Rys. 1. Siedziba CR2i w S vres
zadaniem jest koordynowanie i monitorowanie pro- Fig. 1. CR2i residence in S vres
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jektów europejskich i miêdzynarodowych. Zadania CR2i skupiaj¹ siê wokó³ dwóch departamentów: Departamentu rodków i Departamentu Projektów. Dzia³ania pierwszego z nich skupiaj¹ siê na sta³ym poszukiwaniu nowoci w obrêbie kszta³cenia ustawicznego i szkoleñ zarówno
na poziomie europejskim, jak i miêdzynarodowym. Pracownicy CR2i dostarczaj¹ zainteresowanym podmiotom specjalistycznych informacji na temat realizacji, oceny i upowszechniania projektów europejskich i miêdzynarodowych. Ich dzia³ania polegaj¹ na udzielaniu pomocy sieci kszta³cenia ustawicznego doros³ych GRETA. Sprowadzaj¹ siê do przekazywania informacji na temat
programów i funduszy europejskich, pomocy w realizacji projektów. Ponadto zachêcaj¹ pracowników sieci do nawi¹zywania kontaktów akademickich na ca³ym wiecie. Departament Projektów
k³adzie nacisk na dzia³alnoæ innowacyjn¹, realizowan¹ przez departament rodków i Informacji,
a jego g³ównym celem jest opracowywanie skutecznych sposobów zarz¹dzania projektami i wspó³praca miêdzynarodowa. Departament projektów koordynuje tworzenie projektów i zapewnia ich
wykonanie wspólnie z CIEP. Poza tym, CR2i cile wspó³pracuje z ekspertami, personelem akademickim, konsultantami oraz inspektorami generalnymi, pracuj¹cymi w Ministerstwie Edukacji.
CR2i jest wa¿n¹ czêci¹ Ministerstwa Edukacji, gdy¿ odpowiada za promocjê europejskich
i miêdzynarodowych programów edukacyjnych, wsparcie finansowe wszelkich dzia³añ edukacyjnych zarówno w obszarze szkolnictwa redniego, jak i w kszta³ceniu osób doros³ych.
Prowadz¹c wiele projektów, CR2i nawi¹zuje wspó³pracê z sieciami szkoleniowymi, przedsiêbiorstwami, organizacjami handlowymi, partnerami spo³ecznymi i jednostkami samorz¹dowymi.
Projekty te umo¿liwiaj¹ gromadzenie dowiadczeñ, upowszechnianie innowacyjnych praktyk i dalsz¹
ich wymianê pomiêdzy organizacjami pracuj¹cymi w sektorze edukacji i kszta³cenia ustawicznego.

Rys. 2. Strona domowa portalu internetowego CR2i (www.cr2i.com)
Fig. 2. Homepage of CR2i webside
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Ponadto CR2i zajmuje siê: gromadzeniem danych na temat potrzeb edukacji, okrelaniem standardów, baz danych i kryteriów doskonalenia kursów nauczania, doskonaleniem modeli kursów nauczania, projektowaniem sposobów zatwierdzania kompetencji, okrelaniem standardów procesów
e-learningowych, rekrutacj¹ grup uczestników szkoleñ pilota¿owych, zatwierdzaniem modeli powiadczania kompetencji, organizowaniem warsztatów, upowszechnianiem rezultatów projektów.
Obecnie CR2i bierze udzia³ w realizacji 7 projektów Equal:
3URMHNW
7UDQV)RUPDWLRQV
 3UHOXGH

 2VPRVH

 5HVVDF

 7DOHQW

 $XWRPDWLF



7HPDW\ND
.RRUG\QRZDQ\SU]H])1&0% 1DURGRZ )HGHUDFM =DZRGyZ%XGRZODQ\FK 
PDQDFHOXXQRZRF]H QLHQLHV]NROH Z]DNUHVLHSUDFUHPRQWRZ\FKLXF]\QLH
QLDVHNWRUDEXGRZODQHJREDUG]LHMDWUDNF\MQ\PGODPáRG\FKOXG]L
Ä:DOND ] G\VNU\PLQDFM  UDVRZ  Z ]DWUXGQLHQLX´ ]DPLHU]D SU]\EOL \ü SUREOHP
GRW\F] F\UDVL]PXZNXOWXU]HVSRáHF]H VWZ3URSRQXMH]ZUyFLüXZDJ QDSUDFRZ
QLNyZ SRGF]DV UHNUXWDFML Z F]DVLH SUDF\ LFK UR]ZyM ]DZRGRZ\ ZDUWR FLXM F
XPLHM WQR FLLNRPSHWHQFMH]ZL ]DQH]SRFKRG]HQLHPSUDFRZQLNDLMHJRNXOWXU 
Ä'\GDNW\ND ]DZRGRZD L PL G]\SRNROHQLRZH SU]HND]\ZDQLH ZLHG]\´ PD QD FHOX
UR]ZLQL FLHXGRVNRQDOHQLHLGRVWRVRZDQLHQDU] G]LPHWRG\F]Q\FKZSU]HGVL ELRU
VWZLH2EHMPXMHUyZQLH V]NROHQLDPDM FHQDFHOXSU]HND]DQLHZLHG]\SU]H]OXG]L
VWDUV]\FKPáRGV]\PSRNROHQLRP
Ä6LHFLZ\PLDQ\ZLHG]\ORNDOQHM]]DNUHVXUHVWDXURZDQLDEXG\QNyZ]WUDG\FMDPL´
3URMHNWFKFHVWZRU]\üRIHUW SU]\VWRVRZDQ GRZ\PDJD U\QNXDUFKLWHNWRQLF]QHJR
Z]DNUHVLHVSHFMDOLVW\F]Q\FKNZDOLILNDFMLUy Q\FKWHFKQLNU]HPLRVáDLVSUDZG]RQHM
ZLHG]\ :L H VL  WR ]EUDNLHP Z\NZDOLILNRZDQ\FK SUDFRZQLNyZ LRGHM FLHP QD
HPHU\WXU  VWDUV]HM JHQHUDFML RVyE Z\NV]WDáFRQ\FK 3URMHNW SUDJQLH SU]\FL JQ ü
QRZ\FKVáXFKDF]\]DLQWHUHVRZDQ\FKÄ]DQLNDM F\PL´]DZRGDPL
Ä5yZQRXSUDZQLHQLH Z PLHMVFX SUDF\´ G \ GR VWZRU]HQLD UyZQ\FK V]DQV
ZPLHMVFX SUDF\ RUD] UR]XPLHQLD UyZQRXSUDZQLHQLD Z VSRVyE SR]\W\ZQ\
.áDG]LHQDFLVNQDZVSyáSUDF ]VLHFLDPLHGXNDF\MQ\PLGRUDG]DM F\PLZVSUD
ZLHNDULHU\LSU\ZDWQ\PLSU]HGVL ELRUVWZDPLGRNRQXM F\PLSURFHVXUHNUXWDFML
3URMHNW SURSRQXMH VWZRU]HQLH V\VWHPX EDUG]LHM GRVWRVRZDQHJR GR LQQRZDF\M
QR FL Z ZLHFLH XVáXJ VDPRFKRGRZ\FK NWyUH SRPRJ  SUDFRZQLNRP SU]\VWR
VRZDüVL GRFL JOH]PLHQLDM FHJRVL VSRáHF]H VWZD

Oprócz projektu EMCET-2, CR2i bierze udzia³ jako partner lub koordynator w realizacji
wielu projektów dla spo³eczeñstwa europejskiego w ramach programu Leonardo Da Vinci:
3URMHNW
$UJR

7HPDW\ND
Ä3R ZLDGF]HQLHL]DWZLHUG]HQLHQDE\W\FKXPLHM WQR FLGODRVyERSURILOXWHFKQLF]
Q\PZV]NRáDFKZ\ V]\FKRNLHUXQNXWXU\VW\ND´
/HVFDUSH
:VND]DQLH L RNUH OHQLH NOXF]RZ\FK F]\QQR FL L NRPSHWHQFML QLH]E GQ\FK GOD
Z\NZDOLILNRZDQ\FKWHFKQLNyZ]VHNWRUDREXZQLF]HJR]XZ]JO GQLHQLHPLQQRZD
FMLWHFKQRORJLF]Q\FKZW\P]DZRG]LH
.QRZRRGQHW
Ä7ZRU]HQLHHXURSHMVNLHMVLHFLNV]WDáFHQLDQDRGOHJáR üGOD]DZRGyZ]VHNWRUDGU]HZ
QHJR´:UDPDFKSURMHNWXRSUDFRZ\ZDQHV IRUP\NV]WDáFHQLDNRUHVSRQGHQF\MQHJR
GOD ]DZRGX ÄZ\ V]\ WHFKQLN WZRU]\Z V]WXF]Q\FK´ NWyU\ QDE G]LH XPLHM WQR FL
QLH]E GQHGRZ\NRQ\ZDQLDSUDF\ZSU]HP\ OHPHEODUVNLPRUD]PR OLZR FLUR]ZRMX
]DZRGRZHJRLRVRELVWHJR QS]DáR HQLHZáDVQHMG]LDáDOQR FLJRVSRGDUF]HM 8F]HVW
QLNDPLSURMHNWXV VWXGHQFLOXESUDFRZQLF\Z\NZDOLILNRZDQLE G QLHU]HPLH OQLF\
SUDJQ F\SRGQRVLüVZRMHXPLHM WQR FLOXERVRE\FKF FHVL SU]HNZDOLILNRZDü
&DPSXV7HOHFRP 8áDWZLHQLH GRVW SX QDXF]\FLHOL LV]NROHQLRZFyZ GR QRZ\FK WHFKQRORJLL LLFK
(XURSH
Z\NRU]\VW\ZDQLD 8F]HVWQLNDPL V  QDXF]\FLHOH LPáRG]L OXG]LH FKF F\ ]GRE\ü
QRZ\]DZyG
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3URMHNW
(XWUDQH[

7HPDW\ND
Ä(XURSHMVNLH V]NROHQLH Z VLHFL´ SURSRQXMH XF]HVWQLF]HQLH Z NXUVDFK LQWHUQHWR
Z\FKLXSRZV]HFKQLDQLHQRZHJRSRGHM FLDGRV]NROH 
(&1/
2SUDFRZDQLHUy Q\FKNXUVyZNV]WDáFHQLDRQOLQHLZDUXQNyZ]DWZLHUG]DQLDXPLH
M WQR FLQDWU]HFKSR]LRPDFKWHFKQLF]Q\FKZ]DZRGDFKDGPLQLVWUDWRUVLHFLDUFKL
WHNW VLHFL DUFKLWHNW V\VWHPyZ LQIRUPDF\MQ\FK RVRED RGSRZLHG]LDOQD]D RSURJUD
PRZDQLHZVLHFL
+HOHQ
6IRUPDOL]RZDQLHPHWRGLQDU] G]LVáX F\FKLGHQW\ILNDFMLLX]QDZDQLDNRPSHWHQFML
Z]DNUHVLHNV]WDáFHQLDZ\ V]HJRDOHQLHXQLZHUV\WHFNLHJR
(XURSODVWLF
2SUDFRZDQLH HXURSHMVNLHJR ZLDGHFWZD SR ZLDGF]DM FHJR XPLHM WQR FL ]DZRGX
Ä7HFKQLNWHFKQRORJLLWZRU]\ZV]WXF]Q\FK´
&RPLQWHU
Ä6WZRU]HQLHZVSyOQHJRG\SORPXHXURSHMVNLHJR]]DNUHVXKDQGOXPL G]\QDURGRZHJR´
7HYDO
Ä6SRVRE\ HZDOXDFML NRPSHWHQFML Z ]DNUHVLH QDXF]DQLD L SU]HSURZDG]DQLD V]NR
OH ´3URMHNWSU]\F]\QLVL GRZ]URVWXNRPSHWHQFMLZ]DNUHVLHQDXF]DQLDSRSU]H]
RSUDFRZDQLHNUDMRZHJRZ\NUHVXLVWQLHM F\FKMX PHWRG
9HW3URIHVLRQDO 3URMHNWPDQDFHOXZ]URVWMDNR FLNV]WDáFHQLD]DZRGRZHJRLV]NROH 

CR2i bierze równie¿ udzia³ w projekcie Sokrates Minerva: VIM (Virtual environment for
experiencing Mathematics  Wirtualne rodowisko Matematyczne).
CR2i posiada wiele publikacji, wród których warto wymieniæ przede wszystkim praktyczny
przewodnik zatytu³owany Financements européens et formation tout au long de la vie (Udzielanie
funduszy europejskich i kszta³cenie ustawiczne), który jest jedynym produktem sprzedawanym
przez Centrum rodków i Inicjatyw Miêdzynarodowych.
CR2i wziê³o równie¿ udzia³ w publikacji praktycznego przewodnika Administrer et gérer des
financements européens (Administrowanie i zarz¹dzanie funduszami europejskimi), opublikowanym przez Ministerstwo M³odzie¿y, Edukacji Narodowej i Badañ.
Ponadto, CR2i opublikowa³o kolekcjê Mémo, w której mo¿na znaleæ:
 Mémo  Technologies de linformation et de la communication: nouvelles modalités de formation en Europe, bibliographie (Technologie informacyjne i komunikacyjne: nowe modele
kszta³cenia w Europie, bibliografia)
 Mémo  Euroglossaire: les mots clés des institutions et des programmes européens (S³ownik Europejski: kluczowe s³owa z zakresu instytucji i programów europejskich),
 Mémo  Les Systèmes de formation professionnelle en Europe  édition bilingue (Systemy
Kszta³cenia Zawodowego w Europie  edycja dwujêzyczna),
 Mémo  Le CR2i, dostêpny w jêzyku francuskim lub angielskim.
Opracowanie
Ludmi³a £opaciñska-Kupidura

Dane korespondencyjne autora:
Ludmi³a £OPACIÑSKA-KUPIDURA
e-mail: ludmila.lapacinska@itee.radom.pl
Instytut Technologii Eksploatacji  PIB
26-600 Radom, ul. Pu³askiego 6/10
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Marta WOLOS
Wszechnica Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków

Wszechnica Uniwersytetu Jagielloñskiego
The Jagiellonian University Extension
S³owa kluczowe: kszta³cenie ustawiczne, programy szkoleniowe, projekty edukacyjne.
Key words: continuing education, training programs, educational projects.
Summary
The article presents the Jagiellonian Univeristity Extension (Wszechnica UJ), created to answer the
need for modernization of universitys continuous learning system. It describes the contrast between the traditional way of perceiving education and the idea of lifelong learning. Subsequently, main
areas of JUE activity are presented: open training programmes, trainings supporting the idea of civil
society (funded by public entities) and cooperation with business clients in design of customized
competence development projects. Conclusion presents JUEs main aim for 2006: the creation of
a complete database containing information on all professional trainers affiliated with the Jagiellonian University.

Idea kszta³cenia ustawicznego
W tradycyjnym pojmowaniu edukacji zawiera siê przekonanie, ¿e jest to proces zamkniêty
w czasie, koñcz¹cy siê po przekroczeniu pewnej wyranej granicy, któr¹ mo¿e byæ na przyk³ad
egzamin maturalny lub obrona pracy magisterskiej. Czêsto mówimy o kim, ¿e zdoby³ wykszta³cenie w tej czy innej uczelni  milcz¹co zak³adaj¹c, ¿e jest to co trwa³ego i niezmiennego.
M³odzi ludzie ucz¹ siê  doroli pracuj¹, korzystaj¹c ze zdobytej wczeniej wiedzy i umiejêtnoci.
By³y zapewne ca³e wieki, w których to ostatnie zdanie w³aciwie opisywa³o rzeczywistoæ nabyty fach mo¿na by³o wykorzystywaæ przez ca³e ¿ycie, nie wprowadzaj¹c niemal ¿adnych
zmian. Wspó³czenie, w czasach, gdy zmiana staje siê jedyn¹ sta³¹ rzecz¹, bardzo straci³o ono na
aktualnoci. Nieustanny postêp technologiczny, rosn¹ce wymagania pracodawców, koniecznoæ
dostosowania siê do potrzeb rynku (wiêkszoæ osób rozpoczynaj¹cych teraz karierê zawodow¹
zmieni pracê co najmniej 7 razy), sprawiaj¹, ¿e raz zdobyte wykszta³cenie nie stanowi ju¿ do¿ywotniej gwarancji odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Mo¿e j¹ daæ tylko postawa cz³owieka
ucz¹cego siê przez ca³e ¿ycie: pracuj¹cego, ale jednoczenie stale doskonal¹cego swoje umiejêtnoci i pog³êbiaj¹cego wiedzê.
Odpowied Uniwersytetu Jagielloñskiego na to wyzwanie to powo³anie Wszechnicy  jednostki, która otrzyma³a zadanie rozbudowania i unowoczenienia uniwersyteckiego systemu kszta³cenia ustawicznego. Wszechnica pe³ni w tym systemie rolê okna wystawowego uczelni, porednicz¹c miêdzy uniwersyteckimi twórcami projektów szkoleniowych a ich odbiorcami: osobami prywatnymi, przedsiêbiorstwami i instytucjami. Oferuje wiêc potencja³ intelektualny Uniwersytetu w formie odpowiadaj¹cej potrzebom nowoczesnej gospodarki i rynku pracy. Nawi¹zuje
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w ten sposób do sprawdzonej w wielu europejskich i amerykañskich orodkach praktyki budowania powi¹zañ uczelni z jej otoczeniem, sprzyjaj¹cych innowacyjnoci i transferowi wiedzy.
G³ówne filary dzia³alnoci Wszechnicy UJ to krótkie szkolenia otwarte, przeznaczone dla
odbiorców indywidualnych; projekty spo³eczne  wspieraj¹ce budowê szeroko rozumianego spo³eczeñstwa obywatelskiego i finansowane ze rodków publicznych, a tak¿e zamkniête szkolenia
korporacyjne, dostosowane do specyficznych potrzeb zamawiaj¹cych je organizacji. Tak du¿e
zró¿nicowanie sposobu dzia³ania podyktowane jest d¹¿eniem do stworzenia jak najwiêkszej iloci
punktów, w których Uniwersytet mo¿e stykaæ siê z osobami d¹¿¹cymi do rozwoju umiejêtnoci
i zdobywania nowych kwalifikacji.

Szkolenia otwarte
Sztandarowy program ogólnodostêpnych szkoleñ Wszechnicy to Akademia Rozwoju Osobistego  cykl regularnych spotkañ powiêconych doskonaleniu umiejêtnoci osobistych i interpersonalnych. Sta³a grupa uczestników spotyka siê co tydzieñ na zajêciach powiêconych jednej
z liter alfabetu umiejêtnoci  od autoprezentacji po zarz¹dzanie czasem. Podobna idea  stworzenie wszechstronnego pakietu krótkich szkoleñ  przywieca³a twórcom programu Vademecum
Licealisty, skierowanego do uczniów klas maturalnych i wspomagaj¹cego przejcie miêdzy szko³¹
redni¹ a wy¿sz¹ uczelni¹. Vademecum Licealisty to alternatywa dla popularnych kursów przygotowuj¹cych do egzaminów wstêpnych: zajêcia powiêcone s¹ nie tylko technikom uczenia siê, czy
umiejêtnoci radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym, ale przede wszystkim w³aciwemu planowaniu i podejmowaniu decyzji dotycz¹cych przysz³ej kariery zawodowej, a tak¿e w³aciwej
organizacji czasu i twórczemu podejciu do problemów.
Obok wszechstronnych, powiêconych ogólnym umiejêtnociom szkoleñ, Wszechnica UJ
przygotowuje równie¿ szkolenia specjalistyczne, dostarczaj¹ce bardzo konkretnej wiedzy w odpowiedzi na potrzeby specyficznych odbiorców. Przyk³adem mo¿e byæ szkolenie Plastyka s³owa
dla copywriterów, prezentuj¹ce elementy wiedzy o jêzyku  retoryki, poetyki, erystyki  w formie u¿ytecznej dla twórców reklamy i specjalistów ds. marketingu. Równie nietypowe by³o styczniowe szkolenie zatytu³owane Jak za³o¿yæ i poprowadziæ w³asn¹ szko³ê, odpowiadaj¹ce na potrzeby stowarzyszeñ rodziców, które przejmuj¹ placówki owiatowe od samorz¹dów. Obrazu dope³nia przygotowywany obecnie program Studium Handlu Zagranicznego  jednego z wiêkszych
projektów szkoleniowych zaplanowanych na rok 2006. SHZ bêdzie prowadzone przez ekonomistów i specjalistów w zakresie zarz¹dzania, w zgodzie z wytycznymi programowymi opracowanymi przez MGiP, do którego Wszechnica UJ zwróci³a siê o czêciow¹ refundacjê kosztów.

Projekty spo³eczne
Wszechnica w³¹cza Uniwersytet w realizacjê celów horyzontalnych sformu³owanych przez
Uniê Europejsk¹. Rozpoczynaj¹cy siê obecnie cykl szkoleñ wspó³finansowanych przez Europejski Fundusz Spo³eczny, nosz¹cy tytu³ E-business woman. Rozwój w³asnej firmy przy pomocy
narzêdzi internetowych wspiera kobiety-przedsiêbiorców, pomagaj¹c ich firmom zaistnieæ w sieci.
Uczestniczki programu naucz¹ siê projektowania stron internetowych, grafiki komputerowej,
a tak¿e poznaj¹ nowoczesne kana³y kontaktu z klientami.
Akademia Inspiracji, autorski program szkoleniowy bêd¹cy czêci¹ projektu Nowa Huta
 Nowa szansa, to wsparcie dla zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym mieszkañców Nowej
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Huty. Tworzone przez nich miniprzedsiêbiorstwa otrzymuj¹ od Wszechnicy pakiet szkoleñ rozwijaj¹cych niezbêdne w skutecznym funkcjonowaniu na rynku kompetencje  od wiedzy z zakresu
marketingu i zarz¹dzania po treningi miêkkich umiejêtnoci osobistych i interpersonalnych,
takich jak praca w grupie czy twórcze rozwi¹zywanie problemów. Postêpy pracy s¹ regularnie
oceniane i komentowane przez zaproszonych ekspertów; odbywaj¹ siê równie¿ cykliczne sesje
gie³dy, podczas których handluje siê akcjami rywalizuj¹cych ze sob¹ zespo³ów.
Na najbli¿sze miesi¹ce planowane jest równie¿ rozpoczêcie akcji rekrutacyjnej do programu
poszukiwania talentów zatytu³owanego Po³awiacze Pere³ i skierowanego do szczególnie uzdolnionych licealistów pochodz¹cych ze rodowisk zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym. Pierwszym etapem jego realizacji bêdzie finansowany przez starostwa powiatowe obóz naukowy; nastêpnie planowane jest rozszerzenie dzia³alnoci i przygotowanie wniosku o dofinansowanie jej
ze rodków EFS.

Szkolenia zamkniête dla firm i instytucji
Wszechnica UJ pracuje nad rozszerzeniem swojej oferty w taki sposób, by w coraz wiêkszym stopniu odpowiada³a ona potrzebom organizacji. Zasad¹ dzia³ania s¹ tu indywidualne konsultacje, pozwalaj¹ce odpowiednio dopasowaæ do nich program. Punktem wyjcia dla rozmów s¹
programy dotychczas realizowanych szkoleñ z zakresu tzw. umiejêtnoci miêkkich, a tak¿e wiedza o kompetencjach wspó³pracuj¹cych z Wszechnic¹ trenerów i wyk³adowców.
Odrêbn¹ form¹ wspó³pracy z organizacjami jest partnerstwo w realizacji rozbudowanych
projektów szkoleniowych, wspó³finansowanych przez struktury unijne. W pierwszej po³owie 2006 r.
planowane jest rozpoczêcie dwóch takich projektów  w obu Wszechnica ma przej¹æ rolê lidera
i koordynatora tocz¹cych siê szkoleñ.

Przysz³oæ
Pierwsze urodziny Wszechnicy, przypadaj¹ce na 23 lutego 2006, koñcz¹ pewien wa¿ny okres
jej istnienia. Miesi¹ce powiêcone na badanie rynku, rozpoznawanie oczekiwañ klientów i przygotowanie licznych projektów, zaczynaj¹ powoli przynosiæ owoce; liczba osób, które zetknê³y siê
z dzia³alnoci¹ Wszechnicy, ronie.
Nie oznacza to, ¿e za³o¿one cele zosta³y ju¿ osi¹gniête. Przeciwnie  po czasie potrzebnym,
by nowo powsta³a jednostka okrzep³a i dotar³a do pierwszych klientów, przychodzi w³anie pora
na ich realizacjê. Najbardziej ambitnym i najwa¿niejszym celem w roku 2006 bêdzie stworzenie
kompletnej oferty szkoleniowej Uniwersytetu  innymi s³owy: zdobycie wiedzy o wszystkich
pracownikach naukowych UJ deklaruj¹cych chêæ przygotowania i prowadzenia szkoleñ, wraz
z informacjami o ich dowiadczeniu i obszarach wiedzy, w jakich s¹ ekspertami. Wszechnica nie
stanie siê typow¹ firm¹ szkoleniow¹, oferuj¹c¹ samodzielnie opracowane programy  jej najwa¿niejszym zadaniem jest mo¿liwie najpe³niejsze wykorzystanie umiejêtnoci i wiedzy eksperckiej
naukowców tworz¹cych Uniwersytet Jagielloñski. Bêdzie wiêc d¹¿yæ do tego, by w jak najwiêkszym stopniu u³atwiæ kontakt miêdzy nimi a osobami i organizacjami, które potrzebuj¹ ich wiedzy.
Dane korespondencyjne autora:
Marta WOLOS
e-mail: wszechnica@uj.edu.pl
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Recenzje, informacje
Ksi¹¿ka jest doskona³¹ inspiracj¹ do innowacji pedagogicznych w polskiej owiacie.
Mo¿ne byæ pomocna w badaniach europejskich
a tak¿e do przygotowania projektów miêdzynarodowych.
Prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

Rafa³ Piwowarski
Edukacja z perspektywy lokalnej
i miêdzynarodowej
Education from the local
and international point of view
IBE, Warszawa 2006
Prezentowana publikacja jest, zdaniem
autora, wzbogaceniem i poszerzeniem tradycyjnie uprawianej pedagogiki. Przedstawia zagadnienia, które rzadko goszcz¹ na ³amach publikacji pedagogicznych. Informacje zawarte
w ksi¹¿ce pochodz¹ z ró¿nych róde³: z publikacji o charakterze wiatowym, krajowych,
a tak¿e s¹ wynikiem w³asnych badañ autora.
Praca sk³ada siê z dwóch czêci. Pierwsza
to wybrane uwarunkowania funkcjonowania
owiaty, do których autor zaliczy³ i opisa³:
 uwarunkowania demograficzne,
 sieæ lokaln¹,
 finansowanie owiaty,
 wydatki, nak³ady i potrzeby inwestycyjne
w owiacie,
 reformy owiatowe.
Druga czêæ  funkcjonowanie i rezultaty,
obejmuje zagadnienia zwi¹zane z udzia³em
owiaty w kszta³towaniu ró¿nic przestrzennych,
dostêpem do edukacji, szkolnictwem niepublicznym, gimnazjami. Ca³oci dope³niaj¹ przytoczone przez autora wyniki badañ dotycz¹cych
uwarunkowañ osi¹gniêæ szkolnych, prowadzone w ramach programu Global Development
Network (GDN) koordynowanego przez Instytut Spraw Publicznych w Warszawie. Badania
dotycz¹ce finansowania i infrastruktury edukacji prowadzone by³y przez autora tak¿e w Instytucie Spraw Publicznych, za projekt badawczy dotycz¹cy upowszechniania szko³y maturalnej  w ramach grantu koordynowanego
przez Centrum Badania Polityki Naukowej
i Szkolnictwa Wy¿szego Uniwersytetu Warszawskiego.
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Europejskie idee i inspiracje edukacyjne

European ideas and educational aspirations

Henryk Bednarczyk, Tadeusz Gawlik,
Tomasz Kupidura (red.), ITeE PIB,
Radom 2005

Europejskie idee i inspiracje edukacyjne to monografia napisana pod redakcj¹ Henryka Bednarczyka, Tadeusza Gawlika, Tomasza Kupidury. Powsta³a jako rezultat prac Grantu KBN pt.: Podstawy teoretyczne i modele
systemów zarz¹dzania w ustawicznej edukacji
zawodowej. Sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów,
prezentuje problematykê, która ma, zdaniem
wielu uczonych, zasadnicze znaczenie strategiczne dla zmniejszenia bezrobocia w pañstwach Unii Europejskiej  edukacjê.
Powszechnie wiadomo, i¿ Unia Europejska stoi w obliczu przemian wynikaj¹cych z globalizacji i wyzwañ nowej gospodarki opartej na
wiedzy. Obecne czasy postrzegane s¹ jako rewolucja informatyczna, w których widoczny
jest rozwój nowych technologii cyfrowych, informacyjnych i komunikacyjnych. Dlatego te¿
znacznie maleje popyt na robotników, a niesamowicie szybko wzrasta zapotrzebowanie na
pracowników wiedzy, profesjonalistów. Spo³eczeñstwo oparte na wiedzy jest coraz bardziej
postrzegane jako to, które mo¿e przyczyniæ siê
do zmniejszenia bezrobocia. Jednoczenie nale¿y zauwa¿yæ, i¿ pog³êbia siê przepaæ miêdzy osobami wysoko wykwalifikowanymi
a osobami z kwalifikacjami niskimi.
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Niniejsza publikacja zawiera propozycjê
wyzwañ stawianych systemom edukacyjnym
Pañstw Cz³onkowskich na najbli¿sze lata. Europejska Strategia Zatrudnienia oraz Strategia
Lizboñska maj¹ na celu do zwiêkszenia zatrudnienia i osi¹gniêcia wiêkszej spójnoci spo³ecznej z wykorzystaniem gospodarki opartej na
wiedzy. Europejski system edukacji i kszta³cenia powinien zostaæ dostosowany do potrzeb
wspó³czesnego spo³eczeñstwa opartego na wiedzy oraz zapewniæ spójny poziom zatrudnienia.
Jednak, aby powy¿sze cele uleg³y realizacji, nale¿y przeprowadziæ szereg zmian legislacyjnych w zakresie edukacji we wspólnotach
miêdzynarodowych oraz w poszczególnych
pañstwach.
Publikacja zawiera fragmenty raportów,
programów, memorandów i aktów prawnych,
które mog¹ stanowiæ przewodnik na drodze do
spo³eczeñstwa wiedzy czy gospodarki opartej na wiedzy.
Monografia zawiera dokumenty o charakterze nowatorskim, wskazuje ogólne kierunki
edukacji a zarazem pozwala je dostosowaæ do
potrzeb poszczególnych krajów zgodnie z mo¿liwociami. Wskazuje zadania edukacji oraz
informuje, w jaki sposób mo¿e ona odegraæ
bardziej dynamiczn¹ rolê w przygotowaniu spo³eczeñstwa do nadchodz¹cych nowych wyzwañ.
Ksi¹¿ka jest napisana ciekawie, z du¿¹
znajomoci¹ przedmiotu i zagadnienia. Kierowana do szerokiej rzeszy czytelników, mo¿e
byæ cenn¹ wskazówk¹ dla grup zarz¹dzaj¹cych
edukacj¹, nauczycieli, rodziców. Moim zdaniem
jest szczególnie godna polecenia osobom m³odym, ucz¹cym siê, dopiero rozpoczynaj¹cym
proces kszta³cenia, mo¿e byæ polecany jako
podrêcznik dla ró¿nych typów szkó³.
Prezentowany materia³ i jego analiza to
przyk³ad rzetelnego warsztatu naukowego, który zostanie na pewno doceniony przez ka¿dego
czytelnika.
Ma³gorzata So³tysiak
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Kazimierz M. Czarnecki
Metodologiczne podstawy
naukowego rozwoju studentów
wy¿szych szkó³ zawodowych
Methodological basis of scientific
development of students
of higher vocational schools
Wyd. WSZiM, Sosnowiec 2006
Owocne badania owiatowe to sprawa nie
tylko bieg³oci w szczegó³owych czynnociach
badawczych, ale tak¿e w³aciwej ich koordynacji oraz jasnej wiadomoci celu.
Wspó³czenie s³yszy siê i czyta o ca³o¿yciowym rozwoju cz³owieka w ró¿nych sferach.
Nie sposób zapomnieæ równie¿ o rozwoju naukowym po ukoñczeniu studiów licencjackich
czy magisterskich.
Recenzowana praca nosi charakter teoretyczno-metodologiczny i nie proponuje szczegó³owych recept robienia pracy dyplomowej,
czy magisterskiej, lecz ukazuje ogólniejsze problemy zwi¹zane bezporednio z nauk¹ i rozwojem naukowym cz³owieka.
Praca obejmuje zagadnienia z ogólnej
metodologii pracy naukowej, tj. takie, które
zosta³y wczeniej sprawdzone na seminariach
i s¹ wa¿ne, potrzebne i pomocne w rozwoju naukowym. Sk³ada siê z siedmiu rozdzia³ów.
Rozdzia³ 1  Charakterystyczne cechy nauki (s. 1126). Autor definiuje naukê w sposób
wieloraki i wieloznaczny, okrelaj¹c jej cele,
funkcje, zadania, twierdzenia, jêzyk, dziedziny
a zamyka twórcza osobowoæ uczonego.
Teorie w nauce  stanowi¹ rozwa¿ania rozdzia³u 2 (s. 2737). W literaturze naukoznawczej spotyka siê wiele ró¿norodnych definicji
pojêcia teoria. Prócz tego okrelono zalety,
funkcje teorii, strukturê, etapy budowania teorii i model teorii w nauce.
Rozdzia³ 3  Postêpowanie badawcze
(s. 3947) prezentuje istotê badania naukowego, terminologiê metodologiczn¹, która m³odym
badaczom i pracownikom nauki sprawia wiele
k³opotów, w tym aparatura pojêciowa. Zapre117

zentowano ró¿ne interesuj¹ce strategie naukowego dzia³ania wed³ug J. Werle, H. Muszyñskiego, T. Nowackiego, K. Czarneckiego,
E. Gondzika, S. Kunowskiego.
Typy i metody badañ naukowych  stanowi¹ zawartoæ rozdzia³u 4 (s. 4983). Autor
w pierwszej czêci skupi³ uwagê czytelnika na
typach badañ naukowych wyró¿niaj¹c: opisowe, korelacyjne, eksperymentalne, modelowe,
monograficzne, diagnostyczne, miêdzykulturowe, porównawcze, pod³u¿ne, biegu ¿ycia, poprzeczne i kombinacyjne-pod³u¿no-poprzeczne.
Druga czêæ rozwa¿añ dotyczy metod badañ,
w których Autor wyodrêbni³ na wstêpie g³ówne czynnoci badawcze. Wyró¿nia metody: obserwacji, eksperymentu, analizy, oceny i interpretacji wytworów dzia³ania, testowe, autobiograficzn¹, wywiadu i rozmowy, ankietow¹, socjometryczn¹, kwestionariuszy i inwentarzy
osobowoci, introspekcyjn¹, statystyczn¹).
W rozdziale 5  Pisarstwo naukowe (s. 85
103), przez które nale¿y rozumieæ integraln¹
czêæ twórczoci naukowej, polegaj¹cej na opisywaniu i udostêpnianiu okrelonym czytelnikom wyników badañ naukowych. W sposób
klarowny K. Czarnecki wyró¿nia i opisuje stare
zasady pisarstwa naukowego zwracaj¹c uwagê na pojêcia, rodzaje pisarstwa, jêzyk, zasady
i sam proces pisarstwa oraz nowe zasady (zaznaczaj¹c, ¿e u¿yty podzia³ zasad na nowe i stare
nie oznacza jakociowej ró¿nicy miêdzy nimi).
W tym drugim ujêciu, tzw. nowym zwraca
uwagê na pisarstwo bez skrótowych form jêzykowych, bez zbêdnych zwrotów, wieloznacznych terminów, modnych terminów, ma³o
zrozumia³ego i jasnego jêzyka, banalnych twierdzeñ jêzykowych. Rozdzia³ zamykaj¹ refleksje
ogólne o pisarstwie naukowym (wybrane twierdzenia i ich charakterystyka w wyborze).
Rozdzia³ 6  Sk³adniki empirycznych prac
badawczych (s. 105113) uwzglêdniaj¹ strukturê treciow¹ prac awansowych, szczegó³owo
charakteryzuje sk³adniki tych prac  od postawienia problemu, tematu, hipotezy, zmiennych
i wskaników, metod, narzêdzi, doboru i analizy
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literatury, organizacji badañ, opracowania ilociowego, jakociowego, statystycznego, przedstawienia wyników, bibliografii, stylu pisarskiego,
korekty, za³¹czników i szaty graficznej.
Rozdzia³ 7 zamykaj¹cy opracowanie Twórczy rozwój cz³owieka (studenta) (s.115
123) w ca³okszta³cie ¿ycia, rozwoju i dzia³ania cz³owieka szczególne znaczenie ma jego
rozwój i ¿ycie twórcze. Autor omawia warunki
rozwoju twórczego, dziedziny, proces, wyniki,
poziomy, etapy powstawania dzie³ twórczych,
metody i powodzenia i niepowodzenia w rozwoju twórczym.
W Bibliografii (s. 125132) zestawione
prace wyranie wykraczaj¹ poza problemy
czysto metodologiczne, a to dlatego, ¿e w
innych pracach zamieszczone s¹ równie¿ informacje metodologiczne, dotycz¹ce danej dziedziny lub jej dzia³u.
W pracy zawarty zosta³  Pomocniczy
s³ownik metodologii badañ (s. 133165), w którym zdecydowana wiêkszoæ pojêæ zosta³a wyró¿niona i po raz pierwszy zdefiniowana.
Do pracy do³¹czono podzia³ nauk wed³ug
Komitetu Badañ Naukowych, Instytuty i Placówki Naukowe PAN i Instytuty Bran¿owe 
Humanistyczne, Wy¿sze Uczelnie Pañstwowe
i Niepañstwowe oraz Problemy i tematy prac
awansowych w wyborze.
Zauwa¿ono kilka b³êdów literowych, np.
s. 130 jest Racionowski, a ma byæ Racinowski;
s. 130 w pozycji R. Polny  i w czasopimie
Chowanna nie podano numeru zeszytu; oraz
na s. 125 jest Studia filozoficzne, a ma byæ
Studia Filozoficzne i na s. 128 jest Dydaktyka Szko³y wy¿szej, a ma byæ Dydaktyka
Szko³y Wy¿szej. Te drobne kosmetyczne b³êdy literowe nie obni¿aj¹ poziomu edytorskiego
wydanej publikacji.
Praca mo¿e byæ przydatna ka¿demu zainteresowanemu naukami spo³ecznymi: od studenta do profesjonalnego badacza zjawisk
owiatowych. Opracowanie to nie pretenduje do
zast¹pienia w tym wzglêdzie wielu znakomitych publikacji z zakresu metodologii, jakie

POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 1/2006

ukaza³y siê w ostatnich latach w pimiennictwie polskim.
Praca napisana w sposób przejrzysty, jasny, zrozumia³y i aktualny. Jest bardzo interesuj¹c¹ i cenn¹ poznawczo ksi¹¿k¹.
dr Piotr Kowolik
Uczestnictwo w edukacji doros³ych
w warunkach spo³ecznej modernizacji

Participation in adult education
in the conditions of social modernisation

Potsdam, 2224 wrzenia 2005 r.
Sekcja Edukacji Doros³ych Niemieckiego
Towarzystwa Nauk o Wychowaniu (DGfE) zorganizowa³a 2224 wrzenia 2005 r. na Uniwersytecie w Poczdamie doroczne obrady na temat:
Uczestnictwo w edukacji doros³ych w warunkach spo³ecznej modernizacji. Zgodnie z tradycj¹1 spotkanie niemieckich andragogów by³o
z jednej strony okazj¹ do wymiany pogl¹dów
na temat stanu wspó³czesnych badañ nad edukacj¹ doros³ych w warunkach spo³ecznej modernizacji, z drugiej za stanowi³o okazjê do
dyskusji nad organizacj¹ i funkcjonowaniem
Sekcji, wyborem nowych cz³onków i planowaniem dalszej pracy.
W pierwszym dniu obrad mia³o miejsce
uroczyste powitanie uczestników przez przewodnicz¹c¹ sekcji prof. dr Christine Zeuner,
organizatora spotkania prof. dr Joachima Ludwiga  kierownika Zak³adu Edukacji Doros³ych
Uniwersytetu w Poczdamie. Wyk³ad wprowadzaj¹cy na temat rodki finansowe dla uczestnictwa w doskonaleniu wyg³osi³ prof. dr Detlef
Kuhlenkamp z Uniwersytetu w Bremie.
Drugi dzieñ powiêcony by³ na obrady
w piêciu grupach roboczych. Oto krótka charakterystyka omawianej tematyki.
1

Por. J. Stochmia³ek, Teoretyczne podstawy i perspektywy edukacji doros³ych. Tybinga, 2325 wrzenia
2004 r. Edukacja Ustawiczna Doros³ych Polish Journal of Continuing Education 4/2004, s. 106107.
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1. Miêdzy uczestniczeniem a jego brakiem
w procesie doskonalenia, moderator prof. dr
Peter Faulstich.
Wyg³oszono m.in. referaty na temat:
edukacji obywatelskiej w Kanadzie  miêdzy integracj¹ a selekcj¹ (prof. dr Ch. Zeuner); kszta³cenia i reprodukcji elit  historyczne i empiryczne rozwa¿ania nad doskonaleniem kadr kierowniczych (dr hab.
M. Höffer-Mehlmer); dyskursu o uczeniu siê
i jego znaczeniu dla uczestnictwa edukacyjnego (H. Bremer).
2. Miêdzy ekskluzj¹ a inkluzj¹: narodowe
i miêdzynarodowe perspektywy rozwoju
systemów doskonalenia, moderator: prof. dr
Rolf Arnold.
Znalaz³y tu np. miejsce referaty: Inkluzja i ekskluzja  implikacje dla teorii edukacji doros³ych (D. Wrana); E-Learning dla
osób wykluczonych  selekcyjna funkcja digitalnego kszta³cenia (prof. dr A. Grotlüschen); Niepe³nosprawne osoby doros³e
miêdzy ekskluzj¹ a inkluzj¹ w procesie edukacji (J. Stochmia³ek).
3. Miêdzy instytucjonalizacj¹ a edukacj¹ nieformaln¹  konsekwencje dla struktury oferty owiatowej i wsparcia, moderator: prof.
dr Wiltrud Gieseke.
Omawiano takie zagadnienia, jak np.:
monitorowanie trendów edukacyjnych i zarz¹dzanie innowacjami (A.v. Rein, H. Barz);
centra edukacyjne  zmieniona forma instytucjonalna edukacji doros³ych (R. Stang).
4. Miêdzy formalnym a nieformalnym kszta³ceniem  mo¿liwoci i granice uczestnictwa,
moderator: prof. dr Jochen Kade.
Wyg³oszono m.in. referaty na temat:
Edukacja doros³ych czy uczenie siê jako forma ¿ycia (B. Geldermann); Samoobserwacja,
refleksja i komunikacja (B. Egloff); Badania
biograficzne w obszarze edukacji ustawicznej
(H.v. Felden); Uczenie siê w sieciach miêdzy
samodzieln¹ organizacj¹ a pedagogiczno-dydaktycznym formowaniem (A. Dietrich).
5. Miêdzy staraniami o jakoæ kszta³cenia
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a przymusem: perspektywy oferentów us³ug
owiatowych, moderator: prof. dr Gisela
Wiesner.
Referaty dotyczy³y m. in.: kontroli, zapewnienia jakoci i procedur ewaluacyjnych
w obszarze politycznej edukacji doros³ych
(K. Ahlheim); modelowych ram dla samoewaluacji instytucji doskonalenia zawodowego (C. Guellali).
Równoleg³e prowadzenie obrad w grupach
roboczych zwi¹zane by³o z dokonaniem przez
uczestników wyboru obszaru tematycznego.
W ostatnim dniu obrad mia³a miejsce interesuj¹ca dyskusja nad projektem standardów
kszta³cenia andragogów w uczelniach niemieckich (wprowadzenie prof. dr Ch. Zeuner i prof.
dr Jürgen Wittpoth), wynikaj¹cym z postanowieñ Procesu Boloñskiego wraz z planowaniem
struktury kszta³cenia BA/MA. Liczne uwagi
zg³aszali m.in.: prof. dr Hermann J. Forneck,
prof. dr P. Faulstich, prof. dr Gisela Wiesner,
prof. dr Josef Schrader.
Poza zapewnieniem interesuj¹cej wymiany pogl¹dów podczas spotkañ naukowych organizatorzy stworzyli mo¿liwoæ zwiedzenia
piêknego parku i pa³acu w Poczdamie oraz
uczestnictwa w wieczornych spotkaniach kulturalnych.
Jerzy Stochmia³ek
Warszawa

Problemy i wyzwania
edukacji miêdzykulturowej.
Dowiadczenia polskie i niemieckie

Problems and challenges of intercultural
education. Polish and German experiences

Starbienino, 1316 listopada 2005 r.
Wspó³czesne spo³eczeñstwa charakteryzuje ró¿norodnoæ etniczna, kulturowa, jêzykowa, religijna, jak te¿ ró¿norodnoæ systemów edukacyjnych. Kraje cz³onkowskie,
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chc¹c zachowaæ wielokulturowy charakter spo³eczeñstw europejskich i równoczenie podj¹æ
próbê zminimalizowania zjawisk niepo¿¹danych, dostrzeg³y ogromn¹ rolê edukacji miêdzykulturowej w budowaniu dojrza³ego spo³eczeñstwa europejskiego. Edukacja ta opiera siê na
dziedzictwie kulturowym, które kszta³tuje
cz³onków spo³ecznoci na szczeblu lokalnym,
regionalnym, narodowym, europejskim oraz
wiatowym, otwartych na inne kultury, religie,
rasy, pogl¹dy, a jednoczenie wiadomych w³asnej, niepowtarzalnej to¿samoci. Kierunek
dzia³añ edukacji miêdzykulturowej zmierza do
budowania mostów i podejmowania wspólnych
przedsiêwziêæ, które zachêcaj¹ do otwartoci,
tolerancji, wzajemnego zrozumienia innoci i
wzbogacenia siê kultur wiêkszoci i mniejszoci jako kultur wspó³istniej¹cych ze sob¹.
Jednym z takich dzia³añ by³a miêdzynarodowa konferencja pt: Problemy i wyzwania
edukacji miêdzykulturowej. Dowiadczenia
polskie i niemieckie, która odby³a siê w dniach
1316 listopada 2005 roku w Orodku Szkoleniowym Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Starbieninie.
Konferencjê zrealizowano w ramach
Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006.
Organizatorami konferencji byli: Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Instytut Kaszubski
oraz Instytut Wspó³pracy Miêdzynarodowej
Niemieckiego Zwi¹zku Uniwersytetów Powszechnych  Biuro Regionalne na Europê
rodkowowschodni¹.
Pierwsz¹ czêæ konferencji rozpocz¹³ profesor Manfred Bayer z Uniwersytetu w Duisburgu-Essen, który w swoim wyst¹pieniu pt.
Cele i zadania edukacji miêdzykulturowej
w kontekcie europejskim zaprezentowa³ problemy i wyzwania stoj¹ce przed owiat¹ miêdzykulturow¹, jej koncepcje oraz najwa¿niejsze kryteria pedagogiczne z ni¹ zwi¹zane, jak:
pedagogika spotkañ i pedagogika kultury.
Wyst¹pienie profesora Tomasza Szkudlarka (Uniwersytet Gdañski) w referacie pt. Edukacja miêdzykulturowa a to¿samoæ: czy mo¿-
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na oduczyæ siê siebie? pozwoli³o poznaæ za³o¿enia edukacji miêdzykulturowej w kontekcie
podejcia asymilacyjnego, w którym dzia³ania edukacyjne wszystkich kultur stapiaj¹ siê w jedn¹
kulturê. Profesor Szkudlarek w podsumowaniu
swojego wyst¹pienia stwierdzi³, i¿ integracja jest
podstaw¹ istnienia koncepcji to¿samoci metaforycznej (za Ernesto Naclau), heterogenicznej,
nale¿¹cej do dwóch ró¿nych porz¹dków.
Pierwsza czêæ obrad zakoñczy³a siê dyskusj¹, w której uczestnicy mogli zadawaæ pytania i dzieliæ siê refleksjami z prelegentami.
Swoj¹ refleksj¹ podzieli³ siê profesor Tadeusz
Aleksander, w kontekcie w wypowiedzi profesora Szkudlarka, nawi¹zuj¹cej do zderzenia
kulturowego  teorii socjologicznej. Prelegent
potwierdzaj¹c s³usznoæ wypowiedzi podkreli³,
i¿ w procesie integrowania siê Europy widoczny jest proces osmozy, który ma miejsce w sytuacji, kiedy wszyscy cz³onkowie spo³ecznoci
reprezentuj¹ te same pozycje. Nale¿y jednak
pamiêtaæ o w¹tku kultury dominuj¹cej jako koncepcji nacjonalizmu i innych formach tworzenia kultury.
Na temat Edukacji miêdzykulturowej:
drogi do tolerancji czy lepej uliczki wypowiedzia³ siê profesor Klaus Israel (Krajowy
Zwi¹zek Kultury Meklemburgii i Pomorza
Przedniego) w imieniu zaproszonego profesora Henricha-Christiana Kühna. Profesor zwróci³ uwagê na istotn¹ rolê, jak¹ odegra³a edukacja miêdzykulturowa w latach 90. w Meklemburgii, która do tego roku stanowi³a spo³ecznoæ homogeniczn¹ z klas¹ dominuj¹c¹. Nawi¹za³ do historii polskiego spo³eczeñstwa, bez którego nie by³oby mo¿liwoci rozwiniêcia wspó³pracy w zakresie edukacji miêdzykulturowej.
W problematykê wielokultorowoci wprowadzi³ uczestników konferencji profesor Cezary
Obracht-Prondzyñski. G³ówn¹ tez¹ tego wyst¹pienia by³o stwierdzenie, i¿ tradycja ka¿dego
narodu nie jest ³atwa do zatarcia. Dopóki jego
cz³onkowie pielêgnuj¹ swoj¹ kulturê, jest ona
jak palimset, którego nigdy do koñca nie uda³o
siê zatrzeæ.
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W dyskusji, która zawi¹za³a siê tu¿ po
dwóch wyst¹pieniach, profesor Tadeusz Aleksander podkreli³ istotn¹ rolê ludnoci wiejskiej,
która wpisa³a siê w kulturê Pomorza, miêdzy
innymi poprzez tzw. poniatówki, Górali, Kaszubów Wileñskich  przedstawicieli rodowisk
literackich i naukowych. Zró¿nicowanie tego
rodowiska oraz niedogodnoci w przypisywaniu autonomii kulturowej mniejszociom narodowym wyklucza jej przeprowadzenie, stwierdzi³ profesor Cezary Obracht-Prondzyñski.
Druga czêæ pierwszego dnia konferencji
powiêcona by³a praktycznym dzia³aniom
w zakresie edukacji miêdzykulturowej, które
podejmuj¹ ró¿ne orodki edukacyjne na terenie
Polski i Niemiec.
Profesor Jerzy Treder (Uniwersytet Gdañski) w referacie pt. Inicjatywy edukacyjne spo³ecznoci kaszubskiej podzieli³ siê dylematami, jakie spotyka wród kaszubskiej spo³ecznoci. Twierdz¹c, i¿ edukacja miêdzykulturowa to nie tylko dzia³alnoæ szko³y, podkreli³
wagê dzia³añ edukacyjnych na wszystkich
p³aszczyznach ¿ycia. Ostoj¹ kultywowania kultury kaszubskiej jest bez w¹tpienia rodzina
i rodowisko domowe. Nie nale¿y jednak zapominaæ o Kociele, mediach, prasie, które maj¹
szeroki zakres odbiorców. Podkrelaj¹c b³êdy
w kszta³ceniu ludzi m³odych i nauczycieli jêzyka kaszubskiego, ¿yczy³ sobie i zwolennikom
kultury kaszubskiej, aby mog³a funkcjonowaæ
na tych samych warunkach jak polszczyzna
 z jêzykiem kaszubskim stosowanym powszechnie w urzêdach, instytucjach, organizacjach, z podrêcznikami szkolnymi i kaszubistyk¹ dostêpn¹ na wy¿szych uczelniach.
Pierwszy dzieñ konferencji zakoñczy³
spektakl teatralny pt. Kroniki Sejneñskie
w re¿yserii pani Bo¿eny Schroeder, wystawiony w kociele w Osiekach.
Drugi dzieñ spotkania w Starbieninie by³
powiêcony dzia³aniom edukacyjnym w ró¿nych rodowiskach na terenie Polski i Niemiec.
G³os w tej czêci zabra³ profesor Klaus T. Hoffman (Uniwersytet w Duisburgu-Essen), pre121

zentuj¹c referat zatytu³owany Zintegrowane
spo³eczeñstwo, czy równoleg³e wiaty. Edukacja imigrantów w Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii. Podejmuj¹c polemikê z uczestnikami konferencji, Profesor przedstawi³ proces adaptacji
polskiej grupy spo³ecznej pracuj¹cej w przemyle niemieckim. Podkreli³ w dyskusji, i¿ obcokrajowcy powinni nauczyæ siê jêzyka kraju, do
którego emigruj¹, gdy¿ sprzyja to asymilacji
i zdobyciu pracy.
Doktor Tomasz Maliszewski (Uniwersytet Gdañski) przybli¿y³ dzieje edukacji miêdzykulturowej w referacie pt. Uniwersytety ludowe  z dziejów edukacji miêdzykulturowej.
Autor przedstawi³ za³o¿enia pedagogiki miêdzykulturowej: pedagogiki szanuj¹cej ró¿nice
kulturowe, pedagogiki dialogu kultur. Pozostaj¹c w tematyce uniwersytetów ludowych, profesor Ute Sbach (Uniwersytet Powszechny
w Lubmin) przedstawi³ referat na temat edukacji miêdzykulturowej w programach niemieckich uniwersytetów powszechnych. Przybli¿y³
zakres dzia³añ tych placówek oraz uczestników,
którzy  podobnie jak w Polsce, chêtnie korzystaj¹ z tej formy zdobywania wiedzy i pielêgnowania swojej to¿samoci kulturowej.
W kolejnym wyst¹pieniu Profesor Klaus
Izrael przedstawi³ projekty, które s¹ przedmiotem wspó³pracy Krajowego Zwi¹zku Kultury
Meklemburgii-Pomorza Przedniego a Polsk¹.
Przedstawiaj¹c wybrane zadania edukacyjne
Krajowego Zwi¹zku Kultury Meklemburgiipomorza Przedniego Profesor zaznaczy³, i¿
dzielenie siê w³asnymi dowiadczeniami pozwala na osobiste poznanie kultury, tak jak siê
dzieje z osobami promuj¹cymi kulturê Kaszub.
Uwagê uczestników zwróci³o tak¿e wyst¹pienie pani doktor Lidii Burzyñskiej (Uniwersytet Gdañski) na temat integracji dzieci szkolnych na Pomorzu. Dzia³ania edukacyjne mniejszoci narodowych na tym terenie obejmuj¹
naukê jêzyka kaszubskiego miêdzy innymi poprzez organizowanie obozów letnich na terenie
Polski i Ukrainy.
W ostatniej czêci konferencji g³os zabra³a pani doktor Ewa Michna (Uniwersytet Gdañ122

ski), która przybli¿y³a edukacjê w rodowisku
³emkowskim. W dyskusji, która zawi¹za³a siê
tu¿ po referacie, pani Doktor podkreli³a, i¿
bardzo wa¿nym elementem dzia³añ edukacyjnych jest atrakcyjnoæ nauczyciela wspomagaj¹ca zainteresowanie nauk¹ nieobowi¹zkowego jêzyka ³emkowskiego. Wa¿na jest tak¿e wiadomoæ w³asnej to¿samoci, któr¹ posiadaj¹
£emkowie, która pozwala im nie czuæ siê obcymi wród innych.
Drugi dzieñ konferencji zakoñczy³a prezentacja filmu niemego z 1928 roku przedstawiaj¹cego ¿ycie mieszkañców Bytowa. Film
spotka³ siê z ogromnym uznaniem uczestników
konferencji, którzy mogli skonfrontowaæ prezentowan¹ panoramê Bytowa z rzeczywistoci¹
poznan¹ podczas podró¿y studyjnej po ziemi
bytowskiej prowadzonej przez profesora Cezarego Obrachta-Prondzyñskiego.
Podsumowania konferencji dokonali jej
organizatorzy podkrelaj¹c, i¿ wyst¹pienia by³y
bardzo interesuj¹ce pod wzglêdem merytorycznym i intelektualnym. Wa¿na jawi³a siê przede
wszystkim interpretacja zjawiska multikulturowoci przez ró¿ne rodowiska, która pozwoli³a
na konfrontacjê i dostrze¿enie ró¿nic warsztatowych pracy owiatowej. Przedstawiona paleta dzia³añ praktycznych bez w¹tpienia prowadzi w konsekwencji do animacji. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ w rzeczywistoci nie chodzi o to, aby j¹
opisywaæ, ale j¹ zmieniaæ. Dystans do swojej
osoby oraz umiejêtnoæ spojrzenia na siebie jak
na innego pozwala na tolerancjê wobec mniejszoci narodowych i wielokulturowoci, która w
dzisiejszej rzeczywistoci jest faktem. Na zakoñczenie profesor Cezary Obracht-Prondzyñski
podkreli³, i¿ czêsto brakuje nam dystansu do
tego, co nas dotyka. Kiedy jednak nauczymy siê
patrzeæ krytycznie na siebie w kontekcie otaczaj¹cej nas rzeczywistoci, to bêdzie nam ³atwiej
zachowaæ swoj¹ to¿samoci i pozbêdziemy siê
wówczas kompleksu wy¿szoci b¹d ni¿szoci,
tak dobrze znanego z przesz³oci.
Katarzyna Kuziak
Toruñ
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Stan i perspektywy rozwoju refleksji
nad edukacj¹ doros³ych

 Podjête i zaniechane nurty w refleksji, wartoæ podjêtych i zaniechanych nurtów,

Condition and perspectives of the reflection
on the adult education

 Proces wdra¿ania teorii andragogicznej do

Kraków, 2425 kwietnia 2006 r.

doros³ych w praktyce edukacyjnej. Stymulatory i bariery tego wykorzystania,
 Popularyzacja refleksji andragogicznej
w publikacjach ksi¹¿kowych i pismach naukowych oraz poprzez praktykê kszta³cenia
owiatowców,
 Europejskie konteksty polskiej refleksji nad
kszta³ceniem doros³ych,
 Przewidywane kierunki rozwoju refleksji
w przysz³oci i ich zasadnoæ.
Organizatorom zale¿y, aby konferencja
by³a form¹ zjazdu osób zajmuj¹cych siê ró¿nymi obszarami refleksji andragogicznej, a zarazem przyczyni³a siê do lepszego poznania siê
ludzi tê refleksjê uprawiaj¹cych. Na program
konferencji sk³adaæ siê bêd¹ referaty i dyskusje
oraz okolicznociowy panel. W terminie póniejszym planowane jest opublikowanie materia³ów z konferencji w Wydawnictwie UJ.

Konferencja organizowana jest przez Zak³ad Pedagogiki Spo³ecznej i Andragogiki, stanowi¹cy integraln¹ czêæ Instytutu Pedagogiki
UJ (Wydzia³ Filozoficzny) w porozumieniu
z Zespo³em Pedagogiki Doros³ych Komitetu
Nauk Pedagogicznych PAN. Konferencja stanie siê okazj¹ do podsumowania i zintegrowania dotychczasowej refleksji nad kszta³ceniem
doros³ych w naszym kraju oraz wska¿e na mo¿liwe, w obecnych warunkach, perspektywy rozwoju tej refleksji. W szczególnoci na konferencji poruszone bêd¹ nastêpuj¹ce zagadnienia
z tego zakresu:
 Instytucjonalni i pozainstytucjonalni twórcy refleksji andragogicznej,
 Warunki (wewnêtrzne i zewnêtrzne) oraz
stymulatory i bariery powstawania i rozwoju refleksji,
 Hipotezy i teorie andragogiczne oraz metodologia ich budowania,
 Wartoæ i przydatnoæ refleksji (teorii i myli) nad edukacj¹ doros³ych,
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praktyki edukacyjnej,

 Wykorzystanie refleksji nad kszta³ceniem

ród³o: http://www.pedagogika.uj.edu.pl
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